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תשובה
Elad_A

2018
נענה בתאריך 13פברואר ,
 | Microsoft agentמנחה
בתגובה לפרסום של טובה ליבוביץ על 8פברואר 2018 ,
בוקר טוב טובה,
אשמח ٹټ ﭥٽﭗﭨﭔ ٹחٿ ٺﭤټ ﭨﭔټ ٺﭨٹﭔټ:
שלב  -1פתﭫי את .Windows Media Player

שלב  - 2גררי את קובץ הש ڨע לבספריה "הקיזוڨ"ה לש קלﭫ.

שלב  - 3וודאי כי קובץ השמע שלו את מעוניינת לשוגררי את התמונה ןגנתמ אל הנומתה תא תונ
שאליה את מעוניינת לשנות את קובץ השמע לאותו קובץ השמע עצמו.
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שלב  - 4זה אמור להראות כך:

לאת מוז ,רתוי טרופמ עדימבאנג( אבה רמאמב ןייעל תנמתיל(:
How to Put a Cover Photo on a Music File Using Windows Media Player

ﯔڮڢﭯ ڨڟڢڨ ڨڢﯔڮګڡ ڢﭯשכڪש ڡڢڢקڨ (:
ڧﭯﮏڢ שڢڟ.
ګﮏڢڮ ڞ
ﮏڢסګڮ ڧڞڮڡססﭯ ڧ
שڞל
ڟכڧ ڡ
ڡכﯔڟڟ,
ڧڪڟ.
א

אם מצאת שתשובה זו מועילסמן אותה כת ,השובה כדי לעזור למשתמשים אחרים.

תגובה זו עזרה לאדם אחד

תתובוש )(7
IL

3/8

·

ٺٹټ פٽﭠټٺ ﭡﭠ פﭥٿٺ ٹﭥ ٺﭨٽﭔٺ?

כן

לא



Ilan_G

2018
נענה בתאריך 7פברואר ,
 | Microsoft agentמנחה

…https://answers.microsoft.com/he-il/windows/forum/windows_10-desktop/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%A8%D7%A7%D

 ?WAV - Microsoft Communityאו  MP3כיצד ניתן לשנות תמונת רקע לקובץ

19.8.2018

צהריים טובים טובה,
האופציות הזמינות במאפיינים של הקובץ לגבי עריכת קובץ מוסיקה או קבצים אחרים אלה
האופציות שאפשר לבחור.
אם אני מבין נכון את מה שאת שואלת האפשרות הזמינה היא לשים את הקובץ בפולדר ולבחור
לפולדר עצמו אפשרות שאת רוצה לפי צילום המסך הבא:

בברכה,
מקווה שעזרתי,

אילן.
אם מצאת שתשובה זו מועילסמן אותה כת ,השובה כדי לעזור למשתמשים אחרים.

ٺ ﭡﭠ پﭥٿٺ ٹﭥ ٺﭨٽﭔٺ?
ٺٹټ پٽﭠټ

כן

לא

טובה ליבוביץ
2018
נענה בתאריך 7פברואר ,

בתגובה לפרסום של  Ilan_Gעל 7פברואר 2018 ,
לא הובנתי נכון
אני מחפשת לצרף תמונה לשירעצמו.
אני מנסה לצרף תמונה שתעזור להבין את השאלאבל הוא לא נותן לי ל .ילש הותוא תולעה ):
ٺ ﭡﭠ پﭥٿٺ ٹﭥ ٺﭨٽﭔٺ?
ٺٹټ پٽﭠټ

כן

לא

Reut_L

2018
נענה בתאריך 8פברואר ,
 | Microsoft agentמנחה
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בתגובה לפרסום של טובה ליבוביץ על 7פברואר 2018 ,
היי טובה,
איזה נגן נדיה את משתמשת בכדי לנגן את קבצי ?MP3
הנה כמה צעדים שבהם תוכלי להטביע תמונות אם את משתמשב ת.Windows Media Player -
 .1פתחי את .Windows Media Player
 .2לחיצה ימנית על השיר\ים שאתה רוצה שהתמונה תופיע ברשימת השירים שמנוגנים כעת
ב Windows Media Player -ובחרי בAdvanced Tag editor
 .3לחצי על הכרטיסייה תמונות.
 .4לחצי על הלחצן הוסף כדי לחפש את התמונה שברצונך להוסיף בקובץ זה.
 .5לאחר הוספת התמונה ניתן להגדיר את סוג התמונה ולהקליד משפטים\הערות על התמונה.
דרך נוספת לעשות זאת,
 .1פתחי את .Windows Media Player
 .2פתחי את הקובץ שאת רוצה להוסיף את התמונה.
 .3את תראי את התמונה של ברירת מחדל שעכשיו ל ,םכי לקובץ של התמונה שאת רוצה
להוסיף ופשוט גררי אותה לאמצע התמונה של הברירת מחדל של השיר.
 .4זה יכתוב לך מוסיף תמונת אלחכי מספר ש  ,םובניות שןנערתי דומעה .
מקווה שעזרתי.
אל תהססי לחזור בכל שאלה נוספת.
שיהיה סופ"ש נפלא!
אם מצאת שתשובה זו מועילסמן אותה כת ,השובה כדי לעזור למשתמשים אחרים.
רעות

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

כן

לא

ٻﭠﭨٺ ټﭔﭨﭠﭨﭔﭘ
2018
נענה בתאריך 8פברואר ,

בתגובה לפרסום של  Reut_Lעל 8פברואר 2018 ,
לא מבינה למה אני מסתבכת כלךכ...
אני לא מוצאת פקודה של  Advanced Tag editorוגם לא מבינה איפה בדיוק לאם תוכלי .שפח
לצרף תמונות זה מאוד יעזור.
תודה!!!
ניסיתי גם את הדרך השוהוא מעל ,היינה לי את התמונה לכמה שואז )ות (כאילו הוא מנגן אותהינ
קיספמ- .
הוא פשוט מחליף את השיר ל ,הנומת ףרצמ אל אוהתמונה.
ټ ﭡﭠ پﭥٿٺ ٹﭥ ٺבٽﭔٺ?
ٺٹټ پٽﭠٺ

כן

לא

תשוښה
Elad_A

2018
נענה בתאריך 13פברואר ,
 | Microsoft agentמנחה
בתגובה לפרסום של טובה ליבוביץ על 8פברואר 2018 ,
בוקר טוב טובה,
אשמח ٹټ ﭥٽﭗﭨﭔ ٹחٿ ٺﭤټ ﭨﭔټ ٺﭨٹﭔټ:
שלב  -1פתﭫי את .Windows Media Player
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שלב  - 2גררי את קובץ השמע לבספריה "הקיזומ"ה לש קלח.

שלב  - 3וודאי כי קובץ השמע שלו את מעוניינת לשוגררי את התמונה ןגנתמ אל הנומתה תא תונ
שאליה את מעוניינת לשנות את קובץ השמע לאותו קובץ השמע עצמו.

שלב  - 4זה אמור להראות כך:
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ﭨٹٽג( ٹﭨٺ ٿמٹמﭨ ןﭔﭔٽל ﭥٽמ ﭥﭔל(:
לٹﭥ מﭠז ,ٿﭥﭠﭔ טٿﭠپמ ٽדﭔמ
How to Put a Cover Photo on a Music File Using Windows Media Player

רתוי ڨבוڨ ڨורתפה וישכעש הווקڨ (:
בכڧ שאלה נוספת אڧ תהססי ڧפנות אڧינו שוב.
הכרבב,

אڧעڟ.

אם מצאת שתשובה זו מועילסמן אותה כת ,השובה כדי לעזור למשתמשים אחרים.

תגובה זו עזרה לאדם אחד

·

ٺٹټ פٽﭠټٺ ﭡﭠ פﭥٿٺ ٹﭥ ٺﭨٽﭔٺ?

כן

לא

טובה ליבוביץ
2018
נענה בתאריך 13פברואר ,


בתגובה לפרסום של  Elad_Aעל 13פברואר 2018 ,
וואו!
ברור ביותר!
הצלחתי להכניס את התמונה!
שאלהאם גם ש ,וימוד וא בורג תייצקילפאב רישה תא תחתופ ינא םא :הנטק הם הוא אמור
לאו שז ,הנומתה תא יל תולעהה רק כשאני פותחת דרך המדיה פלייר?
ٺ ﭡﭠ پﭥٿٺ ٹﭥ ٺﭨٽﭔٺ?
ٺٹټ پٽﭠټ

כן

לא

Reut_L

2018
נענה בתאריך 13פברואר ,
 | Microsoft agentמנחה
בתגובה לפרסום של טובה ליבוביץ על 13פברואר 2018 ,
היי טובה,
השינויים שאת עושב ה Windows Media Player -מתעדב יטמוטוא ןפואב םינכ Groove -לאחר
מספר דקות.
לגבי התוכנה השנייה לא הבנתי לאיזה תוכנה את מתכוונת אם תרשמי אותה באנגלית אוכל לרדת
לסוף דעתך.
אל תהססי לחזור בכל שאלה נוספת.
אם מצאת שתשובה זו מועילסמן אותה כת ,השובה כדי לעזור למשתמשים אחרים.
רעות

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

כן

לא

מה חדש
Xbox One X
Xbox One S
ڞګڧﭯקצﭯڢڮ ﯖڧ Windows 10
ڡڞګڧﭯקצﭯڢڮ ﯖڧ Office

חנות ותמיכה
ڟڢן
פרופיל החש
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