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  سخت افزار اول  فیلم

  :هوشمندسازی مدارس ویژگیهای -1

 مدیریت مدارس بر پایه شبکه و فناوری کامپیوتر 

  الکترونیکی به صورت کتابهای درسی محتوی 

 روند اجرای کارها از قبیل مدیریت ، کنترل، نظارت ، امور دفتری و منابع آموزشی بر اساس فناوری اطالعات و ارتباطات 

  آموزان به محتوی فراتر از کتاب از طریق اینترنتدسترسی دانش 

 محور -شیوه تدریس دانش آموز 

 ثبت ورود و خروج دانش آموزان به صورت الکترونیکی 

  دانش آموز و اولیا –ارتباط پویا بین معلم 

 برگزاری ارزشیابی های آنالین و مستمر 

 ارائه محتوی درسی تدریس شده توسط معلم به دانش آموز 

 :هوشمند هدف مدارس -2

  خالق و پژوهنده –پرورش دانش آموزان متفکر 

 تجهیزات مدارس هوشمند: -3

  کامپیوترServer – کامپیوتر سرویس دهنده به سایر کامپیوترها 

 هایکامپیوتر Client )کامپیوترهای سرویس گیرنده از  – )به تعداد دانش آموزانserver 

 )دستگاه وایت برد هوشمند )به تعداد کالسها 

 ویدئو پروژکتور به تعداد بردهای هوشمند دستگاه 

 اینترنت پر سرعت 

 وب سایت مدرسه 

  سایت شبکه 

 در بزرگنمایی اجسام یا موجودات ریز کاربرد دارد( میکروسکوپ دیجیتالی( 

 تجهیزات برق اضطراری 

 چاپگر 

 اسکنر 

 کتابخانه دیجیتال 
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 سخت افزار  دوم فیلم

 :( smart boardهوشمند ) تعریف برد -1

وایت برد الکترونیکی جایگزین مناسبی جهت تخته وایت بردهای معمولی است. استفاده از وایت بردهوشمند در کالسها و سالنها  

 .را برای کاربر مهیا می نمایدپویا  "،امکان نمایش مطالب بصورت کامال

 مزایای استفاده از برد هوشمند -2

 افزایش انگیزه دانش اموزان 

 قابلیت ضبط محتوی درس 

 افزایش نشاط دانش آموزان 

 مدیریت بهتر کالس توسط معلم 

 تبدیل محیط کالس به مکانی پویا 

 نحوه اتصال برد هوشمند به رایانه -3
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 نصب درایور)راه انداز( بردهوشمند: -4

 سی دی راه انداز setupنصب فایل 

 3Sserver برنامه -

 smart schoolبرنامه  -

 کالیبره کردن بردهوشمند -5

 که برد هوشمند را به رایانه متصل می کنیم برد هوشمند امکان شناسایی قلم را ندارد  ولین باریا

یا  کالیبراسیونبه رایانه و فعال شدن امکان کار با آن باید برد هوشمند را کالیبره کنیم. به این عمل  برد هوشمندبرای شناساندن 

 تنظیم صفحه می گویند.

 نرم افزار برد هوشمند )تدریس با بردهوشمند(امکانات و قابلیتهای  -6

 قلم نورانی ، فلم عالمت زن و قلم هندسی و پاک کردن آنها با پاک کنکشیدن خط و نوشتن بوسیله ابزارهای قلم ، قلم مو ،  –

 تایپ متون با استفادع از ابزار تایپ کردن  –

 پخش فایلهای مالتی مدیا  –

 ایجاد اسالید های مختلف  –

 استفاده از برنامه در تمامی نرم افزارها و تمامی صفحات کامپیوتر  –

 چراغ قوه هوشمند  –

 نیا ، خط کش ، پرگار و ساعت هوشمندنقاله ، گو  –

 ابزار برش عکس  –

 فیلمبرداری از صفحه نمایش  –

 صفحه کلید مجازی  –

 چاپ کردن تمام یا قسمتی از اسالید ها  –

  html و pdf – پاورپوینت –عکس  ) خروجی گرفتن از اسالیدها بصورت های مختلف از جمله  –

 

 

 

http://www.schoolkala.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/GroupId/2/Group/%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
http://www.schoolkala.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/GroupId/2/Group/%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
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 فیلم سوم سخت افزار 

 پروژکتور :ویدئو  .1

تصاویر را با استفاده از یک یا رایانه ، ست که با دریافت سیگنال های ویدیویی اویدئو پروژکتور ) یا دیتا پروژکتور ( دستگاهی 

 .لنز بر روی صفحه نمایش پخش می کند

 انواع ویدئو پروژکتور: .2

 یا رومیزی قابل حمل 

 آموزشی چندمنظوره 

 سالنهای بزرگ 

 ویدئوپروژکتورویژگیهای  .3

 )قدرت تفکیک پذیری)رزولوشن:  

o ی است که پروژکتور برای نمایش تصاویر استفاده میکندهایرزولیشن تعداد پیکسل . 

o SVGA – 600*800 

o XGA – 768*1024 

o WXGA – 800*1280 

 )قدرت روشنایی)شدت روشنایی 

o  تر استفاده کرد روشنهای ط می توان از دستگاه در محیشدت روشنایی بیشتر باشد هر چه. 

  عمر المپ 

o  المپ ویدئو پروژکتور یکی از مهمترین قطعات مصرفی این دستگاه است. طول عمر المپ هر ویدئو پروژکتور بعد از

 می رسد.مدت زمان مشخصی به اتمام 

 )کنتراست)شفافیت تصویر 

o  تصویر باالترباشد کنتراست نسبتی است بین تاریک ترین و روشن ترین قسمت یک تصویر ، هرچه کنتراست

 .تصویر بهتری خواهید داشت

 ورودی/خروجی ها 
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 اصالح گر تصویر ذوزنقه 

o می توان اصالح گر با قابلیت  .ویدئوپروژکتور در مکانی غیر ازروبرو قرار گیرد تصویرذوزنقه ای خواهد بود اگر

  .تصویر مستطیل شکل را ارائه داد

 وزن 

o  سبک تر و قابل  هایویدئوپروژکتور. ویدئوپروژکتور تاثیرگذار است وزن آن استیکی از نکات مهمی که برای انتخاب

 .قیمت باالتری دارند باالترحمل با رزولیشن و شدت روشنایی 

  Net supportفیلم چهارم 

 : کارت شبکه رایانه -1

 

 روشن بودنLED :برقراری تبادل داده سبز 

 LED عدم برقراری تبادل داده ی:نارنج 
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 معرفی نرم افزار: -2

میباشد. با استفاده از این نرم افزار  NetSupport Schoolهای آموزشی کالس و اداره کرده مدیریت برای  هایکی از بهترین نرم افزار 

 .داشته باشید ارتباطشبکه سایت میتوانید با دانش آموزان در یک 

 امکانات نرم افزار -3

  آموزان دانش سیستم به نرم افزار های کاربردی در دسترسی محدود کردن 

  و یا معلمامکان عکس برداری و فیلم برداری از کامپیوتر دانش آموزان  

  با یکدیگر معلم و دانش آموزان ارتباط متنی و صوتی برقراری 

  طراحی سوال، طراحی آزمون و اجرای آنامکان  

  رایانه دانش آموزانتخته وایت برد برای انجام کلیه اعمال با قابلیت نمایش برای 

  دانش آموزانرایانه های  به معلمرایانه صفحه نمایش 

    نمایش صفحه رایانه یک دانش آموز در رایانه سایرین 

 پخش صوت به تمام دستگاه ها 

 كنترل كامپیوتر های دیگر 

  و معلم دانش آموزانچت کردن در محیط شبکه با هریک از 

 انتقال فایل در محیط شبکه با سرعتی بسیار مناسب 

 : غیر فعال بودن رایانه دانش آموز به علت خاموشی رایانه یا قطع بودن کابل شبکه یا .... 

 برای برقراری ارتباط با این رایانه ها می توان روی آیکن دابل کلیک کرد. -: فعال بودن رایانه دانش آموز 
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 نرم افزار نحوه کار با -4

 آیکنها و گزینه های نرم افزار می پردازیم:با توجه به تصویرباال به توضیح 

 دانش آموزان desktop نمایی از : نمایش 

 . کرداطالع رسانی  می توان به دانش آموزان Announce با کلیک بر روی:  

 معلم رایانهدانش آموز به  رایانه یکدانش آموزان یا انتقال فایل از  رایانهانتقال فایل به  : 

 انتخاب شده یا دانش آموزان قفل کردن رایانه دانش آموز:  

 انتخاب شده یا دانش آموزان : باز کردن قفل رایانه دانش آموز 

 : مدیریت رایانه های دانش آموزان مثل خاموش کردن یا راه اندازی دوباره 

 : گفتگو با دانش آموزان 
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 با کلیک روی این دکمه منوی زیر باز می شود: 

 

 صفحه میزکار رایانه معلم را به دانش آموزاننمایش : کلیک روی دکمه 

 به دانش آموزان یک فیلمنمایش : کلیک روی دکمه 

  عملیات تدریسفیلم از ضبط : کلیک روی دکمه 

 به دانش آموزان یک برنامه کاربردینمایش : کلیک روی دکمه 

 سایرینبه یک دانش آموز صفحه میزکار نمایش :  کلیک روی دکمه 




