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  ProShowنسخه 

ProShow producer 7.0.3527 

 الزم در نصب نرم افزار نکات 

 اتصال از اینترنتقطع  -1

 نصبی کلیک کنید.ایل وجود دارد روی ف Patchفایل نصبی و یک پوشه یک در پوشه نرم افزار  -2

 را نصب کنید. Patchقبل از اجرای برنامه ، فایل  -3

 را نصب کنید. Leomoon tttنرم افزار فارسی ساز  -4

 ذخیره کنید. cدرایو  fontرا درون پوشه شروع می شوند(  f) با حرف التین  fفونت های فارسی سری  -5

 نحوه ی اجرای برنامه 

 روی آیکن نرم افزاردابل کلیک  -1

 New Slide Showاز کادرمحاوره ای  Blank Showانتخاب قسمت  -2

 نمایش می دهد ( LEDو  LCD) تصویر را متناسب با صفحه  Aspect Ratioاز کادر  9به  11انتخاب نسبت  -3

  Create کلیک روی دکمه ی -4

 آشنایی با محیط برنامه 

 Folder List و File List  : 

روی مشاهده می شود. اگر  File Listدر قسمت  داخل آنمحتویات شود، کلیک  Folder List اگر روی یکی از پوشه های قسمت

اند ، به طورکامل قابل مشاهده  همه ی محتویاتی که داخل لیست ها قرار گرفته شوداین دو لیست کلیک در  scrollنوارهای 

 هستند.

 Slide List  وTimeline   :،فایل صوتی و ویدیوئی و مدیریت کردن آن ها نواری در انتهای نرم افزار جهت درج تصاویر 

 Preview  : و افکت ها را نمایش می دهد پیش نمایشی از اسالیدها. 

، پشتیبانی استفاده شده باشدالفبای فارسی  از اسم آن هادر تصویری که  و از پوشه ها و فایل های صوتی   ProShowنکته : نرم افزار

 فایلی به صورت عالمت های سوال بود باید آن را به زبان انگلیسی تغییر دهیم.. پس هرگاه اسم پوشه یا کندنمی 

  تصاویردرج 

   Folder List کلیک روی پوشه موردنظر از قسمت -1

 Slide Listیا درگ کردن آن به داخل نوار  File Listدابل کلیک کردن روی تصویرموردنظر از قسمت  -2

 انتخاب چند تصویر از پوشه 

 File Listموردنظر از قسمت  تصویرانتخاب اولین  -1

 صفحه کلید ctrlفشردن دکمه ی  -2

 کلیک روی تصاویر انتخابی -3

 Slide Listنوار  درگ کردن تصاویر به قسمت -4
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  همه ی تصاویرانتخاب 

 File Listکلیک روی یکی از تصاویر قسمت   -1

 به صورت همزمان ctrl + aفشردن و نگه داشتن دکمه ی  -2

 تصاویرراست کلیک روی یکی از  -3

  add to showگزینه ی  انتخاب -4

 یکسان درنظر گرفته شده است که قابل تغییر می باشد. Slide Listزمان نمایش آن ها در قسمت  نکته : افکت های تصاویر و

  تصاویرحذف 

 کلیک روی تصویر موردنظر -1

 صفحه کلید  deleteفشردن دکمه ی  -2

 تغییر زمان نمایش اسالیدها 

 شماره و زمان پخش آن نوشته شده است که اگر درکادر زمان کلیک شود، می توان زمان نمایش اسالید را تغییرداد.پایین هر اسالید، 

 اعمال جلوه روی تصاویر  

 Slide Listدابل کلیک روی تصویر موردنظر از قسمت  -1

 (  Slide Option ) باال سمت چپ پنجره Slide Styleکلیک روی گزینه   -2

  Slide Styleاز قسمت افکت  انتخاب یک مجموعه -3

 Slide Optionو مشاهده ی پیش نمایشی از آن در پنجره ی  کلیک روی یکی از افکت های انتخابی -4

  apply styleکلیک روی گزینه ی  -5

 پیغام ظاهرشده okکلیک روی دکمه ی  -1

 Slide Option ی پنجره در okکلیک روی دکمه ی  -7

   درج متن

  Slide Option )سمت چپ پنجره موجود در  Captionsقسمت ) از   addکلیک روی دکمه ی -1

 بازکردن نرم افزار فارسی ساز و تایپ متن در آن  -2

 کپی کلیک روی دکمه ی -3

 ProShowموجود در پنجره نرم افزار  Caption Textراست کلیک روی کادر  -4

  Pasteزینه ی انتخاب گ -5

)قالب بندی های دیگر متن را هم می توان از این قسمت  Caption Formatاز قسمت  fانتخاب یکی از فونت های سری  -1

 تغییر داد(

 جهت اعمال تغییرات okکلیک روی دکمه ی  -7
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    Remixابزار 

یا مدیریتی روی تصاویر داشته باشیم می  اگر بخواهیم افکت های مختلفی به تصاویر بدهیم بدون اینکه زمان زیادی را صرف کنیم

 استفاده کنیم. Remixاز ابزار انتخاب کرده سپس  Slide Listتوانیم تمام تصاویر را از قسمت 

 Remixمدیریت عکس ها و افکت ها با استفاده از ابزار 

 انتخاب همه ی تصاویر -1

 Remixکلیک روی ابزار  -2

   : به مکان موردنظرعکس ها درگ کردن تغییر نمایش اسالیدها 

   ابزارAdd اضافه کردن تصویر به تصاویرموردنظر : 

   ابزارAdd Text درج اسالید خالی مشکی رنگ بین اسالیدها و تایپ متن موردنظر در آن : 

   ابزارRemove انتخاب تصاویرموردنظر و حذف آن ها : 

  ابزار Randomize  : ترتیب قرارگیری تصاویرتغییر 

  ابزار Rotate  عکس هازاویه : تنظیم  

   ابزارCaption درج متن روی تصاویر : 

  Nextدکمه ی  کلیک روی -3

 ها را شامل می شود ( Themeتمام  All Effect موردنظر با توجه به موضوع کلیپ سازی ) Themeانتخاب  -4

 Nextروی دکمه ی کلیک  -5

 ) مدت زمان نمایش هر اسالید (سطح انرژی انتخاب  -1

 Low  : ثانیه  9تا  5بین نمایش 

 Moderate  : ثانیه  5تا  3بین نمایش 

 High   ثانیه  3تا  1بین : نمایش 

 Createروی دکمه ی کلیک  -7

 مشاهده ی پیش نمایشی از تصاویر و افکت ها  -8

  Try Againابزار روی درصورت عدم رضایت از افکت هایی که به صورت اتوماتیک روی تصاویر قرار گرفتند می توان  -9

 کلیک کرد. 

  Done دکمه ی رویکلیک  -11

 تولید شده مشاهده ی پیش نمایشی از کلیپ 

  Slide Listانتخاب اولین اسالید از قسمت  -1

  Perview از قسمت Play Show ی گزینه ی کلیک رو -2

 .کنیداستفاده  remixاز ابزار  نکته : درصورت عدم عالقه به افکت های چند اسالید ، می توانید آن ها را انتخاب کرده و مجدد

 درج فایل صوتی 
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 Tool barکلیک روی ابزار موزیک از نوار  -1

 ) درسمت چپ پنجره ( Addکلیک روی گزینه ی  -2

 از منوی باز شده Add Sound Fileگزینه ی انتخاب  -3

 انتخاب فایل صوتی موردنظر -4

  Openگزینه ی کلیک روی  -5

  Okکلیک روی دکمه ی  -1

  حذف تاخیر از ابتدای فایل صوتی

  Musicروی گزینه ی کلیک  -1

  Fade And Timing   Editکلیک روی گزینه ی  -2

 و بزرگ ترکردن مقیاس  به سمت راست Zoomدرگ کردن نوار اسکرول  -3

 به سمت راست موجود در ابتدای فایل صوتی و درگ کردن آن مثلث سفید رنگ انتخاب  -4

  Okروی دکمه ی کلیک  -5

 آخرین اسالید   تنظیم کردن انتهای فایل صوتی در 

  Fade Soundtrack at End of Showانتخاب گزینه ی  -1

  Durationاز منوی   Duration of last Styleانتخاب گزینه ی  -2

 کلیک می کنیم .  Okگزینه ی  کلیک روی -3

 حذف فایل صوتی 

  Toolbarاز نوار  Musicکلیک روی گزینه ی  -1

 Soundtrackکلیک روی ابزار سطل زباله از قسمت  -2

 Okکلیک روی دکمه ی  -3

 افزودن فایل ویدیوئی 

 محلی مناسب  انتخاب یک اسالیدخالی در -4

 File Listانتخاب فایل ویدیوئی از قسمت  -5

 روی فایل راست کلیک  -1

   Addانتخاب گزینه ی -7

 اجرای موزیک در زمان پخش فیلم 

  Toolbarاز نوار  Musicانتخاب ابزار  -1

  Durationاز قسمت   Duration of last Transition انتخاب گزینه ی -2

  Okروی دکمه ی کلیک  -3

 کردن فایل ذخیره 
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 Fileکلیک روی منوی  -1

  Save as گزینه ی انتخاب -2

 انتخاب محل ذخیره سازی و تایپ نام فایل  -3

  Saveی  دکمهروی کلیک  -4

آن ها را یا  دادتغییر را  شده استاین فایل استفاده  در عکس ها و فیلم هایی که درصورت تمایل به ایجاد تغییر در فایل، نباید نکته :

  به وجود آن ها نیاز است.رد زیرا کحذف 

 گرفتن خروجی 

 Publishکلیک روی سربرگ  -1

 (برای ایجاد فرمت ویدیویی) Videoکلیک روی گزینه ی  -2

کیفیت  بهترینکه  داردکیفیت مختلف  4که  می باشد Mpeg4بهترین فرمت ، فرمت انتخاب یکی از فرمت های ذخیره سازی ) -3

P 721 )است 

 

 

 درپناه حق و یاری بی منتش  

 نیآفر یشاد و دیباش شاد  
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