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 : 901سرفصل های فیلم شماره 
 (CMSمدیریت محتوا )آشنایی با سیستم های  -1

 CMS : الف( وردپرس   ب( جومالهای معروف 

  نرم افزارهای متن باز یاopen sours  : 

 .سورس کدشان رایگان است 

 .با سورس کد منتشر می شوند 

 قابلیت نصب روی هر سروری را دارند. 

 XAMPPای شبیه ساز آشنایی با نصب و اجر -2

 نصب سرویس های پیش نیاز برای جومال: 

 Apache 

 My SQL 

 Php 

 نرم افزار XAMPP به صورت پیش فرض هر سه سرویس Apache, My 

SQL, php .را در خود دارد 

  نرم افزارXAMPP  سوریس عالوه بر سرویس های باالperl  که زبان برنامه

 نویسی است را نیز داراست.

 X : نصب روی هر سیستم عاملی اعم  قابل یعنی)الس پلتفورم هست.به معنای ک

 می باشد.(از ویندوز، مکینتاش و ..... 

 A :  به معنای سرویسApache 

 M :  به معنای سرویسMy SQL 

 P :  به معنای سرویسphp 
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 P :  به معنای سرویسPerl 

 که بعد از نصب  نکته مهمxampp :باید مورد توجه قرار گیرد 

 ورد نظر خود را سرویس های مstart .می کنیم 

 باید مورد توجه قرار گیرد: xamppسرویس ها در  startنکاتی که قبل از  ***

  در صورتی کهIIS  روی سیستم نصب است باید آن راstop .کنیم 

 IIS  بر روی اجرای فایل هایphp .مشکل ساز می شود 

  بایدSQL server  را از روی سیتم stop .کنیم 

 

 php my Adminایجاد بانک اطالعاتی در  آشنایی با -3

  مرورگر خود را باز کرده و کلمه یlocalhost  را تایپ نموده و سپس اینتر را می

 فشاریم.

  حاال گزینهphp my admin .را انتخاب می کنیم 

 Data bases : مراحل 

  نام بانک اطالعاتی : انتخابcreate datd bases 

 Collation  : انتخاب( زبانutfb8mb4-persion-ci) 

 Create .بانک اطالعاتی ساخته می شود : 

 Structure  ایجاد جدول ها )البته جدول های ما هنگام نصب جومال ایجاد :

 (می شوند.

 آشنایی با نصب سیستم مدیریت محتوای جومال -4

 کپی فایل فشرده نرم افزار جومال 

 ( چسباندن در مسیرpaste)  وExtract .می کنیم  
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 ( در مسیر: اختیاری پوشهنام لدر)ایجاد یک فو 

  درایوC  -  پوشهXAMPP –  و پوشهhtdocs  

   : حاال وارد مرورگر شده و عبارت local host\joomla .را وارد می نماییم 

  :نکتهjoomla  در درایو در عبارت باال نام پوشه ی ماست کهC 

 ساختیم.)نام پوشه اختیاری است(

 تنظیمات اصلی: ***

  نام سایت 

 جهت سرعت بخشیدن به جستجو توضیحات متا() 

 .عباراتی مانند: آموزش و یا عباراتی که کاربران بیشتر استفاده می کنند 

  در قسمت تنظیمات پایگاه داده: می بایست بانک اطالعاتی را که در قسمت

php my admin .ایجاد کردیم را با جومال مرتبط کنیم 

  : نوع پایگاه دادهMy SQL 

  نام هاست :localhost 

 دیگه ای نصب کنیم می بایست در قسمت serverاگر ما جومال را روی هر  ***

 را تایپ کنیم.آن سرور  IP هاست

 نام کاربری که در بانک اطالعاتی ایجاد کردیم( نام کاربری( 

اگر نام کاربری در بانک اطالعاتی ایجاد نکرده باشیم در اینجا به صورت پیش ***

 خواهد بود. rootفرض نام کاربری 



 

 

 

5 

 در  شیمکرده بان العاتی وارداطنک در با ار اربریم کان گرا* :ورعبمز ر

 داریم.رمز عبور ن تنظیمات پایگاه داده سمتق

 نیم.بول می کرا قض رش فیپ :ادهایگاه دپ امن 

 بتثمام ات

 و  طالبم اویح هکصب می شود ا نرای مایتی بس: ونهطالعات نماصب ن

 .تهسطالعات ا

 (سبز رنگ).شندبا یلب چسبارای برداحل رم د تمامایب :صبحل نمرارل نتک 

 ممی کنیکلیک صب را کمه نداال ح 

 رایس نز بیا ایدبومال بی جوشه نصپمال وجاجرای از بل ق  : ومالج بنصتما ا 

 ومالب جنص وشهپ ذفکمه حیق درطز ا .ذف شودح وشه هاپ

 برای  بوطمرت سایه بصال ات و اهبان زب نصریق طز ا :سیان فارزبصب ن

 (کردنصب زبان را توان می یز نعدی مرحله ببته در لا)ظر نان مورد زبخاب نتا

  :دارد بخش ومال دو** ج*

 (سایت)اربری ک (لفا: localhost/joomla/ 

 دیریتم (ب: localhost/joomla/adminstrator 
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 : 902ی فیلم شماره سرفصل ها
 آشنایی با فارسی سازی جومال و نصب افزونه ها -1

 نصب بسته فارسی  : 

 دریافت از سایت جومال 

 نصب در قسمت افزونه ها 

  Extensions – manage – Install ورود به بخش مدیریت روش اول نصب:الف( 

در بخش مدیریت     ختی سمت چپبا استفاده از نمودار در روش دوم نصب:ب( 

Install Extensions 
  بعد از نصب افزونه زبان فارسی باید از طریق کنترل پنل سایت، زبان را تعویض

و یا از نمودار درختی   Extensions- manage- language- Installedکنیم. 

  languageسمت چپ 

  تغییر زبان در بخش کاربری: انتخاب گزینه ستاره ازsite – default 

 :تغییر زبان پیش فرض مدیریت سایت  

 – administrator- default   ستاره فارسی 

 آشنایی با صفحات سایت و مدیر در جومال -2

  .بعد از مخفی کردن پیام ها وارد کنترل پنل سایت می شویم 

 LOGGED-IN USERS کاربران : 

 POPULAR ARTICLES مطالب محبوب : 

 RECENTLI ADDED ARTICLES مطالب اخیر : 
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 ، قالب ها و ماژول ها در جومالآشنایی با تنظیمات کلی -3

 ایتس 

 تمسیس 

 رورس 

 جوزهام 

 متنیلتر ف 

 وستهپیا قالب ش خب: 

 قالب ها - اهفزونه ا 

 اهالب ق – دیپیکر بن - نلپرل نتک 

 گ نرل مث د()هویت سایت تغییری نمی کن.شودمی ت اری سایدیدنبه غییر جث تعاب وستهپیا قالب  شخب

 هد.دغییر نمی ترا  توایحمغییر قالب تعنی ی (صفحهوجود در مناصر ع)یتجزای ساایش انم لمحیا  تسای

 تای سایالب هقایش ش نمردن پیکعال فی برا :ا هب الق 

 (شودعال ف)ااژول هنمایش مش یپ – (چپمت سباال وار ن)اه خابانتید لک 

 لخواهدقالب رگذاری اب – زونه هااف دیریتم –ها زونه فا – اه قالبزودن فا 

 اژول هامدیریت م :  

  ل ژوما کنیمخاب نا انتخش رب گر اینا) ژولایش مانمقعیت مو :سمت قترین م هم

 (خواهد شده نادد یشفحه نماصی ا روم

 رار می قت سای قالب تلفای مخهقعیت موکه در  یی هستندافزونه ها :هااژول م

 یاو  ددیباز ارآم یا جوتجسژول ام .(یش کردویراذف یا حمی توان را  اژول هام) .دگیرن

 اربراند کوور ژولما
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  : 903سرفصل های فیلم شماره 
 سانهدیریت رمبا شنایی آ -1

 کس و ...ع، ل گذاری فایارب سانه:ر 

 سانهر ه بخشبرود و: 

 حتواسمت مق ار باالنوز ا 

 سانهسمت رت قاست رمسختواره درز ا 

 بخش اصلی رسانه: و د 

 چکازه کواندبا  اویرتص :نگشتیا بندایش من 

 ئیاتجزاهده شم: 

 زییاتجبا  اهوشه پو  یل هااف (الف

 واستهخای نلدرهافوو  یل هافاذف ح (ب

 اردرار دق Imageیشه خل ردا هک اه هوشپ( ج

جاد ای کمهوی در سپسه و لیک کردک وشه هاپخش در بر رد نظخه موشار د :وشهجاد پ* ای**

 .کنیم میلیک دید کج وشهپک ی

و  گم 10پلود کثر آحدا). می کنیمگذاری کلیک کمه باردوی ر: وشه هاپدر  گذاریارب ***

 (یم.پلود کنآل را ین فایندمان چنیم همزاچنین می تومه
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 ومالجلب در نواع مطابا اشنایی آ -2

 د.نزماندهی ندارساو دی بقه بنطبه یاز و ن تقلمس :جموعهدون مب البطم 

 نند.کمی مل عوشه ها انند پو م نددار یبقه بندطاز به ین: جموعهمبا  طالبم 

 ومالجدر موعه ها جمطالب و دیریت ممبا شنایی آ -3

 دیریتم شخبز اها: منویریت دم (Main Menu) 

 دیدلب جمطجاد یا 

 جموعهدون مبلب مطا 

  جموعهمبا مطالب 

 ژهلب ویمطیجاد ا 

 طالبخیره مذو ار انتش 

 ه ب یتم منوآع سمت نوز قا وانندی تمنوها م) :ومنجاد یا

 (وندلینک ش گردی مختلفی قسمت ها

 اجموعه همدیریت م 
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 smart0401:  شماره فیلم آموزشی   - camtasiaخالصه ی جلسه اول آموزشی 

 مژگان خلیلی درمنی  :مدرس دوره  

 

ساخت چند رسانه های تبلیغاتی انتخاب اول شما برای  ندتوا می Camtasia Studioنرم افزار 

 : می تواند استفاده کند هاقابلیت و برای این کار از این  شدبا و کاتالوگ های الکترونیکی

 

 (تمام صفحه یا یک قسمت یا پنجره خاص) فیلم برداری از صفحه نمایش -

برای کلیک های چپ و راست ماوس در هنگام  افکت های مختلف صوتی و تصویریقرار دادن  -

 فیلم برداری

 برای ادیت فیلم و صدا ویرایشگر ویدیوییمحیط  -

 ...(مثل زیر نویس، پنجره های اعالن مطلب و )ن روی فیلم جهت قرار دادافکت های آماده  -

 (مثل نشانگر های ماوس، هایالیت تصویر)افکت های آماده برای فیلم های آموزشی  -

 (برای تعامل سازی)به کلیک ماوس و گرفتن خروجی فلش  ایجاد نقاط حساس -

 ویرایش فرمت های مختلف ویدیویی و تبدیل فرمت هاامکان  -

 آموزشی CDجهت ارائه مطلب یا طراحی  منوی اتوران ساخت -

  ساخت ازمون -

 .می باشد  techsmithاز محصوالت  camtasia studioنرم افزار 

هست که   record the screenاین نرم افزار دارای دکمه دایره ای به رنگ قرمز با عنوان  

 :د حالت مختلف می تواند  از صفحه فیلمبرداری کن 2این دکمه در 

 Record the screen  

 Record powerpoint 

 : گزینه های زیر را  می توان تنظیم کنیم   camtasia recrderدر پنجره  

صورت  2را تعیین می کنیم که به  ، ناحیه و محدوده ی فیلم برداری  select areaبا گزینه  

 :تعیین می شود  

 FULLScreen 

 Custom 
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میشه فیلم گرفت ولی در  کل صفحهکه از اسمش پیداست از همون طور  fullscreen  در حالت

 .می شود محدوده ی مورد نظر را برای فیلم برداری تعیین کرد سفارشیبصورت  customحالت 

records inputs تعیین می کنند که خودش  حین عمل ضبط فیلمرا در  ورودی های دستگاه

 :به دو صورت هست 

 Webcam off 
 Audo on 

هر . می تونند سوییچ شوند یعنی فعال و غیر فعال شوند on , offبین دو حالت  البته هر دو

که برای  ، صدا هست  audioکدام فعال بود به عنوان ورودی سیستم کار می کند مساما ورودی 

 .هر فیلمی ضروری هست 

 
 .تعبیه شده روی سیستم وارد دستگاه می شود دوربین  هست که از تصویری webcam ورودی 

 

 
 .شد فیلمبرداری منصرفمی توان  از این  F10دکمه با زدن 
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می توان با . تو این کادر زمان طی شده برای فیلم برداری رو می تاونیم ببینیم و مدیریت کنیم 

هم می توان در هنگام صبط فیلم  PAUSE و با دکمه  پاک کردفیلم  را  DELETEدکمه 

 فیلم ضبط شده در پنجره ی . می شود متوقف فیلم  هم ضبط  STOPایجاد کرد و با  توقفی

Preview  و با نمایش می یابد save and edit کرد  ذخیره و ویرایش. 

 .قرار می گیرد و آماده ی ویرایش هست  CLIP BIN فیلم م بعد از ا ثبت و ذخیره در  قسمت 

TIME LINE  اگه نیاز باشد   و لحظه به لحظه ی یک فیلم دارد ، پس مدیریت زمانوظیفه ی

 .ودن لحظه تعیین و مدیریت بشادر یک لحظه فیلمی افکت یا اکشنی داشته باشیم باید 

 فلش یا تیکبر روی یکی ازقسمت های  فیلم  می توان یک عالمت مثل   CALL OUTبا ابزار 

 .گذاشت و متن TEXT  یا

 لت مخفی به حالت نمایانحاباعث می شود تا عنصر مورد اثر آن به تدریج از   FADE IN افکت 

این افکت در یک افکت تصویری با زیاد کردن نور عنصر به تدریج باعث نمایان شدن آن .در بیاید 

 . کار می کند FADE INبرعکس  FADE OUT   و   می شود 

  

 smart0402:  شماره فیلم آموزشی   - camtasiaآموزشی  دوم خالصه ی جلسه

 رمنیمژگان خلیلی د  :مدرس دوره  

 

 Record Powerpointفیلم برداری به روش  
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وارد محیط پاورپوینت می شوم و سپس فایلی  را که   Record Powerpointبا کلیک بر روی 

 می خوهیم ازش فیلم بگیریم را باز می کنیم  بعد از اینکه فایل پاور پوینت را باز کردیم  رو تب 

ADD ins  می رویم و گزینه یRecord  سیستم شروع به ضبط اسالید ها می کند .زنیمرا می

بزنیم عملیات ضبط قطع می شود و محل و اسم ذخیره سازی را می  stopهر گاه بر روی دکمه 

را بزنید تا وارد    Edit Your Recordingحاال در کادری که باز می شود گزینه ی .پرسد

 .محیط تدوین فیلم گرفته شده بشویم

 .هست  Import Media یک فیلم به محیط تدوین  یروش دیگر برای بار گذار

 (Annotation)حاشیه نویسی 

تاریخ و ساعت  دتوانی این متن م. می توان در زمان ضبط فیلم متنی را بر روی فیلم قرار داد

برای ایجاد این حاشیه ها پیش از شروع . باشد.…سیستم، نام کامپیوتر، یک آرم، متنی دلخواه و

نیم امی تورا زیر  گزینه ها  این  کی ازی،   Effectsگزینه ی    Annotationضبط از زیر منوی 

 : انتخاب کنیم

1. Add a System Stamp : متن شامل تاریخ و ساعت یک  ودش می با انتخاب این گزینه

 .کرد زمان سپری شدن ضبط فیلم، نام کامپیوتر و نام کاربری به فیلم اضافه و یا سیستم 

را   elapsed timeزما ن سپری شده تاریخ و ساعت یا   توان  می System Stampsدرناحیه .

 Previewگزینه انتخاب شده در کادر پیش نمایش دقت کنید . کرد برای نمایش در فیلم انتخاب

 .ودمی ش.دیدهدر همین بخش 

و جای عبارت تعیین شده مثال تاریخ و ساعت  را می توان  موقعیت ،  positionکادر در قسمت 

 .تعیین کرد

 .برای فیلم در نظر گرفت عنوانمی توان  یک   captionبا 

می توان  Background Colorعنوان را  با   رنگ زمینه ی وText Colorرنگ متن را با 

 .تغییر داد
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دن پیش از شروع عملیات ضبط، در مورد قرار دا Prompt before captureبا انتخاب گزینه 

 ..ربر سوال خواهد شدبر روی فیلم از کا عنوان 

 

 

 

 صداگذاری

برای اینکه در فیلم نظر کاربر را روی موضوعی جلب کنیم می توان  برای کلیک راست یا چپ 

  Optionگزینه ی  Effectدر منوی .ماوس یا در زمان تایپ صدایی را تعیین کرد تا پخش شود

 .می رویم  Soundرا انتخاب می کنیم و بعدش به  زبانه ی 

 cursorاشاره گر ماوس  تنظیمات

 cursorبه گزینه ی  effectبرای اینکه تنظیمات کرسر بدرستی کار کند حتما ابتدا از منوی 

بروید در صورتی که گزینه ای را در اینجا تیک دار  کنید فعال خواهد بود و در مراحل بعدی 

 .بدرستی عمل می کند

 hideدر ضمن فیام برداری می شود و   نمایش ماوسباعت   show cursorاز بین این گزینه ها 

cursor   ماوس را در حین فیلم برداری مخفی می کند ،. 

use actual cursor  شکل ماوس  را بصورت معمولی در زمان ضبط فیلم در نظر می گیرد. 

شکل ماوس را  از یک فایل می توانید انتخاب کنید دقت    use cursor from fileبا گزینه  

 .رو می توانیم انتخاب کنیم  cur,icoهای با فرمت های  کنید فایل

 .استساخت منو  هست که از ابزارهایی که در اختیار ما می گذارد toolsیکی از منوهای پرکاربرد 

 .رو انتخاب می کنیم Camtasia Menumakerبرای ساخت منو گزینه ی 
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نکه از منوی خود مطمئن شدیم برای بعد از ای. یا عنوان بذارید Titleبرای منوی خود می توانید 

 .را باید انتخاب کرد  createساخت آن بصورت نهایی 

که برای نمایش فیلم .هست  camtasia playerگزینه ی toolsیکی دیگر از کاربردهای منوی 

 . استفاده می شود  Aviها با فرمت 

 

 smart0403:  شماره فیلم آموزشی   - camtasiaآموزشی  ومس خالصه ی جلسه

 مژگان خلیلی درمنی  :مدرس دوره  

 

Zoom  بزرگنمایی 

و ایکن .کوچکترین محدوده ی بزرگنمایی با بیشترین کیفیت ممکن را تعیین می کند ایکن 

 .را انجام می دهد یعنی فیلم  از حالت بزرگنمایی خارج می کند  zoom outعمل  

Transitions  

 .ای یک کلیپ یا انتهای آن یک افکت بگذاریم به کمک این ابزار می توانیم در ابتد

Cursor Effect  

هست که اگه تیک داشته باشد باعث می شود ماوس در  mouse cursor visibeاولین گزینه 

 .را در فیلم افزایش یا کاهش داد می توان  اندازه ی ماوس cursor sizeبا . فیلم دیده شود 

که افکت ماوس را  در زمان کلیک چپش تعیین می است  left clickافکت بعدی برای ماوس، 

 .افکت ماوس را  در زمان کلیک راست ماوس در فیلم تعیین می کند right clickکند و 

 .نیز اضافه کرد  افکت های صوتیمی توان برای کلیک ماوس   click sound effectبا گزینه ی 
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Visual Properties 

 .فیلم  را تعیین کرد opacity  شفافیتو یا    scaleرگنمایی بزاز طریق این ابزار می توان میزان 

یعنی اگر روبروی مانیتور باشید بردار  .تعیین کرد x,y,zمی توان موقعیت فیلم  را با سه مختصات 

X  در جهت راست و بردارY  و در باالZ  مثل یک پیکان از سمت مانیتور به سمت شما بیرون

 .است امده

 

 

 
 

 .توانید آن را از دوربین دور کرده و به عمق ببرید میرا یک شی سه بعدی ،   Zکم کردن با 

drop shadow :رسم سایه 

Distance : اندازه ی سایه را تعیین می کند. 

Direction : درجه تعیین می کند 060تا  0موقعیت سایه را از. 

Opacity:میزان روشنی و کدری سایه را تعیین می کند. 

Blur : قابل تغییر هست 20تا  0کردن سایه هست که از عدد مقدارمحو. 

  Amountتعیین کنیم و با را  نیم رنگ زمینه ی فیلم اذاریم می توگب ار colorizeاگه  تیک 

 دور فیلم یک  کادربرای  توان می دتیک داشته باش Border راگ. شود مقدار رنگ تعیین می

تعیین می   Colorمشخص می کنیم و رنگش هم با  Thicknessضخامتش را با تعیین کرد که 

که در زمان های  دده میرا  هست که به ما این امکان  captionsیکی دیگر از ابزارها  .شود

 .ذاریمگبرای فیلم ب را  عنوان های  متفاوتیمختلف 
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 .دمی گوین  trackفیلم برداشتن را ( از چیز در حال حرکت)با دوربین متحرک :   trackتعریف 

 .استفاده کنیم  splitباید از ابزار  قسمتی از فیلم  را بخواهیم ببریمفقط  راگ

 smart0404:  شماره فیلم آموزشی   - camtasiaآموزشی  چهارم خالصه ی جلسه

 مژگان خلیلی درمنی  :مدرس دوره  

بنابراین . شدبرگزاری یک ارزشیابی استاندارد عضو الینفک یک تولید محتوای الکترونیکی می با

 .اهمیت فراگیری این قسمت برای همه ی شما مشخص می باشد

 ساخت آزمون

دقت کنید در هر ناحیه ای .انتخاب می کنیم ار Quizzingبرای ساخت یک آزمون گزینه ی 

time line ساخته می شودازمون جا باشید آن. 

وال خود را بجای س. اسمی برای آزمون خودمون تعیین می کنیم   Quize Nameدر قسمت  

باید تعیین کنیم  Question Typeمی نویسیم و در قسمت   Default Question Textمتن 

 چیست؟ نوع سوال

 :انواع سوال 

Multiple choise   : اگر سوالی را از این نوع انتخاب کنیم  ، می توانیم بصورت تستی و چند

کلیک   previewپیش نمایش دکمه ی برای مشاهده ی آزمون بر روی  .گزینه  آن را طرح کنیم

 ار submit answerبعد از نمایش سوال مطرح شده و انتخاب پاسخ صحیح ، دکمه ی .کنید

 :حاال این دو دکمه ظاهر می شود .بزنید 

View answer 

Continue 
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 دن میدهانش رنگ کلیک کنید صحت پاسخ شما رو با عالمت تیک سبز view answerاگه روی 

 شما هم به را و پاسخ درست دذارگ ن نادرست باشد کنارش ضربدر قرمز رنگ میاو اگه جوابت

 .به شما نمایش می دهدرا کلیک کنید سوال بعدی  continueاگر هم بر روی .دهد ن میانش

Fill in Blank   :سواالت تکمیلی 

  list acceptableanswersپاسخ های درستی را که کاربر ممکن است پاسخ بدهد را در قسمت 

 .می نویسیم

Short Answer  :سواالت کوتاه پاسخ 

True/False  :درست یا نادرست 

 .دنومشخص می ش Falseو پاسخ های نادرست با  Trueپاسخ های درست با 

 افزودن یک صدا با موزیک بر روی فیلم

یلم به قسمتی از فرا نید یک موزیک  برای پس زمینه ی فیلم اضافه کنید  یا یک صدایی امی تو

 Importکافیست از قسمت .بجای گوینده در فیلم اضافه کنید را  اضافه کنید یا صدای یک دوبلر

Media   به قسمت  اصدا یا موزیک مورد نظر رAudio اضافه کنید. 

 :انجام داد توان برای ویرایش صدا یکی از این عملیات می

Volume down   ودش باعث کاهش صدا  می 

Voume up ودش ش صدا میباعت افزای 

Fadein  : باعث می شود در ابتدای پخش ، صدا  کم کم بلند شود. 

Fade out  :باعث می شود در پایان پخش ، صدا کم کم کاهش پیدا کند. 

Silence  : شودصدای فیلم فطع می. 

  : Add audio pointاشاره  انبه کمک  شود یک اشاره گر برای صدا در نظر می گیرد که می

 .نقطه افزایش و کاهش داد  ان نسبت به ا رگر  صدا 
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Remove audio point  :دحذف می کن ااشاره گر تعریف شده برای صدا ر. 

 timeکنیم و با درگ به  importعالوه بر یک صدا می شود یک تصویر را :  افزودن یک تصویر

line خود اضافه کنیم. 

Editing Dimensions 

در واقع طول و عرض صفحه را می توان .عاد فیلم  را تغییر داد باانتخاب این گزینه  می توان اب

 .را هم می توان عوض کرد   background colorتعیین کرد عالوه برآن رنگ زمینه فیلم 

 

Shirink to fit  :رو اگ دکن بر روی عالمت ذره بین بزنیم میزان بزرگنمایی صفحه تغییر می راگ 

shirink to fit  :ودش فیلم منطبق بااندازه ی کادری که داریم تنظیم می بزنیم اندازه ی. 

Switch to full screen mode  :که برای  وداین گزینه ما رو به حالت تمام صفحه می بر

 .بزنیم Escخروج از این حالت کافیست دکمه ی 

Detach or attach video preview  :به  را  پنجره پیش نمایش توان با این گزینه می

 .یرینش در نرم افزار کمتازیا چسباند یا جدا کردقسمت ز

 smart0405:  شماره فیلم آموزشی   - camtasiaآموزشی  پنچم خالصه ی جلسه

 مژگان خلیلی درمنی  :مدرس دوره  

 

 saveهست که برای ذخیره ی فابل های خود از گزینه ی  Fileیکی از منوهای کمتازیا 

project, save as project   saveفایل ها با پسوند . نید استفاده کنیدای تومcamproj 

 .شوند ذخیره می

استفاده می کنیم و برای  Fileمنوی   project new از گزینه ی باز کردن یک پروژه جدیدبرای 

 .استفاده می کنیم project openبازیابی فایل هایی که قبال ایجاد و ذخیره شده اند از 

 : ساخت فایل خروجی
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برای ساخت یک کلیپ و یا فیلم به  هر گاه.جی آخرین مرحله کار هر کاربری می باشد ایجاد خرو

در نتیجه هر . کاربر در طی این زمان نیازی به ایجاد خروجی ندارد ، مدت زمان طوالنی نیاز باشد 

ذخیره می کنیم و سپس  Save asو یا   Saveبار در پایان کار بر روی فیلم یا کلیپ مان آن را با 

 .ر پایان کارمان خروجی را ایجاد می کنیم د

حتما به ذخیره شده باشد  Save as و یا   Saveکه با دستور  اجرای هر فایلبرای  کنید دقت  

اما در صورت ایجاد خروجی به این نرم افزار نیازی نیست و .  نیاز می باشد Camtasiaنرم افزار 

 .مخصوص خودش اجرا می گردد هر خروجی با توجه به فرمت خودش با نرم افزار 

 Produce  گزینه این  باید روی Camtasiaیا فایل اجرایی در برنامه  ساخت فایل خروجیبرای 

 And Share که با این کار پنجره نیمکلیک ک Production Wizard  در . اجرا خواهد شد

 .این قسمت می توانیم نوع و فرمت خروجی مان را تعیین کنیم

خواهیم فایلی ایجاد کنیم که در دسترس همگی قرار بگیرد و کاربران آن برای در صورتی که ب

اجرای فیلم و یا کلیپ نیاز به نرم افزار خاصی نداشته باشند باید فیلم و یا کلیپ را با فرمتی 

است که با  WMVاین فرمت . خروجی بگیریم که در تمامی سیستم ها قابل اجرا باشد 

Windows media player ون هیچ مشکلی و در تمامی سیستم هایی که ویندوز بر روی بد

 .آنها نصب باشد اجرا خواهد شد 

و یا سوالی مطرح کنیم برای اینکه سوال   Quizدر صورتی که در فیلم و یا کلیپ مان  کنیددقت 

 .ایجاد کنیم  Flashما به صورت درست و بدون اشکال نمایش داده شود باید خروجی 

می باشد که باید روی سیستم  Flash playerخروجی ها احتیاج به نرم افزار  برای نمایش این

 .کاربر نصب باشد تا بتوان خروجی را بدون اشکال مشاهده کرد

 :تعیین کرد بعد از پایان فیلم چه اتفاقی صورت گیرد توان  می  After Videoبا گزینه ی
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Stop With Replay button   :و دکمه ی اجرای مجدد   ودقف شاین گزینه یعنی فیلم متو

 . دهم باش

Stop  :فیلم متوقف  شود. 

Go TO Url  :ودبه آدرس اینترنتی که تعیین شده بر. 

 .ودش یعنی کنترلر فیلم اتوماتیک مخفی می   Auto hide controlگزینه ی

 choose fileیا  دبشکل اتوماتیک باش اندهست که می تو Start Thumbnailگزینه ی دیگر 

 دکه امکان انتخاب فایل میده داشب

بر روی دکمه ی   Project Informationنیم  در تب امی تو video optionدرقسمت 

option    بزنیم تا بتوانیم عنوان ، تاریخ ایجاد ، قالب ، زبان ،منابع ، کلمات کلیدی و بطور کلی

اطالعات مربوط به   Author Informationدر تب .اطالعاتی درباره ی فیلم  را وارد کنیم

( ناشر) publisher، ( شرکت کننده )  Contributorسازنده ی فیلم مثل نام سازنده ، ایمیل و 

،rights   (حق نشر ) ،additional information  (اطالعات تکمیلی دیگر )وارد  شود  می

 .کرد

وجی تنظیم کنیم به شکلی که فایل خر ار Reprtingنیم تنطیمات گزارشها امی تو

e_learning  ودهم  به همراه فیلم تولید ش. 

 رونیکی استانداردیا یادگیری الکت آموزش مجازیاستانداردهای یکی از مهمترین و کاربردی ترین 

هدف اصلی این استاندارد ارائه آموزش های مناسب برای دانشجویان .می باشد SCORMاسکورم 

 . به صورت یکپارچه و قابل استفاده مجدد است

تشکیل می دهد که با استفاده از  ار Reference Modelدر واقع این سیستم یه مدل منبع یا 

 .ایجاد کرد ار اک گذاریمحتوای قابل اشتران می توان یک سری 

http://mohsensemsarpour.ir/site/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/
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ن تصویر یا لوگوی اهم اضافه کرد  که هم  watermarkدر یکی از گوشه های فیلم  می توان

 .ممی خواهیم در کنار فیلم نمایش بدهیمورد نظری هست که 

 

 

 

 

 

 
 



  

      

  

  

ونییکآموزش     - آشنایی باطرح درس الکتر
ر

 آقای مهندس اختیاریمدرس    هوشمند سازی مقدمای

    

  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 

 

 

 



  

      

  

  

ونییکآموزش     - آشنایی باطرح درس الکتر
ر

 آقای مهندس اختیاریمدرس    هوشمند سازی مقدمای

    

 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

 

 

 



  

      

  

  

ونییکآموزش     - آشنایی باطرح درس الکتر
ر

 آقای مهندس اختیاریمدرس    هوشمند سازی مقدمای

    

 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


  

      

  

  

ونییکآموزش     - آشنایی باطرح درس الکتر
ر

 آقای مهندس اختیاریمدرس    هوشمند سازی مقدمای

    

 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 



  

      

  

  

ونییکآموزش     - آشنایی باطرح درس الکتر
ر

 آقای مهندس اختیاریمدرس    هوشمند سازی مقدمای

    

 

 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 

 



  

      

  

  

ونییکآموزش     - آشنایی باطرح درس الکتر
ر

 آقای مهندس اختیاریمدرس    هوشمند سازی مقدمای

    

 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 



  

      

  

  

ونییکآموزش     - آشنایی باطرح درس الکتر
ر
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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 



  

      

  

  

ونییکآموزش     - آشنایی باطرح درس الکتر
ر

 آقای مهندس اختیاریمدرس    هوشمند سازی مقدمای

    

 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 



  

      

  

  

   -آموزش   یهاساز  آشنایی اجمایل با شبیه
 
 فرخ نیا محمد رضا  آقایمدرس    هوشمند سازی مقدمای

    

 اول  فیلم

  :شناسایی نسلهای بشری .1

 در مورد دانش آموزان نسل حاضر نظر مارک پرنسکی: 

o سیستمهای سنتی آموزش برای ایشان طراحی نشده است 

o  عالقمندی فراگیران را تغییر داده است 21زندگی در عصر 

  بشرینسلهای 

o  (1925-45)متولدین نسل خاموش 

o  نسلBaby boomers   (1946-65)متولدین 

o Gen X –  (1966-79)متولدین  -معلمین 

o Gen Y  -  (1989-94معلمین تازه وارد )متولدین  –دانشجویان  –نسل هزاره 

o Gen Z –  تا کنون( 1995دانش آموزان )متولدین  –بومیان دیجیتال  –نسل نت  

o  ویژگیهای نسلZ : 

  استفاده از چند رسانه ای های آموزش ذهن آماده ای برای داشتن 

  بازدهی باال در آموزش مبتنی بر بازی 

  عالقمند به جستجو در نت برای یافتن داده های مورد نظر خود 

 دسترسی به داده های بسیار باعث سرعت یادگیری و حل مسئله در آنها می شود 

 عالقمند به فعالیتهای مشارکتی 

 قمند به پروژه های عملیعال 

 توانایی باال در انجام کارهای همزمان 

o  مقایسه نسلX  مهاجرین دیجیتال( با نسل(Z )بومیان دیجیتال( 

  نسلX  تک وظیفه ای، و نسلZ  چند وظیفه ای هستند 

  نسلX  و نسل دسترسی به منابع محدودعالقمند ،Z   هستند دسترسی به منابع زیادعالقمند 

  نسلX  ترتیبی، و نسل تفکرZ  تفکر موازی دارند 

  نسلX  عالقمند مواد درسی متنی، و نسلZ  عالقمند مواد درسی چند رسانه ای هستند 

 :معرفی رسانه های آموزشی .2

 وسیله سخت افزار یا نرم افزار 

 سهم حواس در یادگیری 

o  : 75بینایی% 

o  : 13شنوایی% 



  

      

  

  

   -آموزش   یهاساز  آشنایی اجمایل با شبیه
 
 فرخ نیا محمد رضا  آقایمدرس    هوشمند سازی مقدمای

    

o  : 6المسه% 

o  : 3چشایی% 

o  : 3بویایی% 

 : آموزشیانواع رسانه  .3

 رسانه آموزشی دیداری 

  (کتاب درسی)دیداری نوشتاری 

o دیداری غیر نوشتاری 

 تابلوها 

  نقاشی ها( –نمودارها  –تصاویر مات )چارتها 

 تصاویر شفاف 

o  (ضبط صوت -رادیو  –رسانه آموزشی شنیداری ) بیان معلم 

  فیلم( -انیمیشن  –ویدئو  –)تلویزیون شنیداری  –دیداری 

  شبیه سازها( –ماکتها  –مدلها  –چند حسی )اشیا واقعی 

 : مخروط یادگیری ادگارد ریل 

 

 



  

      

  

  

   -آموزش   یهاساز  آشنایی اجمایل با شبیه
 
 فرخ نیا محمد رضا  آقایمدرس    هوشمند سازی مقدمای

    

   دوم فیلم

 :وط لکاربرد شبیه سازهای تعاملی در آموزش مفاهیم کسر و عدد مخ -1

 در کتاب درسی استفاده از رسانه آموزش تصویری 

  و روش مقایسه دو کسر با مخرجهای یک کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط و برعکس  تبدیلآموزش روش

 PhETبا شبیه ساز نامساوی 

o نصب افزونه جاوا 

o  محیطبرچسبهای Fraction Intro: 

  برچسبIntro : وزش مقدماتیآم 

  برچسبBuild a fraction : نحوه ساخت کسر 

  برچسبEquality Lab :  تساوی کسر آزمایشگاه 

  برچسبMachine Game : بازی آموزشی 

o  برچسبهای محیطBuild a fraction : 

  برچسبBuild a Fraction نحوه ساخت کسر : 

  برچسبMixed Numbers اعداد مخلوط : 

  برچسبFraction Lab آزمایشگاه ساخت کسر به طور دلخواه : 

 فیلم سوم 

 :چگالیم وهشبیه سازهای تعاملی در آموزش مف کاربرد .1

  در کتاب درسی و حل مسئلهارائه متنی استفاده از 

  شبیه ساز مفهوم چگالی با آموزشPhET 

o  نصب افزونهflash player 

o  ورود به سایتhttps://phet.colorado.edu/fa/simulations 

o  جستجوی کلمهdensity یا چگالی در بخش جستجو 

o بخش for Teacher استفاده از نظر همکاران و نوشتن طرح درس : 

o در   بخش اصلی برنامهBlocks : 

 Custom  : امکان انتخاب نوع قطعه درmaterial –  در جرمmass  و حجم درVolume 

 Same mass :  با جرم یکسان اتقطعامکان انتخاب 

 Same volume :  با حجم یکسان اتقطعامکان انتخاب 

 Same Density :  با چگالی یکسان اتقطعامکان انتخاب 

https://phet.colorado.edu/fa/simulations
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 فیلم چهارم 

 : مفهوم فشار و اصل پاسکال به کمک شبیه ساز -1

  نیاز به افزونه خاصی ندارد 

  ورود به سایتhttps://phet.colorado.edu/fa/simulations 

  جستجوی کلمهUnder Pressure  فشاریا 

https://phet.colorado.edu/fa/simulations



