فصل اول
مبانی چند رسانه ای
هدف های رفتاری :در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود:
مفهوم چند رسانه ای را شرح دهد.

منظور از  mediaرا بداند و تأثیرگذاری  Multimediaبر روی مخاطب

را توضیح دهد.
دهد.

اعضای تولید کننده  Multimediaرا نام برده و وظایف آن ها را شرح

مراحل تولید یک چند رسانه ای را نام ببرد.

نرم افزار های مهم و کاربردی در تولید چند رسانه ای ها را نام ببرد.

1ـ1ـ مقدمه

امروزه استفاده از چند رسانه ای و تأثیر آن روی مخاطب غیر قابل انکار بوده به طوری که
عالوه بر نرم افزارهای آموزشی ،از این تکنیک در تولید بازی ها ،رسانه های دیجیتال ،تبلیغات و
اطالع رسانی استفاده می شود .ما در این فصل ابتدا به بررسی مبانی و مفاهیم کاربردی در چند
رسانه ای پرداخته و سپس مراحل ساخت یک چند رسانه ای و نرم افزار های مورد نیاز آن را به شما
معرفی خواهیم کرد.
2ـ1ـ آشنایی با مفاهیم مهم و کاربردی (تعامل ـ رسانه ـ چند رسانه ای)

رسانه ( :)Mediaکانال ارتباطی بین دو یا چند عنصر است که ارتباط بین عناصر را برقرار
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ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰار ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻗﺮاری اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮدﻧﺪ ،رﺳﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺻﺪا ،ﻓﻴﻠﻢ و اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در روزﻧﺎﻣﻪ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را در درک ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻳﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻦ و
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ اﺧﺒﺎر از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎر و ﻣﺘﻦ ،از ﺻﺪا ،ﺗﺼﻮﻳﺮ
و ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اراﺋﻪ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻧﻴﺰ،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را در اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
ﭘﺮﻭژﻩ ﭼﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻯ ) :(Multimediaﭘﺮوژه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی آن از ﭼﻨﺪ ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺎﻣﻞ ) :(Interactivityﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮏ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ارﺗﺒﺎط ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺪه و ﻳﮏ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دو ﻃﺮﻓﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮده و ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ
ﺻﺮف اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﭘﺮوژه ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد،
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻴﮏ ،درگ و… ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ در ﻳﮏ آزﻣﻮن اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ،ﮔﺰﻳﻨﻪ ای
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﻴﻐﺎم ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ درﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﺶ داده
ﻣﯽ ﺷﻮد.
3ـ1ـ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭼﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻯ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﺮوژه ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﻣﺮاﺣﻞ آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻳﮏ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و ﺗﻴﻤﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﺟﺰاء ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮏ ﭘﺮوژه دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ در آن
ﻣﻮﺿﻮع ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺪﻳﺮ
ﭘﺮوژه ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﻃﺮاح و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮔﺮاﻓﻴﺴﺖ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ،
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﺪا ،ﻣﺘﺨﺼﺺ وﻳﺪﺋﻮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ :وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮوژه ،ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ،
اﻣﮑﺎﻧﺎت ،اﺑﺰار ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮﻭژﻩ :ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﻳﮏ ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻠﻮﭼﺎرت ،ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻋﻀﺎی
ﮔﺮوه ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺳﺒﮏ و ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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کارشناس علمی و موضوعی :وظیفه کارشناس علمی ،تهیه محتوای علمی صحیح و دقیق با
توجه به موضوع تعیین شده می باشد.
طراح و تکنولوژیست آموزشی :محتوای جمع آوری شده توسط کارشناسان موضوعی را
دریافت کرده و با ارائه راهکار و شیوه مناسب ،آن را برای استفاده در پروژه آماده سازی می نماید.
در حقیقت وظیفه تکنولوژیست آموزشی ،طراحی شیوه ای کاربردی و مؤثر برای تأثیرگذاری بر روی
مخاطب است .پس از طراحی آموزشی ،برای هر یک از بخش های پروژه بر طبق فلوچارت برنامه،
سناریویی جهت اجرا در اختیار مدیر پروژه قرار می گیرد.
گرافیست :از آنجایی که گرافیک در یک پروژه نقش اصلی را در جذابیت ،ساماندهی و
شکل دهی ظاهری پروژه به عهده دارد وظایف گرافیست ،طراحی پوسته گرافیکی پروژه شامل زمینه ها،
منوها ،دکمه ها ،لوگو ها ،آیکن ها و سایر موارد مورد استفاده در پروژه می باشد.
متخصص انیمیشن (انیماتور) :امروزه در پروژه های چند رسانه ای ،انیمیشن ها نقش اثر گذاری
را ایفا می کنند به همین دلیل برای استفاده از این قابلیت یک یا چند انیماتور وظیفه تهیه و تولید
انیمیشن های مورد نیاز یک پروژه را بر عهده دارند .البته این افراد در هنگام تولید با گرافیست های
پروژه در ارتباط بوده و با دریافت تصاویر و طرح های مورد نیاز خود از این افراد ،انیمیشن های
موردنظر را تولید می کنند.
متخصص صدا :مسئولیت ضبط ،ویرایش و جلوه گذاری صداهای مورد استفاده در پروژه را
بر عهده دارد .
متخصص ویدئو :یکی از رسانه های پرکاربرد در یک پروژه چند رسانه ای فیلم و ویدیو می باشد
که در این میان مسئولیت ویرایش ،تدوین و آماده سازی فیلم های مورد استفاده در یک پروژه بر عهده
تدوینگر فیلم و متخصص ویدیو است.
برنامه نویس چند رسانه ای :معموال ً در آخرین حلقه تولید چند رسانه ای ،برنامه نویس قرار
گرفته به طوری که تمامی اجزاء تولید شده توسط سایر گروه ها ،تحویل برنامه نویس چند رسانه ای
می گردد تا این فرد بر طبق فلوچارت برنامه اقدام به یکپارچه سازی و تهیه مجموعه ای ()Collection
از اجزاء موردنظر نماید.
به این نکته توجه داشته باشید که در پروژه های چند رسانه ای که مبتنی بر وب تولید می شوند ،به
افراد فوق یک متخصص وب نیز اضافه می شود.
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4ـ1ـ مراحل تولید پروژه های چند رسانه ای

مراحل تهیه و تولید چند رسانه ای ها ،یک فرایند پیچیده و وقت گیر است که معموال ً به سه مرحله
تقسیم بندی می شود:
1ــ مرحله پیش تولید 2ــ مرحله تولید 3ــ مرحله پس از تولید
1ـ مرحله پیش تولید :این مرحله که اساس و ساختار یک پروژه را تعیین می کند معموال ً از
مراحل زیر تشکیل می شود:
تحقیق و جمع آوری اطالعات :شامل پژوهش و تحقیق در مورد مخاطبین و سطح آن ها
است .در این مرحله کارشناس موضوعی بر طبق موضوع و سطح توانایی مخاطبین اطالعات مورد نیاز
پروژه را جمع آوری می نماید.
تهیه فلوچارت پروژه :پس از جمع آوری اطالعات مورد نیاز پروژه ،نمای تصویری از فرایند
اجرایی نرم افزار (فلوچارت) توسط مدیر پروژه تهیه می گردد که برنامه نویس در تولید نهایی پروژه از آن
استفاده می کند.
تهیه سناریو :طراح و تکنولوژیست آموزشی بر اساس فلوچارت برنامه اقدام به طراحی شیوه
مناسب برای ارائه مطالب کرده و بر این اساس برای هریک از بخش های پروژه سناریو یا فیلم نامه ای
را تهیه می کند.
تولید اجزاء پروژه :پس از آماده شدن فلوچارت و سناریوی پروژه ،مدیر پروژه با هماهنگی
بین سایرافراد مانند گرافیست ،متخصصین صدا ،فیلم و انیمیشن ،رابط های گرافیکی و اجزاء مورد
نیاز پروژه را تهیه می کند.
2ـ مرحله تولید :در این مرحله اجزاء تولید شده در بخش پیش تولید بر طبق فلوچارت توسط
برنامه نویس چند رسانه ای ،یکپارچه سازی شده و به صورت مجموعه ( )Collectionدر می آید.
3ـ مرحله پس از تولید :پس از اتمام چیدمان و مجموعه سازی ،پروژه به صورت آزمایشی
مورد استفاده قرار گرفته تا عملکرد پیش بینی شده آن ها در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گیرد و
در صورت وجود اشکاالت احتمالی و یا کمبود در بخش هایی از پروژه ،با انجام عملیات اصالحی و
تکمیلی نسخه نهایی پروژه تهیه و تولید گردد.
 5ـ 1ـ نرم افزار های مورد نیاز طراحی و ساخت یک پروژه چند رسانه ای

نرم افزارهای گرافیکی :برای طراحی و ساخت پوسته گرافیکی ( )Interfaceپروژه چند
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رسانه ای مانند صفحه اصلی ،صفحات فرعی ،قاب ها و دکمه ها و عناوین تصویری موجود در پروژه
می توان از نرم افزارهای گرافیک تصویری مختلفی استفاده کرد .به عنوان مثال نرم افزارهای گرافیکی
 Coreldraw ،Photoshopو  Photoimpactنرم افزارهای مناسبی برای این منظور هستند.
نرم افزارهای  :capturingیکی از نرم افزارهایی که در ساخت چند رسانه ای های آموزشی در
1
زمینه با کامپیوتر کاربرد فراوان دارند و توسط آن ها می توان اقدام به شبیه سازی محیط های نرم افزار
کرد ،نرم افزارهای  capturingمی باشند .توسط این نرم افزارها می توان از محیط برنامه موردنظر فیلم
تهیه کرده و سپس از فیلم های گرفته شده در آموزش نرم افزار استفاده کرد .از مهم ترین نرم افزار های
 capturingصفحه نمایش می توان به  camtasia،Snagitو  Adobe Captivateاشاره کرد.
نرم افزارهای ویرایش فیلم :برای ویرایش فیلم های مورد استفاده در پروژه چند رسانه ای و
تدوین آن می توان از نرم افزارهایی مانند  Liquid،Premiere proو سایر نرم افزار های ویرایش فیلم
استفاده کرد.
نرم افزارهای ویرایش صدا :همانطورکه گفتیم صدا و موسیقی از جمله رسانه های بسیار مؤثر
در ساخت پروژه های چند رسانه ای می باشند که از آن ها معموال ً در صداگذاری آیکن ها و دکمه ها و
موسیقی زمینه بعضی از صفحات استفاده می شود .بدین لحاظ از جمله مهم ترین نرم افزار هایی که
می توان در ویرایش صدا ،جلوه گذاری و تغییرات احتمالی بر روی صدا از آن ها استفاده کرد ،می توان
به  Adobe Auditionو  Soundforgeاشاره کرد.
نرم افزارهای ساخت انیمیشن :برای ساخت انیمیشن های دو بعدی از نرم افزارهایی مانند
 Flashو  Swish Maxو برای تولید انیمیشن های سه بعدی می توان از نرم افزارهایی نظیر ،3dmax
 Swift ،Mayaو  xara 3dبهره برد .ضمناً در ساخت ورودی به نرم افزار یا بخش های مختلف آن
نیز می توان از نرم افزار های اختصاصی ساخت  Introمانند  Intro builder ،Swf Textو بسیاری
نرم افزار های مشابه استفاده کرد.
نرم افزارهای تولید چند رسانه ای :پس از اینکه اجزاء مختلف یک چند رسانه ای را در
نرم افزار های تخصصی آن ایجاد کردید نوبت به اصلی ترین بخش یک پروژه یعنی مجموعه سازی
( )Collectionآن می رسد .نرم افزار های مختلفی در این زمینه می توانند شما را یاری نمایند که از
مهم ترین آن ها می توان به Autoplay ،Multimedia Builder ،Director ،Authorware ،Flash
 Studioو  captivateاشاره کرد.
 Software simulationــ١
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  6ـ 1ـ نحوه ایجاد فلوچارت برنامه

همانطور که در قسمت های قبل توضیح داده شد فلوچارت ها روند اجرایی و ساختار یک پروژه
را به صورت تصویری نمایش می دهند .برای طراحی فلوچارت ابتدا منوی اصلی برنامه و بخش های
مختلف آن مشخص شده سپس هر یک از بخش ها و نحوه ارتباط آن ها با سایر قسمت ها تعیین می شود.
از کنار هم قرار دادن این عناوین و زیر عنوان ها و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر فلوچارت و ساختار
اصلی برنامه ایجاد می شود .برای آشنایی هر چه بیشتر با این موضوع به مثال زیر توجه کنید:
مثال :فلوچارت پروژه ای با عنوان «طراح امور گرافیکی با رایانه» را ترسیم نمایید به طوری که
شامل دو بخش اصلی مبانی گرافیک رایانه ای و فتوشاپ باشد .پروژه با یک ورودی ( )Introآغاز
شود .این مجموعه باید شامل عناوینی مانند آزمون پایانی ،سایت های مرتبط ،راهنما ،منابع و درباره ما
و خروج باشد.
فلوچارت منوی اصلی:

 Introورودی
					
خروج

آزمون پایانی

سایت های مرتبط

منابع

راهنما

درباره ما

Photoshop cs4.0

شکل 1ــ1

منوی اصلی در برنامه:

منابع
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دیگر سایت ها

آزمون پایانی

شکل2ــ1

مبانی

فتوشاپ

صفحه اول

مبانی

فلوچارت زیر عنوان «:»photoshop Cs 4.0
Photoshop cs4.0

واحد کار  :15توانایی کار با محیط فتوشاپ

واحد کار :16توانایی مدیریت فایل ها

واحد کار :17ابزارهای انتخاب

واحد کار :18پیکسل ها

واحد کار :19عملیات رنگ

واحد کار :20دریافت تصاویر

واحد کار :21الیه ها در فتوشاپ

واحد کار :22مسیرها در فتوشاپ

واحد کار :23کانال ها و ماسک ها

واحد کار :24ویرایش تصاویر

واحد کار :25استفاده از فیلترها و Actionها

واحد کار :26عملیات چاپ در فتوشاپ

واحد کار :27طراحی گرافیکی صفحات وب

واحد کار :28پروژه های گرافیک رایانه ای

شکل٣ــ1

زیر منوی « »photoshop Cs 4.0در برنامه:
عناوین دروس
توانایی کار با محیط فتوشاپ
توانایی مدیریت فایل ها
ابزارهای انتخاب
پیکسل ها
عملیات رنگ
دریافت تصاویر
الیه ها در فتوشاپ
مسیرها در فتوشاپ
کانال ها و ماسک ها
ویرایش تصاویر
استفاده از فیلترها
استفاده از Actionها
عملیات چاپ در فتوشاپ
طراحی گرافیکی صفحات وب
پروژه های گرافیک رایانه ای

شکل٤ــ1

فلوچارت امکانات زیر عنوان ها:
امکانات بخش photoshop
		
کلیدهای میانبر نرم افزار

خود آزمایی (فصل)
شکل  5ــ1

تمرین (فصل)

واژه نامه تخصصی
7

7ـ1ـ سناریوی چند رسانه ای

یکی از مهم ترین بخش ها در تولید چند رسانه ای ها ،تهیه سناریوی اجرایی نرم افزار است که
معموال ً توسط یک طراح و تکنولوژیست آموزشی و با کمک کارشناس علمی مربوطه طراحی می گردد.
در این مرحله برای هر یک از بخش های فلوچارت ،یک روش ویژه برای ارائه به مخاطب طراحی شده،
سپس شرح آن در سناریو به همراه رسانه هایی که قرار است این روش را اجرا نمایند ،تعیین می شوند .در
پایان سناریو های تهیه شده در اختیار مدیر پروژه قرار گرفته تا نحوه اجرای نرم افزاری آن با هماهنگی
با سایر افراد گروه انجام گیرد .برای اینکه بیشتر با این موضوع و قالب یک سناریو چند رسانه ای آشنا
شوید به نمونه سناریوی زیر توجه کنید:
نمونه سناریوی شماره یک (دروس مفهومی):

شماره
مراحل

سناریو

عنوان درس :مدل های رنگی در فتوشاپ
متن☑ صدا ☑ تصویر ☑ انیمیشن ☑ فیلم

عنوان درس افزار :آموزش فتوشاپ
نام فایلphotoshop_model :

گفتار و مراحل انجام کار
1

نحوه
انجام کار

همانطور که می دانید منظور از مدل رنگی در فتوشاپ ،روش تعریف رنگ است وقتی ما اقدام به نقاشی
بر روی یک صفحه کاغذی می کنیم معمو ًال از یک جعبه مداد رنگی یا جعبه آبرنگ برای رنگ آمیزی
نقاشی خود استفاده می کنیم در این حالت تعداد رنگ های به کار رفته در نقاشی ما بر اساس جعبه آبرنگ
یا مداد رنگی مورد استفاده تعیین می گردد .در حقیقت مدل رنگی در نرم افزار فتوشاپ نیز همان جعبه
رنگی است که کاربر برای رنگ آمیزی پروژه خود از آن استفاده می کند.
(ــ نمایش فیلم یا انیمیشنی از یک فرد در حال نقاشی بر روی یک بوم ــ)
در این قسمت به بررسی دو مدل رنگی  Rgbو  cmykو کاربرد های آن در فتوشاپ می پردازیم.
در مدل رنگی  Rgbهمانطورکه می دانید از سه نور رنگی قرمز ( )Redــ سبز( )Greenــ آبی()Blue
استفاده شده است  .ضمن اینکه این رنگ ها می توانند مقادیر بین  0تا  255را داشته باشند  .به عنوان
مثال می خواهیم در این مدل رنگ آبی خالص را ایجاد کنیم برای این منظور کافی است مقدار  Bرا
 255قرار داده و مقدار دو رنگ دیگر را صفر قرار دهیم همانطورکه در دایره رنگ ایجاد شده مشاهده
می کنید رنگ آبی خالص ساخته شده است حال اگر در این مدل رنگی مقادیر هر سه رنگ برابر با 255
قرار داده شود رنگ سفید خالص بوجود می آید .در حالی که در سیاه خالص نیز مقدار هر سه رنگ برابر
صفر می باشد[.]1
از این مدل رنگی در نمایش تصاویر تلویزیونی و مانیتوری استفاده می شود و رنگ موجود در هر پیکسل
ترکیبی از این سه رنگ اصلی است[]2

8

نحوه [( ]1ــ نمایش سه دایره با رنگ قرمز ،سبز و آبی که به روی صفحه ظاهر شده سپس این دایره ها حرکت
انجام کرده و با یکدیگر ترکیب شده و رنگ های حاصل از ترکیب سه رنگ اصلی را نمایش می دهد ــ)
کار

شکل  6ــ1

[( ]2ــ در ادامه با توضیحات گوینده تصویری در مورد مانیتور و تلویزیون مانند تصویر زیر بر روی
صفحه نمایش داده شود ــ)

شکل  7ــ1

2

در مقابل مدل رنگی  Rgbمدل رنگی  cmykبیشتر در کارهای چاپی و لیتوگرافی استفاده می شود
به همین دلیل در این مدل رنگی از  4رنگ  Cyanیا فیروزه ای Magenta ،یا سرخابی Yellow ،یا
زرد و  Blackیا مشکی که چهار جوهر اصلی مورد استفاده در چاپگرهای رنگی می باشند استفاده شده
است[ )H1(. ]1بنابراین اگر خروجی فایل موردنظر یک خروجی چاپی است حتماً الزم است از این
مدل رنگی برای تعریف رنگ های موجود در تصویر استفاده شود ]2[ .به عنوان مثال اگر به مدل رنگی
 Rgbرفته و یک رنگ قرمز خالص را انتخاب کنیم مشاهده خواهید کرد که در کنار مربع رنگ تعیین شده
دو عالمت هشدار ظاهر می شود که عالمت باالیی به ما اخطار می دهد که این رنگ در محدوده رنگ های
چاپ نمی باشد و عالمت پایین نیز هشدار داده که این رنگ در محدوده رنگ های مطمئن صفحات وب
نیست که در مورد این رنگ ها در ادامه صحبت خواهیم کرد اگر بر روی مربع باالیی یعنی مربع هشدار
چاپ کلیک کنید رنگ قرمز  rgbبه یک رنگ قرمز چاپ تغییر خواهد کرد ضمن اینکه رنگ ایجاد شده
در مدل  Cmykاز ترکیب این چهار رنگ ایجاد شده است .بنابراین بهتر است در هنگام تعیین رنگ
جهت چاپ این موضوع را مدنظر قرار داد.
9

ﻧﺤﻮه ]) [١ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻪ داﻳﺮه رﻧﮕﯽ Cyanــ  magentaــ  yellowو ﺳﭙﺲ ﺳﻪ داﻳﺮه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
اﻧﺠﺎم ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪه و رﻧﮓ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﮐﻴﺐ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ.ــ(
ﮐﺎر

ﺷﮑﻞ  ٨ــ١

])[٢ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ــ(

ﺷﮑﻞ  ٩ــ١

٣
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ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺪل  Rgbو  Cmykﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ زﻳﺮ وﺟﻮد دارد:
١ــ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی ﻣﺪل رﻧﮕﯽ  RGBﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻣﺪل  CMYKﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ ﻣﺤﺪوده رﻧﮕﯽ ) (Gamutﻣﺪل  RGBﺑﺰرﮔﺘﺮاز  CMYKﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٣ــ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮری از ﻣﺪل رﻧﮕﯽ  RGBو ﺑﺮای ﮐﺎر ﭼﺎپ در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺪل آن را ﺑﻪ  CMYKﺗﺒﺪﻳﻞ
ﮐﻨﻴﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 2ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻯ(:

ﮔﻔﺘﺎر و ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺷﻤﺎره
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻦ ☑ ﺻﺪا☑ ﺗﺼﻮﻳﺮ☑ اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ☐ ﻓﻴﻠﻢ☑

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻪ دﺳﺘﻮر  Distort ،Skewو
 prespectiveﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﻨﻮی transform
رﻓﺘﻪ و ﺑﺮ روی دﺳﺘﻮر  skewﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ)٭(
ﺑﺎ اﺟﺮای اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ دور ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ ﻳﺎ وﺳﻂ
اﺿﻼع ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮم دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺮای ﻣﺎﻳﻞ ﮐﺮدن
ﻳﺎ ﭘﻴﭽﺎﻧﺪن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻴﺪ ﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ  Alt+Ctrl+zﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و اﻳﻦ ﺑﺎر دﺳﺘﻮر  Distortرا اﺟﺮا ﮐﻨﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮر  Skewدﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎ در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ و وﺳﻂ ﻧﻴﺰ
وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر و Skew
وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﺪس زدﻳﺪ دﺳﺘﻮر  Distortﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ داﺧﻞ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻮر  Zﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﻬﺖ اﻓﻖ روی زﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎدر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .از اﻳﻦ دﺳﺘﻮر
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻒ ﻳﺎ ﺳﻘﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻮﻣﻴﻦ دﺳﺘﻮری ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ دﺳﺘﻮر
 Perspectiveاﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﻋﻤﻖ دادن ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺴﺎم
دور ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و اﺟﺴﺎم ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ
دﺳﺘﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در زﻳﺮ
ﻣﻨﻮی  transformﺑﺮ روی دﺳﺘﻮر  Perspectiveﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ )٭(
ﺷﮑﻞ  ١٠ــ١
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو دﺳﺘﻮر ﻗﺒﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎی
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺻﻞ )٭(ــ در اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﭘﻴﻐﺎﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ »ﺑﺮ روی اﻳﻦ
ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه و ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ« ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد.
آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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خودآزمایی

دهید.

1ــ منظور از  mediaچیست و نحوه تأثیرگذاری  Multimediaبر روی مخاطب را توضیح

2ــ اعضای تولیدکننده  Multimediaشامل چه افرادی هستند و نقش هریک را در تولید
پروژه توضیح دهید.
3ــ مراحل تولید یک چند رسانه ای را نام ببرید.
4ــ نرم افزار های مهم و کاربردی در تولید چند رسانه ای ها را نام ببرید.
کارگاه چند رسانه ای

1ــ فلوچارت کتاب «نرم افزارهای چند رسانه ای» را برای استفاده در پروژه درس افزار
آموزشی ترسیم نمایید.
2ــ برای آموزش چند فصل از کتاب «نرم افزار های چند رسانه ای» سناریوی آموزشی
بنویسید.
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فصل دوم
شروع کار با نرم افزار و قابلیت های آن
هدف های رفتاری :در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود:
کاربرد های ویژه نرم افزار  Captivateرا نام ببرد.
امکانات مورد نیاز نصب برنامه  Captivateرا نام ببرد.
قابلیت های جدید نسخه  Cs 5.0را توضیح دهد.
کاربرد گزینه های موجود در پنجره شروع برنامه را شرح دهد.

1ـ 2ـ مقدمه

در ساخت چند رسانه ای ها و درس افزار های آموزشی از نرم افزارهای مختلفی استفاده می شود
که از مهم ترین آن ها می توان به  BB Flashback ،Camtasia ،Snag Itو Adobe Captivate
اشاره کرد که در این میان مهم ترین مزیت نرم افزار  Adobe Captivateنسبت به سایر نرم افزارهای
مشابه ،گرفتن فیلم از صفحه نمایش به صورت نمایشی 1و تعاملی 2و تولید خروجی های متنوع برای
تولید پروژه چند رسانه ای می باشد.
2ـ2ـ آشنایی با نرم افزار و قابلیت های آن

نرم افزار  Captivateمحصول نرم افزاری شرکت  Macromediaاست که از نسخه  2به بعد
توسط شرکت  Adobeگسترش یافته است ،ما در این کتاب به بررسی نسخه  5آن خواهیم پرداخت.
Demoــ1

 Interactiveــ2
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نرم افزار  captivateاگرچه در گروه نرم افزارهای  1 Capturingقرار می گیرد اما نسبت به نرم افزار های
مشابه دارای قابلیت های ویژه ای است که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تصویر برداری از محیط های نرم افزاری به صورت نمایشی و تعاملی
امکان ویرایش آسان و سریع اسالید های ایجاد شده
امکان ساخت آزمون های الکترونیکی
قابلیت تهیه ارائه الکترونیکی با امکانات ویژه
تولید خروجی هایی متنوع با کیفیت باال ،حجم کم و قابل استفاده در تهیه یک پروژه چند
رسانه ای
امکان ویرایش های صدا ،تصویر و ویدیو در محیط نرم افزار
امکانات مورد نیاز نصب نرم افزار :در هنگام نصب  Adobe Captivate 5 .0الزم است
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری زیر فراهم گردد:
پردازنده  2گیگاهرتز( )GHzیا سریع تر
®
®
سیستمهای عاملWindows XP with Service Pack 3, Windows Vista®, Windows® 7:
حداقل  Ramمورد نیاز  1گیگا بایت ()GB
فضای مورد نیاز بر روی دیسک سخت  1گیگا بایت
دقت صفحه نمایش  1024*768پیکسل (بهتر است از دقت  1280*800پیکسل استفاده
نمایید)
نصب نرم افزارهای QuickTime 7 .4. 5و  Flash Playerبر روی سیستم
مراحل نصب نرم افزار :پس از فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز
نصب نرم افزار بر روی سیستم ،الزم است نرم افزار های شرکت  Adobeکه بر روی سیستم شما قرار
دارد را بسته و در صورت نصب آنتی ویروس بر روی سیستم تان Virus Protection2،آن را غیر فعال
کنید .بر روی فایل  Setupاز پوشه نصب نرم افزار دابل کلیک کرده و مراحل نصب را به صورت زیر
دنبال کنید:
در شروع نصب ،ابتدا سیستم شما برای انجام عملیات نصب مورد بررسی قرار گرفته و در
صورت داشتن حداقل امکانات مورد نیاز ،این مرحله ادامه می یابد (شکل 1ــ.)2
1ــ تصویربرداری از صفحه نمایش توسط یک نرم افزار اصطالحاً  Captureنامیده می شود.

2ــ محافظت در برابر ویروس
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شکل 1ــ2ــ بررسی سیستم برای نصب نرم افزار

در ادامه عملیات نصب در پنجره  Welcomeبا کلیک بر روی دکمه  Acceptقرارداد شرکت
سازنده نرم افزاربرای حق  Copyrightرا مورد پذیرش قرار دهید (شکل 2ــ.)2

شکل 2ــ2ــ پذیرش  Copyrightنرم افزار

پس از پذیرش حق  Copyrightدر دومین مرحله عملیات نصب الزم است شماره سریال برنامه
را از پوشه نرم افزار به بخش  provide a Serial Numberوارد نمایید (شکل 3ــ.)2

شکل 3ــ2ــ پذیرش حق  Copyrightنرم افزار
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در پنجـره  Optionsیـا اختیـارات ،همـانـطور کـه مشاهـده می کـنیـد نـرم افـزار هـای
 Adobe Media Encoderو  Fontبه عنوان نرم افزار های جانبی نصب می شوند که در این حالت
کافی است با انتخاب مسیر نصب نرم افزار و با کلیک بر روی دکمه  Installمراحل نصب را ادامه
دهید (شکل 4ــ.)2

شکل 4ــ2ــ انتخاب نرم افزار های جانبی

تحقیق و پژوهش :در مورد نرم افزار  Adobe Media Encoderو قابلیت های آن اطالعاتی
به دست آورده و در کالس ارائه دهید.
در این مرحله عملیات نصب نرم افزار و کپی فایل های مورد نیاز نصب بر روی دیسک سخت
سیستم انجام خواهد گرفت (شکل   5ــ.)2

شکل   5ــ  2ــ کپی فایل ها و پرونده های مورد نیاز نصب
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در پایان عملیات نصب ،بر روی دکمه  Exitکلیک کنید تا این عملیات خاتمه یابد (شکل 6ــ.)2

شکل 6ــ2ــ خاتمه عملیات نصب نرم افزار

در پایان عمل نصب ،از آنجایی که الزم است نرم افزار موردنظر فعال شود ،شما می توانید کد
فعال سازی نرم افزار را که معموال ً به همراه نرم افزار ارائه می گردد ،وارد کرده و از نرم افزار موردنظر
استفاده نمایید.
3ـ2ـ شروع کار با نرم افزار

با اجرای نرم افزار  Captivateپنجره شروع برنامه نمایش داده می شود که شامل دو بخش اصلی
است( .شکل 7ــ)2
منوی اصلی برنامه
ایجاد پروژه جدید

باز کردن پروژه های قبلی

گرفتن فیلم از محیط های نرم افزاری
ایجاد پروژه خالی
ایجاد پروژهPower Point
ایجاد پروژه آلبوم تصویر
ایجاد پروژه الگویی
ایجاد پروژه از الگوی آماده
ایجاد پروژه های ترکیبی

شکل 7ــ2ــ پنجره شروع نرم افزار
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 :Open Recent Itemsبا استفاده از گزینه های این بخش می توان پروژه هایی که اخیر ًا
مورد استفاده قرار گرفته است را باز کرد .بدین ترتیب پروژه های خاتمه یافته یا نیمه تمام ،در اختیار
کاربر قرار می گیرد.
 :Create Newتوسط گزینه های این قسمت می توان پروژه های جدیدی را ایجاد کرد ،که
در این میان امکان ایجاد پروژه های مختلف با کاربرد های متفاوت فراهم شده که در فصل های بعدی به
بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
تحقیق و پژوهش :در مورد نرم افزار  Adobe Elearning Suiteو قابلیت های آن اطالعات
بدست آورید.
عالوه بر دو گزینه اصلی فوق ،دو بخش دیگر نیز وجود دارد که عبارت اند از:
 :Extendاین گزینه شما را به سایت هایی مرتبط می سازد که در به دست آوردن نمونه ها و
برنامه های الحاقی و اطالعات مرتبط با  Captivateکمک خواهد کرد.
 :Tutorialsبا اجرای این گزینه لیستی از پروژه های آموزشی نمایش داده می شود که کاربران
می توانند از آن برای آشنایی با برنامه و کاربرد قسمت های مختلف آن استفاده نمایند .این پروژه ها
به منظور آموزش بخش های مختلف  Captivateتوسط خود نرم افزار ساخته شده اند و الگوی مناسبی
برای آموزش بخش های مختلف یک نرم افزار می باشند.

تمرین :به بخش  Tutorialsرفته و گزینه  Recordingرا اجرا کنید.پس از مشاهده این
آموزش ،به صفحه اصلی برنامه بازگشته و آنچه فرا گرفته اید را اجرا کنید.
4ـ2ـ ایجاد یک پروژه خالی

برای اینکه بیشتر با بخش های مختلف نرم افزار  Captivateو پنجره اصلی آن آشنا شوید اقدام
به ایجاد یک پروژه خالی در  captivateمی نماییم برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ در پنجره شروع برنامه از بخش  Create newبر روی گزینه  Blank projectکلیک کرده
یا از منوی  ،Fileزیر منوی  New projectروی گزینه  Blank projectکلیک نمایید .
2ــ در کادر محاورهای  ،New Blank Projectمیتوان اندازه پروژه موردنظر را از بخش
 Customizeانتخاب کرد .معموال ً اندازه استاندارد پروژههای چند رسانهای  800*600یا 1024*768
پیکسل تعیین میگردد.
3ــ با کلیک بر روی دکمه  okپنجره اصلی برنامه باز خواهد شد همانطور که در شکل 9ــ2
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مشاهده می کنید برنامه از بخش های مختلفی تشکیل شده است.

شکل   8ــ2ــ تعیین اندازه پروژه
		
فضاهای کاری نرم افزار

نوار دستورات

شکل 9ــ2ــ اجزاء مختلف پنجره اصلی برنامه

  5ـ  2ـ ذخیره فایل و ایجاد نسخه پشتیبان

برای ذخیره فایل در نرم افزار  Captivateمانند سایر نرم افزارها به منوی  Fileرفته و گزینه
 )Ctrl+s( Saveرا انتخاب می کنیم .در این حالت فایل با پسوند  Cptxذخیره خواهد شد که این فایل
توسط نرم افزار  Captivateقابل ویرایش است  .با استفاده از دستور  )Shift+ctrl+s(Save asنیز
می توان پروژه را با نام جدید یا در مسیر دیگر ذخیره کرد .
همانطورکه می دانید فایل های پروژه مهم ترین فایل هایی هستند که در ساخت خروجی نهایی
مورد استفاده قرار می گیرند .از آنجایی که کاربران برای ایجاد یک فایل پروژه ممکن است زمان بسیار
طوالنی را صرف کنند ،و از طرفی آسیب دیدن این نوع از فایل ها می تواند برای ساخت یک پروژه چند
رسانه ای جبران ناپذیر باشد ،در  Captivateامکانی وجود دارد که از فایل پروژه همزمان با ذخیره آن
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یک فایل  1Backupبا پسوند  .bakنیز ایجاد شود .در مواردی که به هر دلیلی فایل پروژه باز نشده
یا آسیب دیده است می توانید با تغییر پسوند فایل پشتیبان به پسوند  Cptxآن را در  Captivateمورد
استفاده قرار دهید .برای فعال کردن قابلیت پشتیبان گیری نرم افزار  ،Captivateدر منوی  Editروی
گزینه  Preferencesکلیک کرده در کادر محاوره ای باز شده ،در زبانه  General Settingsگزینه
 Generate Project Backupرا فعال نمایید (شکل 10ــ.)2

شکل 10ــ2ــ فعال سازی ویژگی پشتیبان سازی از فایل پروژه

خود آزمایی

1ــ کاربرد های ویژه نرم افزار  Captivateرا نام ببرید.
2ــ قابلیت های جدید نسخه  Cs 5.0را توضیح دهید.
3ــ گزینه  Extendو  Tutorialsدر پنجره شروع برنامه چه کاربردی دارد؟
کارگاه چند رسانه ای

1ــ به بخش  Tutorialsدر صفحه شروع برنامه رفته و با اجرای آموزش های موجود در این
قسمت با قابلیت های جدید نرم افزار  captivateآشنا شوید.
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1ــ پشتیبان

فصل سوم

شبیه سازی غیر تعاملی محیط های نرم افزاری
هدف های رفتاری :در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود:
مفهوم  Software Simulationرا شرح دهد.

انواع روشهای شبیهسازی نرمافزاری را در  Captivateتوضیح دهد.

در ساخت یک پروژه تفاوتهای بین ضبط فیلم به روش  Demoو

 Assessmentرا نام ببرد.

در هنگام تنظیم اندازه یک پروژه مفهوم گزینه  Screen Areaو Application

را توضیح دهد.

انواع روشهای پیش نمایش پروژه و کاربرد آنها را در محیط نرمافزار

توضیح دهد .

کاربردهای   Text Captionو  Highlight Boxرا در یک پروژه شرح دهد.
پروژه ضبط شده به روش  Demoرا ویرایش نماید.

1ـ3ـ مقدمه

شبیه سازی محیط های نرم افزاری ،معموال ً یکی از روش های مؤثر و کاربردی در ساخت درس
افزار های آموزشی 1است که به صورت فیلم نمایشی وتعاملی قابل انجام است .نرم افزار  Captivateبا
داشتن این قابلیت ،یکی از نرم افزار هایی است که می توان از آن در ساخت این گروه از فیلم ها در جهت
استفاده در نرم افزار های آموزشی مختلف بهره برد.

 Course wareــ1
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2ـ3ـ گرفتن فیلم از محیط های نرم افزاری

یکی از بخش هایی که در اکثر پروژه های چند رسانه ای آموزشی و در راهنمای 1برخی نرم افزار ها
مشاهده می کنید آموزش نرم افزار مورد نظر با گرفتن فیلم از محیط برنامه می باشد .به عنوان مثال در
یک درس افزار آموزشی با عنوان «آموزش  »Photoshopیکی از مناسب ترین روش ها ،برای
آموزش نرم افزار ،گرفتن فیلم در حین انجام عملیات است .عالوه بر این در راهنمای نصب بسیاری
از نرم  افزار ها نیز مشاهده کرده اید که از کلیه مراحل نصب نرم افزار فیلم تهیه می شود به این روش
اصطالحاً  Software Simulation 2می گویند .برای آشنایی بیشتر با این روش و کاربرد های آن در
ساخت پروژه های آموزشی به بررسی این روش می پردازیم:
مراحل انجام کار:

کنید.

1ــ در پنجره شروع برنامه از بخش  Create Newروی گزینه  Software Simulationکلیک

2ــ در پنجره تنظیمات عمل ضبط (شکل 1ــ )3می توان عالوه بر تنظیمات مربوط به محدوده
ضبط ،روش ضبط را نیز تعیین کرد.
بخش تنظیم محدوده ضبط
محدوده صفحه

محدوده پنجره نرم افزار
کل صفحه

اندازه سفارشی
بخش انتخاب روش ضبط
ضبط خودکار
تنظیمات حرکت عرضی
تنظیمات ضبط صدا

ضبط نمایشی
ضبط دستی

شروع ضبط

تنظیمات

شکل 1ــ3ــ تنظیمات عمل ضبط

همانطورکه در این پنجره مشاهده می کنید دو بخش اصلی ( Sizeتنظیم محدوده ضبط) و
(Recording Typeروش ضبط) وجود دارد که در ادامه به بررسی کامل هریک از این گزینه ها و
کاربرد آن ها می پردازیم:
2ــ شبیه سازی محیط های نرم افزاری
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 Helpــ1

تنظیم محدوده ضبط ( :)Sizeاولین مرحله در شروع عملیات گرفتن فیلم 1از صفحه نمایش،
تنظیم محدوده  Capturingاست که نرم افزار  Captivateاین عمل را با دو روش انجام می دهد:
 :Screen Areaدر این روش محدوده کل صفحه برای انجام عمل ضبط تعیین شده و برای
این منظور می توانید از بخش  ،Custom Sizeاندازه دلخواه یا سفارشی و از بخش  Full Screenنیز
کل صفحه نمایش را به عنوان محدوده ضبط فیلم انتخاب نمایید.
 :Applicationبا انتخاب این گزینه محدوده  Captureبا اندازه پنجره برنامهای که قصد آموزش
آن را دارید تنظیم میگردد.به طوری که در این حالت از بخش Select The Window to record
ابتدا نام نرم افزار موردنظر را انتخاب کرده سپس سه گزینه برای انجام این عمل در اختیار کاربر قرار
خواهد گرفت (شکل 2ــ:)3
1ــ 2 Application Windowــ 3 Application Regionــ Custom Size

شکل 2ــ3ــ تنظیم محدوده ضبط بر پنجره نرم افزار

نکته :برای استفاده از گزینه  Applicationالزم است نرم افزار موردنظر از قبل باز

باشد ،بنابراین ابتدا نرم افزار موردنظر را باز کرده و  Minimizeنمایید سپس از بخش Select

 The Window to recordنام نرم افزار را از داخل لیست انتخاب کنید تا گزینه های فوق

فعال شوند.

به عنوان مثال فرض کنید می خواهید از محیط نرم افزار  Photoshopفیلم تهیه کنید برای این
منظور پس از باز کردن نرم افزار ،نام آن را از بخش  Select The Window to recordانتخاب کرده
سپس یکی از گزینه های زیر را با توجه به کاربرد موردنظرتان انتخاب کنید (شکل 3ــ:)3
 Captureــ1
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ﺷﮑﻞ ٣ــ٣ــ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺨﺶ Application

1ـ  :Application Windowﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﻣﺤﺪوده ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮ روی ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
2ـ  :Application Regionﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﻣﺤﺪوده ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﺳﻂ
اﺷﺎره ﮔﺮ ﻣﺎوس ،ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش
ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ از ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻴﺰ ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد.
3ـ  :Custom Sizeدر اﻳﻦ روش ﻣﺤﺪوده ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ ) (Captureﺑﺮ روی ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ روش اﮔﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه دﻫﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده  Captureﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺿﺒﻂ :ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده  Captureاز ﺑﺨﺶ ،Size
در ﺑﺨﺶ دوم اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه از ﺑﺨﺶ  Recording Typeﻳﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:
1ـ  :Automaticﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﻳﺮاﻳﺶ دارﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ،روش ﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ Training ،Assessment ،Demo:و  Customﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ در اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺎرﺑﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
2ـ  :Full Motionاز اﻳﻦ روش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه ،ﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻞ ﺿﺒﻂ ﺑﺮ ﺧﻼف روش ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ اﺳﻼﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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3ـ  :Manualاین روش همانطورکه از نام آن پیداست زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که
بخواهید به صورت دستی از نرم افزار موردنظر  Screen Shot1تهیه کنید .در این روش کافی است
پنجره موردنظر را باز کرده سپس با کلید میانبر که به صورت پیش فرض  Printscreenمی باشد اقدام به
گرفتن عکس از بخش های مختلف نرم افزار نمایید .از آنجایی امکانات ویرایش ابتدایی بر روی عکس
مانند تنظیم نور و رنگ و برش تصویر در نرم افزار  captivateوجود دارد براحتی می توان عکس گرفته
شده را تغییر داده و ویرایش کرد.
3ـ3ـ آشنایی با روش های مختلف ضبط خودکار

همانطور که در قسمت قبل گفتیم مناسبترین روش برای ضبط فیلم ،استفاده از روش Automatic
است که توسط آن میتوان عالوه بر ضبط نمایشی فیلم ،اقدام به ضبط تعاملی در نرم افزار های مختلف نیز
کرد ضمن این که حاصل کار نیز به دلیل ضبط اسالیدی پروژه ،قابلیت ویرایش دارد .برای اینکه بیشتر با
این روش ها و کاربرد آن ها آشنا شوید ابتدا به بررسی هریک از آن ها می پردازیم:
1ـ  :Demoدر این روش ضبط ،فیلم حالت نمایشی دارد ولی فیلم ضبط شده در این روش به
دلیل ساختار اسالیدی قابلیت ویرایش داشته و میتوان تمامی اجزاء موجود در اسالید را ویرایش کرد.
در هنگام استفاده از روش  Demoامکانات زیر توسط نرم افزار  Captivateارائه می شود:
اضافه کردن پیغام های متنی ( )Text Captionبه بخش های مختلف فیلم ،به عنوان مثال
وقتی در هنگام ضبط فیلم بر روی منوی  Fileکلیک می شود به صورت خودکار یک متن با عنوان
« »Select the File menuبه فیلم اضافه می شود.
اضافه کردن نواحی رنگی ( )Highlight boxدر نواحی که هنگام ضبط فیلم کلیک میشود.
اضافه کردن متن هایی که در هنگام ضبط فیلم تایپ می شود.
2ـ  :Assessment2در این روش بر خالف روش قبل ،ساختار فیلم ضبط شده تعاملی بوده و
کلیک های انجام شده در هنگام ضبط فیلم ،ذخیره شده به طوری که در هنگام پخش آن الزم است کاربر
با کلیک در این نواحی ،روند اجرای فیلم را کنترل نماید ،از این روش بیشتر برای ساخت تمرین های
تعاملی استفاده می شود .توجه داشته باشید که در صورت کلیک در نواحی نادرست ،از سوی نرم افزار
پیغامی راهنما نمایش داده خواهد شد .در این روش تأکید بیشتر بر ارزیابی فرد در تمرین ایجاد شده
1ــ عکس

2ــ ارزیابی
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است .در هنگام استفاده از روش  Assessmentامکانات زیر در فیلم ضبط شده قرار می گیرد:
اضافه شدن نواحی کلیک کردنی ( )Clickboxدر نواحی که قرار است کاربر کلیک کند.
در قسمت هایی از نرم افزار که نیاز به تایپ متن می باشد  Captivateبا اضافه کردن جعبه متن
ورودی،این امکان را برای تایپ کاربر در برنامه فراهم می کند در ضمن این جعبه متن ها دارای قابلیت
نمایش پیغام خطا نیز می باشند.
3ـ  :Training1این روش تا حدود زیادی مشابه  Assessmentمی باشد با این تفاوت که
در هنگام پخش چنانچه کاربر اشاره گر ماوس را در نواحی کلیک شده قرار دهد با پیغامی راهنمایی
می شود ،تا تمرین ایجاد شده به درستی انجام گیرد .در این روش تأکید بیشتر بر آموزش فرد در تمرین
ایجاد شده است .در هنگام استفاده از روش  Trainingامکاناتی مشابه روش  Assessmentبه فیلم
ضبط شده اضافه خواهد شد.
4ـ  :Custom2این روش که به عنوان یک شیوه سفارشی مورد استفاده قرار می گیرد این امکان
را به شما خواهد داد تا از ترکیبی از روش های  Assessment ،Demoو  trainingبرای ساخت پروژه
خود استفاده نمایید ضمن اینکه  captivateعناصری را مانند  Highlight Box ،Text Captionو
محدوده های کلیک کردنی ،بهصورت پیش فرض در هنگام ضبط فیلم به پروژه اضافه خواهد کرد.
نکته :با فعال کردن گزینه  panningمی توان به دو روش خودکار ( )Automaticو

دستی ( )Manualویژگی را فعال کرد که توسط آن با حرکت ماوس ،محدوده  Captureفیلم
نیز جابه جا شود.

4ـ3ـ ضبط پروژه با روش Demo3

یکی از روش های ضبط فیلم از محیط های نرم افزاری ،روش غیر تعاملی یا نمایشی است که
عالوه بر نمایش پیغام در نواحی کلیک شده ،قادر است با اضافه کردن نواحی رنگی به ناحیه موردنظر،
تمرکز و توجه بیشتری را در هنگام نمایش به این ناحیه جلب نماید برای اینکه بیشتر با این روش و
قابلیت های آن آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید:
مثال  :1فرض کنید می خواهیم برای ساخت یک چند رسانه ای از محیط نرم افزار photoshop
1ــ آموزشی
2ــ سفارشی
3ــ نمایشی
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با اندازه  800 *  600بر طبق سناریوی زیر فیلم تهیه نماییم:
یادآوری

برای انجام تنظیمات مربوط به ضبط صدا ،میکروفون را به پورت ورودی
مناسب در کارت صدا متصل کرده سپس گزینه  Sound And Audio Devicesرا از
 Control Panelاجرا کرده و با باز شدن پنجره مربوط از بخش  Volumeبر روی گزینه
 Advancedو در ادامه از منوی  Optionگزینه  Propertiesرا انتخاب کرده سپس با
انتخاب ورودی ( )inputکارت صدا از بخش  Mixer Deviceو اطمینان از فعال بودن
 Mic Volumeبا زدن دکمه  okدر پنجره  ،Recording Controlسطح صدای ضبط
صدا را تنظیم نمایید.

شکل 4ــ3
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سناریو

شماره
نام درس افزار :آموزش فتوشاپ
مراحل عنوان درس :ذخیره فایل در فتوشاپ
متن☑ صدا☑ تصویر☑ انیمیشن☐ فیلم☑
روش ضبطDemo :
نام فایلPhotoshop_fasl3_01 :
گفتار ()Narration
1

قبل از اینکه به بررسی انواع فرمت ها و کاربرد آن ها بپردازیم الزم است با نحوه ذخیره فایل در فتوشاپ
آشنا شوید به طور کلی برای ذخیره فایل در فتوشاپ از منوی  Fileگزینه  saveو برای ذخیره با یک فرمت
فایل متفاوت یا نام و مسیر مختلف از دستور  Save Asاستفاده می کنیم هرچند که به جای این دو دستور
می توان از کلید های میانبر  ctrl+sبرای  Saveو از کلید میانبر  Shift+ctrl+sبرای  Save Asاستفاده
کرد.برای اینکه بیشتر با این دو دستور آشنا شوید ابتدا یک فایل دلخواه را باز می کنیم برای این منظور
به منوی  Fileرفته و بر روی گزینه  Openکلیک می کنیم.
حال از منوی فایل بر روی گزینه  Save Asکلیک کرده و در پنجره باز شده در قسمت  Save inابتدا
مسیر ذخیره فایل و سپس در بخش  File nameنام فایل را وارد کنید در ادامه به قسمت  formatرفته و
از لیست باز شده به عنوان نمونه گزینه  Jpgرا انتخاب می کنیم حال بر روی دکمه  Saveکلیک می کنیم.

برای اجرای سناریوی فوق مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ با فرض اینکه نرم افزار  Photoshopباز می باشد .به برنامه  captivateرفته و در پنجره
شروع برنامه از بخش  Create Newبر روی گزینه  Software Simulationکلیک کنید.
2ــ در پنجره تنظیمات (شکل   5ــ )3ابتدا از بخش  Sizeگزینه  Applicationرا انتخاب کرده
تا محدوده  Captureبا پنجره نرم افزار تطبیق داده شود ،ضمن اینکه از بخش Select the window
 to recordنرم افزار  Adobe Photoshopرا انتخاب کنید.
3ــ برای اینکه اندازه محدوده  Captureو پنجره نرم افزار با اندازه  800 * 600تطبیق داده شود
از بخش ( Snap toشکل   5ــ )3گزینه  Custom sizeرا انتخاب کرده سپس از بخش Customize
اندازه  800 * 600را انتخاب می کنیم.
4ــ از بخش  Recording Typeگزینه  Automaticو سپس  Demoرا انتخاب کنید (شکل
5ــ.)3
  5ــ برای ضبط صدا به بخش  Audioرفته (شکل   5ــ )3و گزینه  Mic Volumeرا انتخاب
نمایید.
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شکل   5ــ3ــ مراحل ضبط پروژه در روش Demo

   6ــ در پنجره نرم افزار  Photoshopعملیات موردنظر را طبق سناریو انجام داده سپس در
خاتمه ،بر روی آیکن  Captivateموجود در نوار وظیفه کلیک کرده یا از دکمه  Endصفحه کلید برای
پایان دادن به عملیات ضبط استفاده نمایید.
نکته :چنانچه بخواهید در حین عملیات ضبط به صورت موقت عملیات را متوقف
کنید از کلید  pauseو برای شروع مجدد عملیات ( )Resumeنیز از همین کلید میتوانید
استفاده کنید.البته امکان تغییر این کلیدها از منوی  Editو زیر منوی  preferencesبخش
 keysوجود دارد که در ادامه به بررسی این بخش خواهیم پرداخت.
7ــ در پایان عملیات انجام شده ،همانطور که مشاهده می کنید (شکل   6ــ )3فیلم ضبط شده به
صورت اسالیدی در پنجره اصلی نرم افزار قرار می گیرد.ضمن اینکه در سمت چپ صفحه نیز نمای
کوچکی از اسالید ها به صورت  Filmstripنمایش داده می شود که با کلیک بر روی هر اسالید می توان
آن اسالید و محتویات آن را بر روی صفحه نمایش داد.در بخش  ،Filmstripاسالید ها به همان ترتیبی
که در خروجی نمایش داده می شوند ،پشت سر هم قرار گرفته اند.
پیش نمایش پروژه و نحوه ذخیره آن :پس از اینکه عملیات ضبط پروژه به پایان رسید نوبت
آن است که پیش نمایشی از پروژه ضبط شده و نحوه نمایش آن را در خروجی مورد نظرمشاهده کنید
برای این منظور کافی است از قسمت سمت راست نوار دستورات یا از منوی  ،Fileزیر منوی
 Previewبر روی یکی از گزینه های زیر را کلیک کنید(شکل 7ــ.)3
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شکل   6ــ3ــ اسالیدهای پروژه ضبط به روش Demo

شکل 7ــ3ــ دستورات منوی File

با توجه به اینکه خروجی پروژه موردنظر ممکن است در صفحه نمایش ،موبایل و یا حتی در یک
صفحه وب نمایش داده شود دستورات مختلفی برای پیش نمایش آن ها وجود دارد که در جدول 1ــ3
آن ها را مشاهده می کنید.
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ﺟﺪول  ١ــ٣ــ دﺳﺘﻮرات ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺮوژه )(preview
دﺳﺘﻮرات ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺮوژه )(preview
ﮐﺎرﺑﺮد دﺳﺘﻮر

ﮐﻠﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ

دﺳﺘﻮر

ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪ ﺟﺎری

F3

Preview/Play Slide

ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮐﻞ ﭘﺮوژه

F4

Preview/Project

ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ از اﺳﻼﻳﺪ ﺟﺎری ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺮوژه

F8

Preview/From Slide

ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ از اﺳﻼﻳﺪ ﺟﺎری ﺗﺎ  ٥اﺳﻼﻳﺪ ﺑﻌﺪی

F10

Preview/Next 5 Slides

ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ

ــــــــ

Preview/In Device Center

ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺮوژه در ﻣﺮورﮔﺮ وب

F12

Preview/In Web Browser

ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺮوژه در ﻳﮑﯽ از ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﻓﻮق ،ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻞ وﻳﺮاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻌﺪ ًا ﻧﻴﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی  Fileرﻓﺘﻪ و
ﺻﻮرت ﻳﮏ
ٔ
دﺳﺘﻮر  Saveرا ﺑﺮای ذﺧﻴﺮه ﻓﺎﻳﻞ اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ.
ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ  :Demoدر ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺒﻂ ﻳﮏ ﭘﺮوژه ﺑﻪ روش
 ،Demoﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﻼﻳﺪی ﭘﺮوژه ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮐﻠﻴﮏ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﻳﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار دو ﻋﻨﺼﺮ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮ روی اﮐﺜﺮ اﺳﻼﻳﺪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
 :Text Captionاز اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﻳﮏ اﺳﻼﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﻴﻐﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد)ﺷﮑﻞ ۷ــ (۳ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﻣﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎز وﺟﻮد دارد.
 :Highlight boxﻧﻮاﺣﯽ رﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻮ اﻳﺠﺎد
ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  ۸ــ.(۳

ﻧﻮاﺣﯽ رﻧﮕﯽ Highlight Box
ﭘﻴﻐﺎم ﻣﺘﻨﯽ Text caption

ﺷﮑﻞ  ٨ــ٣ــ ﭘﻴﻐﺎم ﻣﺘﻨﯽ و ﻧﻮاﺣﯽ رﻧﮕﯽ
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ویرایش پروژه های از نوع  :Demoهمانطور که در قسمت های قبل گفتیم در روش ضبط
پروژه از نوع  Demoاگرچه محل های کلیک کاربر بر روی صفحه به همراه پیغام های متنی ،نمایش
داده می شود ولی مهمترین امتیاز روش  Demoنسبت به فیلم های مشابه در سایر نرم افزار ها آنست که
چون ساختار پروژه اسالیدی می باشد امکان ویرایش هریک از اسالیدها و اجزاء آن ها براحتی وجود
داشته و می توان در صورت نیاز تغییراتی را بر روی آن ها اعمال کرد.برای اینکه بیشتر با این روش و
کاربرد های آن آشنا شوید به پروژه قبلی برگشته و در صفحه اصلی نرم افزار از بخش  Filmstripیکی
از اسالید هایی که دارای پیغام متنی می باشد را انتخاب کنید.سپس بر روی  Text Captionیا جعبه
متن کلیک کرده تا پانل مشخصات و ویژگی های آن باز شود (شکل 9ــ.)3
ویژگی های جعبه متن
نام جعبه متن

تنظیمات کلی
نوع جعبه متن
شکل جعبه متن

تنظیمات کاراکتری

نوع قلم
سبک قلم
اندازه قلم

تنظیمات قالب بندی
ترازبندی
میزان تورفتگی
نوع عدد گذاری
فاصله بین خطوط

شکل 9ــ3ــ تنظیمات جعبه متن
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از آنجایی که  Captivate 5 .0امکان تایپ مستقیم فارسی را ندارد برای ویرایش متن
 Text Captionدر هر اسالید ابتدا بر روی آن دابل کلیک کرده تا امکان ویرایش متن فراهم شود سپس
با استفاده از یک نرم افزار فارسی ساز متن موردنظر را به جعبه متن کپی کنید .در هنگام استفاده از
فارسی ساز ها حتم ًا می دانید که پس از کپی متن تایپ شده ،برای  pasteآن در نرم افزار مقصد (به عنوان
مثال  )captivateالزم است فونت نصب شده مربوط به فارسی ساز انتخاب شده باشد .از رایج ترین
فارسی ساز هایی که می توان توسط آن ها در محیط نرم افزار اقدام به فارسی نویسی کرد می توان به
فارسی ساز های  Arminو  Maryamاشاره کرد.
عـالوه بـر  Text captionمعمـوال ً در هـنگام انتـخاب گـزینه های منو نـواحی رنـگی
( )Highlight Boxایجاد می شود این نواحی رنگی اگرچه به صورت چهارضلعی رنگی ،گزینه
موردنظر را  Highlightیا برجسته می نمایند اما دارای گزینه ای به نام ( Fill Outer Areaشکل
10ــ )3می باشند که می تواند ناحیه رنگی را معکوس کرده یعنی محدوده داخلی چهار ضلعی را
بی رنگ و نواحی اطراف آن را رنگی نمایند که انتخاب این گزینه در نرم افزار های آموزشی کاربرد
بسیار زیادی دارد.
نام ناحیه رنگی
قابل نمایش بودن ناحیه

رنگ ناحیه پرکننده
رنگی کردن ناحیه بیرونی
ضخامت خط دور

رنگ خط دور ناحیه

شکل 10ــ3ــ تنظیمات نواحی رنگی


تمرین :توسط یک نرم افزار فارسی ساز جعبه متن های فیلمی را که در قسمت قبل ضبط
کردید ،فارسی کرده ،سپس نواحی بیرونی ناحیه  Highlightرا رنگی کنید.
 5ـ 3ـ ضبط پروژه به روش Full motion

این روش نیز به لحاظ نوع ،در گروه شبیه سازی های نمایشی است و تا حدود زیادی به روش
 Demoشبیه است با این تفاوت که تمامی اتفاقاتی که در صفحه مانیتور انجام می گیرد در قالب ویدیو
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ضبط خواهد شد .معموال ً از این روش زمانی استفاده می شود که عملیاتی چون ترسیم و یا تغییر شکل
یک عنصر قرار است انجام گیرد هرچند که در مواردی که تغییر شکل اشاره گر ماوس نیز در صفحه
انجام می گیرد بهتر است از این روش استفاده شود .در این روش اگرچه حرکات ماوس و اشاره گر
نرم تر و بهتر صورت می گیرد ولی حجم فایل نسبت به پروژه هایی مانند  Demoبسیار باالتر است .



تمرین :بار دیگر مثال  1که در آن از روش ضبط خودکار  Demoاستفاده شده بود را با روش
 Full motionانجام داده و آن را با  Demoمورد مقایسه قرار دهید.

شکل 11ــ3ــ ضبط پروژه به روش Full Motion

همانطورکه در شکل 11ــ 3مشاهده می کنید ،در بخش  Filmstripپنجره برنامه ،تنها یک
اسالید از فرایند ضبط شده پروژه ایجاد شده که به دلیل ساختار ویدیویی آن یک عالمت دوربین نیز در
پایین اسالید موردنظر وجود دارد.
نکته قابل توجه در مورد این روش آنست که در سایر روش های ضبط خودکار مانند  Demoنیز
عملیاتی مانند درگ کردن و حرکت ماوس ،توسط  Full Motionضبط می شود که می توان از منوی
 Editو زیر منوی  preferencesاز بخش ( Recordingشکل 12ــ )3این ویژگی را غیر فعال کرده
سپس در هر زمانی که نیاز به فعال سازی آن باشد با استفاده از کلید  F9عمل ضبط  Full Motionرا
آغاز کرده و با کلید  F10به ضبط آن خاتمه داد.
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شکل 12ــ3ــ پنجره تنظیم اولویت های کاربر

نکته :کاربران می توانند برای تعیین اولویت های موردنظر خود ،از پنجره preferences

برای تغییر تنظیمات مختلف پروژه مانند تنظیمات کلی ،پیش فرض ،ضبط،تنظیمات پروژه و

تنظیمات مربوط به سؤاالت ،استفاده نمایند.


دهید.

تمرین :کلید های پیش فرض مربوط به ضبط پروژه در روش  Full motionرا به دلخواه تغییر

خودآزمایی

1ــ منظور از  Software Simulationدر ساخت یک چند رسانه ای چیست؟
2ــ انواع روش های شبیه سازی نرم افزاری را در  Captivateتوضیح دهید.
3ــ در ساخت یک پروژه چه تفاوتی بین ضبط فیلم به روش  Demoو  Assessmentوجود دارد؟
4ــ در هنگام تنظیم اندازه یک پروژه گزینه  Screen Areaو  Applicationچه کاربردی دارند؟
  5ــ در هنگام گرفتن پیش نمایش از یک پروژه با کدام گزینه می توان پروژه تحت موبایل را
آزمایش کرد؟
  6ــ از Text Captionو  Highlight Boxچه استفاده ای در پروژه ها می شود؟
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کارگاه چند رسانه ای

1ــ از نرم افزار  photoshopو روش های باز کردن فایل و مرتب سازی پنجره ها فیلمی با اندازه
1024 *768پیکسل بر طبق سناریوی زیر با گفتار تهیه کرده و آن را با نام Photoshop-open.cptx
ذخیره کنید.
گفتار ()Narration
شماره
مراحل عنوان درس :باز کردن فایل و مرتب سازی پروژه ها در فتوشاپ
نام درس افزار :آموزش photoshop
نام فایلPhotoshop_fasl3_1 :
متن☑ صدا☑ تصویر☑ انیمیشن☐ فیلم☑
1

2
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از آنجایی که فتوشاپ یک نرم افزار ویرایش تصویر می باشد اولین اقدام در انجام عملیات بر روی تصویر
موردنظر باز کردن آن در محیط برنامه می باشد .برای باز کردن فایل های تصویری در محیط برنامه روش های
مختلفی وجود دارد.
یکی از معمول ترین روش ها استفاده از منوی  Fileو دستور  Openمی باشد هرچند که شما می توانید با
کلید های میانبر  ctrl+oنیز این دستور را اجرا نمایید .برای این منظور بر روی گزینه  Openکلیک می کنیم.
همانطور که در این پنجره مشاهده می کنید می توان از مسیر موردنظر فایل یا فایل های دلخواه راانتخاب کرده
و بر روی دکمه  Openکلیک نمود فایل مربوطه در محیط نرم افزار بار گذاری می شود .
در روش دوم برای باز کردن فایل های تصویری از دستور  Browse in Bridgeدر منوی  Fileاستفاده
می کنیم که در این حالت نرم افزار Adobe Bridgeباز خواهد شد و فایل یا فایل های مربوطه را نمایش
خواهد داد البته این برنامه از طریق منوی  Startگزینه  All Programنیز قابل دسترسی است.
در روش سوم که یک روش سریع نیز برای باز کردن فایل ها در محیط فتوشاپ می باشد.نیازی به استفاده از
منوهای برنامه نیست  .در این روش کافی است بر روی فضای خالی و خاکستری رنگ پنجره اصلی دوبار
کلیک نمایید  .با این عمل پنجره  Openباز خواهد شد که شما می توانید با انتخاب فایل موردنظر از مسیر
مربوطه آن را به محیط برنامه بارگذاری نمایید.
عالوه بر روش هایی که برای باز کردن فایل ها در فتوشاپ برایتان گفتیم در منوی  fileدستور دیگری نیز
برای باز کردن فایل ها با عنوان  Open Recentوجود دارد که می توان لیست فایل هایی را که اخیر ًا باز
نموده و با آن ها به انجام عملیات پرداخته اید را مشاهده کرده و با کلیک بر روی نام فایل موردنظر آن را
مجدد ًا باز نمایید .برای این منظور در زیر منوی  open Asبر روی فایل موردنظرکلیک می کنیم.
با روش هایی که گفتیم شما می توانید فایل های تصویری موجود در مسیر های مختلف را برای انجام عملیات
ویرایشی باز نمایید .اما یکی از امکانات بسیار جالب نرم افزار فتوشاپ  Cs4روش های متفاوت نمایش
همزمان تصاویر در یک صفحه است که با این روش ها شما می توانید کنترل و مدیریت بهتری بر روی
فایل های باز شده داشته باشید.

به طور کلی در هنگام کار با یک تصویر در فتوشاپ سه روش برای نمایش تصویر وجود دارد که برای
دستیابی به این روش ها شما می توانید در نوار دستورات به بخش  Screen modeرفته و اقدام به استفاده
از این روش ها نمایید:
1ــ در روش اول که  Standard screen modeنام دارد تصویر به صورت استاندارد نمایش داده می شود
2ــ در روش دوم یا  Full screen mode with menu barنمایش تمام صفحه تصویر به همراه منوی
دستورات انجام خواهد گرفت
3ــ و باالخره در روش  Full screen modeنیز می توان تصویر مورد نظر را به صورت تمام صفحه به
نمایش درآورد.
عالوه بر روش های فوق ،زمانیکه با چند تصویر در حال انجام عملیات هستید پنجره های باز شده هر یک از
فایل ها به صورت زبانه ای ( )tabbedدر زیر نوار  Optionقرار می گیرند .که با کلیک روی هر زبانه می توان
تصویر موردنظر را نمایش داد .توجه داشته باشید که هر یک از زبانه های تصویری می توانند با درگ به
صورت شناور نیز بر روی صفحه قرار گیرند.

شکل 13ــ3ــ بخش لنگرگاهی قرار گیری تصاویر در پنجره

بنابر این می توان گفت فتوشاپ برای نمایش همزمان تصاویر از دو روش شناور و لنگرگاهی استفاده می کند.
در حالت اول اگرچه پنجره ها به صورت آزاد در صفحه قابل جابه جایی هستند اما در نمایش چند تصویر
به صورت همزمان باعث شلوغی و سردرگمی کاربر می گردند .در مقابل در روش لنگرگاهی ( )Dockerبا
روش های متفاوتی پنجره ها می توانند در فضای موجود در صفحه چیده شوند .از امکانات بسیار جالب
نسخه  cs4در نمایش همزمان چند فایل ،استفاده از دکمه ( Arrange documentsشکل 14ــ )3در
باالی پنجره برنامه ،کنار نوار دستورات است که شما می توانید به دلخواه هر یک از روش های مرتب سازی
پنجره ها را انتخاب نمایید.

شکل 14ــ3

توجه داشته باشید چنانچه از بخش  Arrange documentsدستور  Float all in windowsرا اجرا
نمایید تمامی پنجره فایل های باز شده به صورت شناور بر روی صفحه قرار خواهند گرفت
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