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 فصل هفتم : شبیه سازی محیط های نرم افزاری به صورت نمایشی

Captivate
زمان

عملینظری

13

فصل هشتم : شبیه سازی محیط های نرم افزاری به صورت تعاملی
هدف کلی فصل:

نحوهٔ شبیه سازی محیط های نرم افزاری به صورت تعاملی

هدف های رفتاری
پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که:

ـ روش های مختلف شبیه سازی تعاملی را توضیح دهد.

بتواند  بداند و  نظیر Assessment، Training و Custom را  روش های ضبط خودکار  ـ 

فیلم های متنوعی را تهیه کند.
ـ با مفهوم ضبط ترکیبی آشنا شده و توانایی ایجاد فیلم های ترکیبی را داشته باشد.  

ـ تنظیمات فیلم برداری در ضبط تعاملی را یاد بگیرد. 
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مقدمه
     در فصل قبل با شبیه سازی نرم افزاری به صورت نمایشی آشنا شدید. در این فصل، با شبیه سازی به صورت 
تعاملی )دوسویه( آشنا خواهید شد. با توجه به فلوچارت برنامه، برای قسمت هایی که نیاز به ایجاد تمرین، آزمون عملی 
یا انجام مرحله به مرحله کارها توسط کاربر دارید، از این روش استفاده نمایید و در فایل های جداگانه ای، فیلم های 

مورد نیاز را تهیه و سپس آنها را در پروژه اصلی بکار گیرید.

ـ  ٨ اصول انجام Recording  تعاملی 1ـ
یکی از وجوه تمایز نرم افزار Captivate با سایر نرم افزارهای مشابه، قابلیت فیلم برداری به صورت تعاملی 
می باشد. در ضبط تعاملی، نقاط کلیک و دریافت اطالعات از کاربر، ذخیره می شود و در زمان پخش، هنگام رسیدن 
به نقاط موردنظر، روند اجرا متوقف شده و تنها با کلیک یا دریافت اطالعات از کاربر، ادامه می یابد.  این عمل باعث 
فعال بودن یادگیرنده حین تدریس شده و کارآیی بیشتری دارد. در ادامه با روش های ضبط تعاملی آشنا خواهید شد.

Assessment ـ  ٨ فیلم برداری به روش ٢ـ
در این روش ضبط، فیلم گرفته شده ویژگی های زیر را دارد:

 در این حالت، فیلم تعاملی بوده و کلیک های انجام شده هنگام ضبط فیلم، ذخیره شده و زمان پخش باید کاربر با 
کلیک در این نواحی روند اجرای فیلم را کنترل کند. 

 کاربرد این روش، در ایجاد تمرین یا آزمون های تعاملی است. در صورت انجام اشتباه نرم افزار پیغام خطایی را 
نمایش می دهد. این روش تأکید بر ارزیابی فرد در تمرین یا آزمون دارد. 

 در این روش، نواحی کلیک کردنی )Click Box(، در نواحی که قرار است کاربر کلیک کند ایجاد می شود و حین 
ـ  ٨( اجرا، منتظر انتخاب گزینه توسط کاربر می ماند. )شکل 1ـ

 در قسمت هایی که نیاز به تایپ متن است، جعبه متن ورودی )Text Entry Box( ایجاد می شود که هنگام اجرا، 
امکان تایپ توسط کاربر وجود دارد. 

ـ  ٨  ــ ناحیه کلیک کردن در فیلم شکل 1ـ

 کاربر تولید محتوا
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مثال( می خواهیم یک آزمون عملی از »نحوه اضافه کردن تصویر به فایل Word« داشته باشیم و در صورتی که کاربر 
مسیر اشتباه را انتخاب کرد، پیغام خطایی نمایش داده شود. در این حالت بهترین روش، Assessment می باشد. 

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ ابتدا محیط WORD را باز نموده و آن را Minimize کنید. 

2ــ نرم افزار Captivate را اجرا نموده و در پنجره اصلی آن، گزینهSoftware Simulation را انتخاب کنید یا از 
منوی File گزینه Record New Software Simulation  )کلید میانبر Ctrl +R( را انتخاب کنید.

3ــ در کادر باز شده، حالت Application را انتخاب و نرم افزار WORD را از لیست برگزینید. حالت ضبط را 
اتوماتیک قرار داده و گزینه Assessment را انتخاب کنید. 

4ــ از آن جایی که در آزمون نیازی به ضبط صدا نبوده، گزینه Audio را روی No Narration قرار دهید و برای 
ـ  ٨( شروع فیلم برداری روی گزینه Record کلیک کنید. )شکل 2ـ

Assessment ـ  ٨  ــ ترتیب تنظیمات ضبط به روش شکل ٢  ـ

5ــ در نرم افزار WORD، روی منوی Insert کلیک کنید. به همین ترتیب، روی گزینه Picture کلیک کرده و فایل 
موردنظر خود را انتخاب کنید. 

6ــ با زدن دکمه End، فیلم برداری را خاتمه دهید.

 فصل هشتم : شبیه سازی محیط های نرم افزاری به صورت تعاملی
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7ــ پس از خاتمه فیلم برداری، فیلم گرفته شده در قالب تعدادی اسالید، در محیط Captivate نمایش داده می شود. 
عالوه بر این، پیغام های خطا به رنگ قرمز نمایش داده می شوند که بهتر است آنها را فارسی کنید. 

٨ــ روی اسالید اّول کلیک کرده و از منوی Insert گزینه New Slide را انتخاب کنید. در اسالیدی که ایجاد می شود، 
صورت سؤال آزمون عملی خود را نوشته و با فشردن کلید F4، پیش نمایش آزمون را مشاهده کنید. 

 Training ـ  ٨ فیلم برداری به روش 3ـ
در این روش ضبط، فیلم گرفته شده ویژگی های زیر را دارد:

 این روش تا حدی شبیه Assessment بوده، با این تفاوت که اگر کاربر هنگام پخش، اشاره گر ماوس را در نواحی 
کلیک شده قرار دهد، پیغام راهنمای زرد رنگی نمایش داده می شود که به کاربر کمک می کند تا عمل خواسته شده را 
به درستی انجام دهد )مثاًل اگر ازکاربر خواسته شده منوی Insert را انتخاب کند، با نگه داشتن اشاره گر ماوس روی 

منوی Insert، پیغام راهنمای »روی منوی Insert کلیک کنید« ظاهر می شود(.
 این روش برای ایجاد تمرین تعاملی مناسب بوده و تأکید بر آموزش فرد در تمرین دارد. 

مثال( می خواهیم یک تمرین تعاملی از »نحوه اضافه کردن تصویر به فایل Word« داشته باشیم و در صورتی که کاربر 
مسیر اشتباه را انتخاب کرد، پیغام خطایی نمایش داده شود و در صورت نیاز به راهنمایی، توسط نرم افزار راهنمایی 

شود. در این حالت بهترین روش، Training می باشد. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید: 
 روش کار مانند حالت Assessment بوده، فقط به جای Assessment، گزینه Training را انتخاب کنید. 

 در تمرین، نیازی به ضبط صدا نبوده و گزینه Audio را No Narration قرار دهید.
 پس از خاتمه فیلم برداری، پیغام های خطا به رنگ قرمز و پیغام های راهنما به رنگ زرد  نمایش داده می شوند و 

بهتر است آنها را فارسی کنید. 
 صورت تمرین تعاملی خود را در اسالید اّول نوشته و پیش نمایش کار خود را مشاهده کنید. 

 Custom ـ  ٨ فیلم برداری به روش ٤ـ
 Demo، Assessment این روش که به عنوان یک روش سفارشی استفاده می شود، امکان ترکیبی از روش های
رنگی،  ناحیه  متنی،  پیغام  مانند  عناصری   Captivate نرم افزار  این،  بر  عالوه  دهد.  می  کاربر  به  را   Trainin g و 
البته در قسمت تنظیمات،  به فیلم ضبط شده اضافه می کند.  به صورت پیش فرض  محدوده های کلیک کردنی را 

می توانید نمایش یا عدم نمایش هر یک از آنها را تعیین کنید.  

 کاربر تولید محتوا
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ـ  ٨ ضبط پروژه های ترکیبی  ٥  ـ
از  توان بخشی  نمونه، می  برای  نمود.  استفاده  گفته شده  از روش های  ترکیبی  از  توان  برداری می  فیلم  برای   
یک پروژه را به صورت Demo و بخش دیگری از آن را به صورت Assessment  یا Training ضبط نمود. مثاًل 
توضیحات اّولیه نرم افزار WORD را با روشDemo ضبط نمود که حالت نمایشی داشته باشد و زمانی که می خواهید 
کاربر گزینه ای را انتخاب کند، از روش Assessment  یا Training استفاده کنید. دو روش برای ضبط پروژه های 

ترکیبی وجود دارد:

ـ  ٥  ــ٨ روش اّول 1ـ
ابتدا بخشی از پروژه با روش Demo ضبط می شود، سپس از منوی Insert، گزینه Recording Slide انتخاب 
ـ  ٨ ظاهر شده و از ما سؤال می گیرد که بعد از کدام اسالید می خواهیم، ضبط جدید اضافه شود،  می شود که شکل 3ـ
ـ  ٨( که در این حالت امکان انتخاب تنها یک روش  پس از انتخاب اسالید، پنجره شبیه سازی ظاهر شده )شکل 4ـ

وجود دارد و می توان بخشی از پروژه را به روش Assessment  یا Training در ادامه پروژه قبلی ضبط  نمود.

ـ  ٨  ــ پنجره انتخاب محل ضبط جدید شکل 3ـ

ـ   ٨  ــ تنظیمات ضبط ترکیبی شکل ٤ـ

 فصل هشتم : شبیه سازی محیط های نرم افزاری به صورت تعاملی
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٨ــ٥ــ٢ روش دوم
      در این روش، در کادر Software Simulation، هم زمان روش های Demo، Assessment یا Training انتخاب 
ـ   ٨(. در پایان، فایل های جداگانه ای برای هر روش تولید می گردد. کافی است اسالیدهایی که می خواهید  می شود )شکل 5  ـ
 Assessment کپی نموده و جایگزین اسالیدهای مشابه آن در فایل Demo به صورت نمایشی نشان داده شوند را از حالت

یا Training نمایید و اسالیدهای اضافی را حذف نمایید. 

در حالتی که چند روش برای ضبط انتخاب می شوند، پس از گرفتن فیلم، فایل های مجزایی ساخته می شود که 
می توانید اسالیدها را با یکدیگر ترکیب نمایید. برای ذخیره کلیه فایل ها، از منوی File گزینه Save All را انتخاب 

کنید. 

ـ  ٨  ــ ضبط به روش ترکیبی شکل ٥  ـ

مثال( می خواهیم فیلم آموزشی »نحوه اضافه کردن تصویر به فایل Word« را به روش ترکیبی ایجاد کنیم. در صورتی 
که کاربر مسیر اشتباه را انتخاب کرد، پیغام خطایی نمایش داده شود و در صورت نیاز به راهنمایی، توسط نرم افزار 

راهنمایی شود. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ ابتدا به روش Training که قباًل آموزش داده شد، در نرم افزار WORD، روی منوی Insert کلیک کرده و 

گزینه Picture را انتخاب کنید و با توضیحات صوتی از کاربر بخواهید که گزینه ها را انتخاب کند. 
2ــ فیلم برداری را خاتمه داده و پیغام ها را فارسی کنید. 

3ــ برای ضبط در ادامه فایل قبلی، روی آخرین اسالید کلیک کرده و از منوی Insert گزینه Recording Slide را 
انتخاب کنید. در کادری که باز می شود، روش Demo را انتخاب کرده و روی دکمه Record کلیک کنید.

 کاربر تولید محتوا

نکته
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4ــ در محیط Word، تصویر را انتخاب و روی Insert کلیک کنید )این قسمت به صورت نمایشی ضبط شده و 
کاربر انتخاب شدن تصویر و نمایش آن در صفحه را مشاهده می کند(.

5ــ فیلم برداری را خاتمه داده و در اسالید اّول، قبل از شروع آموزش، توضیحات صوتی دلخواه را اضافه کنید. 
سپس با فشردن کلید F4، پیش نمایش آموزش را مشاهده کنید. 

ـ  ٨ تنظیمات فیلم برداری 6ـ
        بهتر است قبل از شروع به فیلم برداری، تنظیمات الزم را انجام دهید. در فصل گذشته با تعدادی از این گزینه ها آشنا 
ـ  ٨ توضیح داده شده است. برای انجام تنظیمات، یکی از روش های زیر را انجام دهید: شدید. سایر گزینه ها در جدول 1ـ
1ــ از منوی Edit، گزینه Preferences را انتخاب کنید. در کادری که ظاهر می شود، در سمت چپ، گزینه Mode را انتخاب 

کنید.
2ــ در پنجره Software Simulation، روی دکمه Settings کلیک کنید. 

ـ  ٨  ــ تنظیمات فیلم برداری  شکل 6  ـ

 فصل هشتم : شبیه سازی محیط های نرم افزاری به صورت تعاملی
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ـ  ٨  ــ تنظیمات فیلم برداری جدول 1ـ
توضیحاتگزینه

Add Click Boxes on Mouse 
Click

اضافه شدن نواحی کلیک کردنی

Success Captionنمایش پیغام در صورت انتخاب گزینه صحیح
Failure Captionنمایش پیغام در صورت انتخاب گزینه نادرست

Hint Captionنمایش پیغام راهنما جهت راهنمایی کاربر
Limit Attemps to ،محدودیت دفعات انتخاب گزینه توسط کاربر )در صورت عدم انتخاب این گزینه

تعداد دفعات نامحدود برای کاربر در نظر گرفته می شود(
Show Hand Cursor on the 

Click Box
تبدیل اشاره گر ماوس به دست روی نواحی کلیک کردنی

Automatically Add Text 
Entry boxes for Text Field

اضافه کردن جعبه متن ورودی در جاهایی که حین فیلم برداری تایپ شده

 کاربر تولید محتوا

ـ  ٨(، در قسمت Mode، روش فیلم برداری را انتخاب کنید.  در کادر باز شده )شکل 6ـ



    خالصه فصل

 یکی از وجوه تمایز نرم افزار Captivate با سایر نرم افزارهای مشابه، قابلیت فیلم برداری به صورت تعاملی می باشد. در 
ضبط تعاملی، نقاط کلیک و دریافت اطالعات از کاربر، ذخیره می شود و در زمان پخش، هنگام رسیدن به نقاط موردنظر، 
روند اجرا متوقف شده و تنها با کلیک یا دریافت اطالعات از کاربر، ادامه می یابد.این عمل باعث فعال بودن یادگیرنده 

حین تدریس شده و کارآیی بیشتری دارد. 
 روش Assessment، تأکید بر ارزیابی فرد در تمرین یا آزمون دارد و در صورت انجام اشتباه، پیغام خطا ظاهر می شود، 

مانند آزمون عملی.   
 روش Training تا حدی شبیه Assessment بوده، با این تفاوت که اگر کاربر هنگام پخش، اشاره گر ماوس را 
در نواحی کلیک شده قرار دهد، پیغام راهنمایی نمایش داده می شود که به کاربر کمک می کند تا عمل خواسته شده 
را به درستی انجام دهد )مثاًل اگر ازکاربر خواسته شده منوی Insert را انتخاب کند، با نزدیک کردن اشاره گر ماوس 
کاربر به منوی Insert، پیغام راهنمای »روی منوی Insert کلیک کنید« ظاهر می شود(. این روش برای ایجاد تمرین 

تعاملی مناسب بوده و تأکید بر آموزش فرد در تمرین دارد.
 Demo، روش های  از  ترکیبی  امکان  می شود،  استفاده  سفارشی  روش  یک  عنوان  به  که   ،Custom روش   
Assessment و Training را به کاربر می دهد. عالوه بر این، نرم افزار Captivate عناصری مانند پیغام متنی، ناحیه 
رنگی، محدوده های کلیک کردنی را به صورت پیش فرض به فیلم ضبط شده اضافه می کند. البته در قسمت تنظیمات، 

می توانید نمایش یا عدم نمایش هر یک از آنها را تعیین کنید.  
 برای فیلم برداری می توان از ترکیبی از روش های گفته شده استفاده نمود. برای نمونه، می توان بخشی از یک پروژه را 
به صورت Demo و بخش دیگری از آن را به صورت Assessment  یا Training ضبط نمود. مثاًل توضیحات اّولیه 
نرم افزار WORD را با روش Demo ضبط نمود که حالت نمایشی داشته باشد و زمانی که می خواهید کاربر گزینه ای را 

انتخاب کند، از روش Assessment  یا Training استفاده کنید.
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Learn in English
…………………………………………………………………..
Assessment mode
Use the assessment mode when you want to test how well the user has understood a procedure. 
You can set a score for every correct click. You can also set the number of times the user can 
attempt a procedure. When the user fails to click the right option in the number of attempts 
provided, the movie moves to the next step. The user does not get any score for the failed 
attempt.
When recording slides in assessment mode, Adobe Captivate does the following:

 Adds click boxes at places where the user must click the mouse.
 Adds text entry boxes for user input. The failure caption is added to each text entry box.

واژه نامه تخصصی
Assessmentارزیابی

Attemptتالش
Click Boxجعبه کلیک کردنی

Failureشکست، عدم موفقیت
Hintتذکر، اشاره، راهنما

Limitمحدودیت
Recording  ضبط

Settingتنظیمات
Successموفقیت

Text Entry Boxجعبه متن ورودی
Trainingآموزشی 

 کاربر تولید محتوا
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پرسش های چهارگزینه ای
1ــ کدام روش ضبط خودکار، برای ایجاد آزمون عملی مناسب است؟

Training )ب    Assessment )الف
Custom )د     Demo )ج

2ــ کدام روش ضبط خودکار، برای ایجاد تمرین تعاملی مناسب است؟
Training )ب    Assessment )الف

Custom )د     Demo )ج
3ــ برای ضبط فیلم به صورت سفارشی از کدام روش استفاده می شود؟

Training )ب    Assessment )الف
Custom )د     Demo )ج

4ــ در کدام روش ضبط، اگر کاربر اشاره گر ماوس را در نواحی کلیک شده قرار دهد، پیغام راهنما نمایش می دهد؟
Training )ب    Assessment )الف

 Custom )د     Demo )ج
5ــ برای نمایش پیغام در صورت انتخاب گزینه صحیح، کدام مورد در تنظیمات باید انتخاب شود؟

Success Caption )ب   Hint Caption )الف
Text Caption )د   Failure Caption )ج

6ــ انتخاب کدام گزینه باعث محدود کردن تعداد دفعات انتخاب گزینه ها حین اجرا می شود؟
 limit Attempts to )الف

Add click boxes on mouse click )ب
 Show hand cursor on the click box)ج 

Automatically Add Text Entry boxes for Text Field )د

 فصل هشتم : شبیه سازی محیط های نرم افزاری به صورت تعاملی
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آزمون نظری
1ــ مزیت روش های ضبط تعاملی نسبت به روش های ضبط غیرتعاملی چیست؟

2ــ در روش Assessment چه اشیایی به طور خودکار به فیلم ضبط شده اضافه می شوند؟ 
3ــ روش Training چه ویژگی هایی را دارد؟

4ــ کاربرد روش Assessment و Training چیست؟
5ــ انواع روش های ضبط ترکیبی را توضیح دهید.

..…………………………………………………………………

کارگاه عملی
به پروژه Powerpoint که قباًل ایجاد نموده اید، موارد ا تا 3 را اضافه کنید:

1ــ در اسالید »انجام مرحله به مرحله"، اضافه کردن تصویر را به روش Custom نمایش دهید. 
2ــ در اسالید »تمرین عملی"، یک تمرین عملی درباره اضافه کردن تصویر به پاورپوینت را به روش Training ایجاد کنید. 

3ــ اسالیدی به نام »آزمون عملی"، ایجاد کرده و سؤال عملی با عنوان »یک جدول 2×3 را در محیط پاورپوینت درج کنید« 
 .)Assessment به آن اضافه کنید )به روش

نرم افزار  در  درخت  یک  رسم  جدید،  پروژه  یک  در  4ــ 
آموزش  ترکیبی  روش  به  را  فایل  کردن  ذخیره  و   Paint
دهید )کاربر مراحل رسم درخت را مشاهده کند ولی ذخیره 

کردن فایل به صورت تعاملی آموزش داده شود(.
ماشین  برنامه  اجرای  مراحل  جدید،  پروژه  یک  در  5ــ 
صوتی  توضیحات  با  همراه  تعاملی  صورت  به  را  حساب 
آموزش دهید )گزینه هایی که باید انتخاب شوند رنگی شده 

و توضیحات متنی به فیلم اضافه شود(.

 کاربر تولید محتوا
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 فصل هشتم : شبیه سازی محیط های نرم افزاری به صورت تعاملی

Captivate
زمان

عملینظری

39

فصل نهم  : توانایی کار با اشیا غیرتعاملی
هدف کلی فصل:

کار با اشیای غیر تعاملی و  شیوه به کارگیری آنها در پروژه ها

هدف های رفتاری
پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که:

ـ انواع اشیا موجود در نرم افزار را نام ببرد.
ـ تفاوت اشیا تعاملی و غیر تعاملی را توضیح دهد.

ـ ویژگی های مشترک اشیا را شرح دهد.

ـ کاربرد و خصوصیات هر یک از اشیا غیرتعاملی را بیاموزد.

ـ بتواند از اشیا مختلف در پروژه استفاده کند.
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مقدمه
     در چیدمان های اسالید، کادرهایی برای درج متن، تصویر، پویانمایی،فیلم و عناصر دیگر وجود دارد. شما عالوه بر 
استفاده از این چیدمان ها می توانید اشیای مختلف را از منوی Insert و از نوار ابزار برنامه به اسالیدهای خود اضافه 

کنید.   

1ــ9 انواع اشیا در نرم افزار
به طور کلی اشیا در نرم افزار Captivate به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

 )Interactive objects( اشیا تعاملی )1

به اشیایی گفته می شود که در مقابل رویدادهای ماوس و صفحه کلید واکنش های مختلفی را از خود نشان می دهند. 
مانند دکمه، جعبه متن ورودی، ناحیه کلیک کردنی و اشیا تعاملی آماده. 

 )Non Interactive Objects( اشیا غیرتعاملی )٢

مانند متون معمولی، تصاویر، متون راهنما،  نمایشی هستند،  به صورت  پروژه صرفًا  اشیایی گفته می شود که در  به 
تصاویر راهنما، ناحیه های رنگی، ناحیه بزرگ نمایی، مسیر حرکت ماوس و ویدیو. 

در شکل 1ــ9 نوار ابزار برنامه نشان داده شده که اشیا تعاملی با عالمت ٭ مشخص شده اند. در این فصل با اشیا 
غیر تعاملی آشنا می شوید. با ویژگی های شیء ماوس که از اشیا غیرتعاملی می باشد قباًل آشنا شده اید. 

 کاربر تولید محتوا

1ـ در صورت عدم مشاهده نوار ابزار، از منوی Window گزینه Object Toolbar را انتخاب کنید.
2ـ اشیا هوشمند )Smart Shape( می توانند هم به صورت تعاملی و هم به صورت غیرتعاملی استفاده شوند. این 

اشیا از نسخه 6 به بعد به نرم افزار اضافه شده اند.

نکته

  Align گزینه Modify برای مرتب کردن چند شیء )برای مثال دکمه ها( زیر هم، پس از انتخاب آنها، از منوی
را انتخاب کنید )Left تراز چپ، Right تراز راست و Center تراز وسط می باشد(.

نکته
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 فصل نهم : توانایی کار با اشیا غیر تعاملی

شکل 1ــ9ــ نوار ابزار

)Shadow( شکل ٢ــ9ــ سایه 

٢ــ9 خواص مشترک اشیا
    در پنجره خصوصیات، بعضی از خواص برای اغلب اشیا مشترک می باشند که 

در این قسمت به آنها اشاره می شود:

)Shadow( 1ــ٢ــ9 سایه دار کردن
 Direction این قسمت امکان سایه دار نمودن شکل را می دهد. در قسمت     
جهت سایه )Outer خارجی یا Inner داخلی( مشخص می شود )شکل 2ــ9(.



14٨

)Reflection( ٢ــ٢ــ9 انعکاس
انعکاس یا بازتابی از شیء را زیر آن ایجاد می کند )شکل 3ــ9(.

)Reflect( شکل 3ــ9ــ بازتاب           

             شکل ٥  ــ9ــ جلوه های حرکتی

)Timing( 3ــ٢ــ9 زمان نمایش شیء
در قسمت Display for، مدت زمان نمایش شیء  مشخص می شود 

)شکل 4ــ9(: 
 Specific Time: برای زمان مشخص )پیش فرض 3 ثانیه(

 Rest of Slide: نمایش تا انتهای اسالید جاری

 Rest of project: نمایش تا انتهای پروژه )این حالت در همه اشیا وجود ندارد(

ـ گزینه Appear After مشخص می کند که پس از چند ثانیه شیء ظاهر شود. 

)Transition( ٤ــ٢ــ9 جلوه های حرکتی نمایش شیء
در قسمت Effect امکان تعیین جلوه حرکتی زمان نمایش شیء وجود دارد)شکل  5  ــ9(.

 Fade In and Out: ظهور و محو تدریجی در ابتدا و انتهای نمایش شیء

 Fade In Only: ظهور تدریجی در ابتدا

 Fade Out Only: محو تدریجی در انتها

 No transition: بدون جلوه حرکتی

)Timing( شکل ٤ــ9ــ زمان نمایش شیء

 کاربر تولید محتوا

بعضی از اشیا مانند دکمه ها، گزینه دیگری به نام Pause After دارند که مشخص  می کند بعد از چند ثانیه پروژه 
متوقف شود و در همان اسالید باقی بماند. اگر می خواهید با وجود دکمه ها، روند اجرای پروژه به طور خودکار 

به اسالید بعدی ادامه پیدا کند، این گزینه را غیرفعال کنید.

نکته
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)Audio( ٥  ــ٢ــ9 افزودن صدا به شیء
توسط دکمه Add Audio می توان صدایی را به شیء اضافه 
 Remove Audio نمود و پس از افزودن صدا، توسط گزینه

آن را حذف نمود )شکل 6ــ9(.

)Transform( 6ــ٢ــ9 مکان و اندازه شیء
گزینه  از  شیء  اندازه  تغییر  و  چرخش  مکان،  تغییر  برای 
Transform در پنجره خصوصیات استفاده کنید)شکل 7ــ9(.

گزینه های این بخش در جدول 1ــ9 آورده شده است.

انتهای  در  منابع  نام  ه  ب اسالیدی  1ــ9:  تمرین   
را  ایجاد کرده و آدرس چند سایت   ،Alphabet پروژه
با جلوه انعکاس و به صورت سایه دار در آن بنویسید.  

توضیحاتگزینه
X,Yمختصات مکان شیء
W,Hپهنا و ارتفاع شیء

Angleزاویه نمایش شیء
Rotate Right

 

چرخش 90 درجه شیء به راست

Rotate Left

 

چرخش 90 درجه شیء به چپ

جدول 1ــ9ــ مکان و اندازه شیء

شکل 6ــ9ــ افزودن صدا به شیء

شکل ٧ــ9ــ مکان و اندازه شیء

 فصل نهم : توانایی کار با اشیا غیر تعاملی

اگر گزینه Constrain Proportions فعال باشد نسبت پهنا 
و ارتفاع حفظ شده و با تغییر یکی، متناسب با آن، دیگری 

نیز تغییر می کند. 

نکته
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)Image( 3ــ9 تصویر
     یکی از پرکاربردترین اشیا غیر تعاملی در پروژه های چند رسانه ای تصویر است. در نرم افزار Captivate امکان 
ویرایش تصاویر بدون استفاده از ویرایشگر خارجی وجود دارد. برای درج تصویر یکی از روش های زیر را انجام دهید:

1ــ از نوار ابزار گزینه  را انتخاب کنید.
2ــ از منوی Insert گزینه Image را انتخاب کنید. 

3ــ در چیدمان اسالید در قسمت محتوا گزینه Image را انتخاب کنید.
4ــ کلید ترکیبی Shift+Ctrl+M را فشار دهید.

تنظیمات مربوط به تصویر در شکل ٨  ــ9 و جدول 2ــ9 آورده شده است. 

 شکل ٨  ــ9ــ تنظیمات تصویر

             جدول ٢ــ9ــ تنظیمات تصویر
توضیحاتگزینه

Brightnessتعیین روشنایی تصویر
Sharpnessتعیین  وضوح تصویر
Contrastتعیین میزان اختالف رنگ تصویر

Alphaمیزان شفافیت تصویر
Hueدرجه رنگی تصویر

Saturationمیزان اشباع یا خلوص تصویر
Grayscaleسیاه و سفید کردن تصویر

Invert Colorمعکوس کردن رنگ تصویر

قرینه عمودی 

قرینه افقی

 
چرخش 90 درجه شیء به راست 

 
چرخش 90 درجه شیء به چپ 

crop 
برش تصویر

Fit to Stageتغییر اندازه تصویر به اندازه صحنه
Reset Allبرگرداندن تنظیمات به پیش فرض

 کاربر تولید محتوا
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شکل  9ــ9ــ برش تصویر

1ــ3ــ9 برش تصویر
     برای برش قسمت های اضافی تصویر، از گزینه  crop استفاده کنید. در کادری که ظاهر می گردد )شکل 

 9ــ9(، با جابه جایی دستگیره ها می توانید قسمت های مورد نیاز خود را انتخاب کنید. 
برای مستقل نمودن عملکرد دستگیره های افقی و عمودی و امکان تغییر اندازه شکل به صورت دلخواه در دو جهت، 

گزینه Constraint Proportion را غیر فعال نمایید. 

 تمرین 2ــ9: برای کلیه حروف در پروژه Alphabet، تصویر مناسبی را اضافه کنید.  

)Text Caption( ٤ــ9 عنوان متنی
عنوان متنی یکی از اشیا غیرتعاملی پرکاربرد در نرم افزار است که برای نوشتن مطالب از آن استفاده می شود. با این 
شیء و ویژگی های آن در فصل های قبل آشنا شدید. در این قسمت می خواهیم با کلیک روی متن، یک صفحه وب، 
فایل یا پروژه ای دیگر را نمایش دهیم که به آن پیوند )Hyperlink( گفته می شود. برای ایجاد پیوند روی متن مراحل 

زیر را انجام دهید:
1ــ ابتدا روی متن خود دوبار کلیک کرده و قسمتی که می خواهید لینک شود را انتخاب کنید.

 فصل نهم : توانایی کار با اشیا غیر تعاملی
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2ــ در پنجره خصوصیات، در قسمت Format روی گزینه  )Insert Hyperlink( کلیک کنید. 
3ــ در کادری که باز می شود )شکل 10ــ9(، در قسمت Link To نوع پیوند مشخص می شود که موارد پرکاربرد آن 

در جدول 3ــ9 توضیح داده شده است و سایر گزینه ها در فصل بعد توضیح داده شده است.   

              شکل 1٠ــ9ــ ایجاد پیوند روی متن

جدول 3ــ9ــ انواع پیوند روی متن

توضیحاتگزینه
Web Pageبازکردن صفحه وب

Open a Fileبازکردن یک فایل
Send Email Toارسال ایمیل به آدرس خاص

Slideرفتن به اسالید خاص
Open

 Another Project
بازنمودن یک پروژه دیگر

Execute Java Scriptاجرای جاوا اسکریپت
Execute

Advanced Actions
اجرای اکشن های پیشرفته و ...

با کلیک روی فلش دوم در شکل 10ــ9، نحوه نمایش لینک را مشخص کنید که 4 حالت دارد:
 Current: باز شدن صفحه وب در صفحه جاری 

 New: باز شدن صفحه وب در صفحه جدید

 Parent: باز شدن صفحه وب در قاب اصلی

 Top : باز شدن صفحه وب در کل صفحه

به طور پیش فرض، پیوندها به رنگ آبی و به صورت زیرخط دار نمایش داده می شوند که در پنجره خصوصیات در 
قسمت Characters امکان تغییر خصوصیات ظاهری نظیر رنگ لینک، زیرخط دار بودن و ... وجود دارد. 

الکترونیکی خود ایجاد کرده و در  به آدرس پست  پیوندی   Alphabet اّول پروژه  تمرین 3ــ9: در صفحه 
اسالید منابع، کاری کنید که با کلیک روی آدرس سایت ها که قباًل نوشته بودید، سایت نمایش داده شود. 

 کاربر تولید محتوا
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Rollover ٥ــ9 اشیا ایجاد کننده
   به وسیله این اشیا می توان با قرار گرفتن اشاره گر ماوس در ناحیه خاص، یک متن، تصویر، فیلم، صدا و حتی 
به نمایش در آورد. اشیا Rollover Caption، Rollover Image و Rollover Slidelet در این  پویانمایی را 

دسته قرار می گیرند.

 )Rollover Caption( 1ــ٥ــ9 متن راهنما
     برای معرفی بخش ها و اجزای مختلف یک صفحه به کار می رود. مثاًل وقتی که اشاره گر ماوس روی تصویر نگه داشته 

شود توضیحات مربوطه ظاهر می شود. برای اضافه کردن متن راهنما یکی از روش های زیر را انجام دهید:
1ــ از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید.

 Insert Standard Objects Rollover Caption 2ــ
3ــ کلید ترکیبی Ctrl+Shift+R را فشار دهید.

این شیء دارای دو قسمت Rollover Area برای مشخص کردن محدوه 
اشاره گر ماوس و قسمت Text Caption برای نوشتن متن راهنما می باشد 

)شکل 11ــ9(.

)Rollover Image( ٢ــ٥ــ9  تصویر راهنما
       در این حالت با نگه داشتن اشاره گر ماوس روی گزینه ها، تصویری برای کمک به فهم بهتر مطالب نمایش می یابد. 

برای اضافه کردن تصویر راهنما یکی از روش های زیر را انجام دهید:
1ــ از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید.

 Insert Standard Objects Rollover Image 2ــ
3ــ کلید ترکیبی Shift+Ctrl+O را فشار دهید. 

قسمت Rollover Area برای مشخص کردن محدوه اشاره گر ماوس و تصویر انتخاب شده، تصویر راهنما می باشد.

شکل 11ــ9ــ استفاده از متن راهنما

 فصل نهم : توانایی کار با اشیا غیر تعاملی
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  تمرین 4ــ9: در انتهای پروژه Alphabet ، اسالیدی شامل 
عبارت »گالری تصاویر« و دو تصویر دلخواه اضافه کنید. 
با نگه داشتن اشاره گر ماوس روی نوشته گالری تصاویر، 
پیغام »برای مشاهده تصاویر با سایز بزرگتر اشاره گر ماوس 
را روی آنها نگه دارید« نمایش داده شود و با نگه داشتن 
اشاره گر ماوس روی تصاویر کوچک، تصاویر به صورت 
یابند. در صفحه  نمایش  بزرگ تر در سمت چپ صفحه، 
برای  نام »گالری تصاویر« را  به  نمایش حروف، دکمه ای 

مشاهده این صفحه، قرار دهید. 

 تمرین 5  ــ9: می خواهیم با نگه داشتن اشاره گر ماوس روی هر استان در نقشه، تصاویری از اماکن دیدنی 
نمایش یابد و با کلیک روی آن، اسالید مربوط به استان انتخابی نشان داده شود.

)Rollover Slidelet( 3ــ٥ــ9 متن و تصویر راهنما
     توسط این شیء هنگام نگه داشتن اشاره گر ماوس روی یک گزینه، امکان نمایش متن، تصویر، صدا، فیلم و پویانمایی 

به طور هم زمان وجود دارد. این شیء نسبت به دو شیء قبلی پیشرفته تر است و سه تفاوت عمده با آنها دارد: 
1( محدوده اشاره گر ماوس می تواند به صورت چند ضلعی باشد که در حالت های قبلی چهار ضلعی بود.

2( قابلیت اکشن نویسی دارد و جزء اشیا تعاملی محسوب می شود.
3( Slidelet قابلیت نمایش بیش از یک شیء )به طور هم زمان متن، صدا، تصویر، پویانمایی یا فیلم( را دارد. 

برای اضافه کردن این شیء یکی از دو روش زیر را انجام دهید:
1ــ از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید.

 Insert  Standard Objects  Rollover Slidelet 2ــ
3ــ کلید ترکیبی Shift+Ctrl+Z را فشار دهید.

 کاربر تولید محتوا
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شکل 13ــ9ــ اسالید مربوط به استان فارس

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ ابتدا با استفاده از منوی Insert گزینه Image، نقشه ایران را به اسالید اضافه کنید. 

2ــ ابزار  را انتخاب کرده تا محدوده Rollover Slidelet Area )محدوده اشاره گر( و Slidelet )تصاویر 
و متون راهنما( روی صفحه قرار گیرند. 

Rollover Slidelet شکل 1٢ــ9ــ استفاده از

 فصل نهم : توانایی کار با اشیا غیر تعاملی
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3ــ در قسمت Area Rollover Slidelet، محدوده استان تعیین می شود که برای تغییر شکل آن از چهارضلعی به 
چند ضلعی، باید از منوی Modify گزینه Redraw Smart Shape )یا کلید میانبرAlt+Ctrl+W( را انتخاب کنید. 
اشاره گر ماوس به شکل +  در می آید که می توانید با آن محدوده چندضلعی رسم کنید. در پنجره خصوصیات )شکل 
14ــ9(، امکان تغییر رنگ محدوده، شفافیت، رنگ خط دور و امکان نمایش حاشیه آن وجود دارد. در جدول 

4ــ9، توضیحات مربوط به این گزینه ها آورده شده است. 
4ــ در رویداد OnClick، دستور Jump to و اسالید مربوط به استان انتخابی را مشخص کنید.

 Clickbox 5ــ برای توقف پروژه در اسالید نقشه ایران و جلوگیری از رفتن خودکار به اسالید بعدی، یک شیء
)ناحیه کلیک کردنی( را در گوشه ای از صفحه قرار دهید. 

Rollover Slidelet شکل 1٤ــ9ــ خصوصیات شیء 

Rollover Slidelet جدول ٤ــ9ـ خصوصیات شیء

توضیحاتگزینه
Stick Slidelet نمایش می یابد و با کلیک Slidelet باعث توقف در پخش اسالید می شود و محتویات

روند اجرای برنامه ادامه می یابد.
On Click رویداد مربوط به کلیک ماوس )می توانید با کلیک ماوس کاربر را به اسالید دیگری که

توضیحات بیشتری دارد هدایت کنید( که در فصل بعد به طور کامل با آنها آشنا می شوید.
Shortcutاختصاص کلید میانبر

On Rollover .دستوری که با نگه داشتن اشاره گر ماوس در محدوده،اجرا می شود

 کاربر تولید محتوا

برای اضافه کردن اشیای مختلف مانند تصویر و متن به قسمت راهنما )Slidelet(، روی آن کلیک راست کرده 
و از قسمت Objects، شیء موردنظر خود را انتخاب کنید.

نکته
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                  شکل 1٥ــ9ــ خصوصیات محدوده رنگی

 )Highlight Box( 6ــ9 محدوده رنگی
 Highlight  برای تمرکز بیشتر هنگام توضیح دادن یک ابزار در نرم افزار آموزشی، می توانید آن را توسط شیء       

Box رنگی کنید. برای ایجاد محدوده رنگی یکی از روش های زیر را انجام دهید:
1ــ از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید.

 Insert  Standard Objects Highlight Box 2ــ
3ــ کلید ترکیبی Shift+Ctrl+L را فشار دهید. 

در پنجره خصوصیات )شکل 15ــ9(، گزینه Fill رنگ ناحیه، گزینه Alpha میزان شفافیت، گزینه Stroke رنگ 
خطوط دور و گزینه Width ضخامت خطوط را مشخص می کند. 

)Zoom Area( ٧ــ9 ناحیه بزرگ نمایی
      برای تمرکز و توجه بیشتر روی یک بخش خاص از تصویر، می توانید آن محدوده را بزرگ تر نمایش دهید. در این 
حالت با اجرای پروژه، تمام یا بخشی از تصویر، بزرگ نمایی شده و در محل دلخواه در صفحه قرار می گیرد. برای 
این کار ابتدا یک تصویر را به صفحه اضافه کرده، سپس با یکی از روش های زیر، ناحیه بزرگ نمایی را اضافه کنید:

1ــ از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید. 
 Insert Standard Objects Zoom Area 2ــ

3ــ کلید ترکیبی Shift+Ctrl+E را فشار دهید.  

 فصل نهم : توانایی کار با اشیا غیر تعاملی

اگر گزینه Fill Outer Area انتخاب شود، قسمتی که Highlight Box را روی آن قرار داده اید، در زمان اجرا به 
صورت معمولی و ناحیه بیرونی و اطراف آن به صورت رنگی نمایش داده می شود )برعکس حالت عادی(. 

نکته
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     در ناحیه Zoom Source محدوده نمونه برداری )قسمتی که می خواهید روی آن تأکید داشته و آن را بزرگ تر نمایش 
دهید( و در ناحیه Zoom Destination محدوده بزرگ نمایی شده )مقصد و مکانی که تصویر با اندازه بزرگ تر در آن 
نمایش می یابد( مشخص می شود )شکل 16ــ9(. هنگام اجرا، منطقه بزرگ نمایی شده از مبدأ به مقصد حرکت می کند. 

                                  شکل 16ــ9ــ ناحیه بزرگ نمایی 

 Zoom تمرین 6ــ9: یک پروژه خالی به نام   
 CPU ایجاد کرده و یک اسالید برای توضیح Area

به صورت زیر در آن ایجاد کنید. 

)Animation( ٨  ــ9 پویانمایی
      با توجه به تأثیری که پویانمایی ها دارند بهتر است در محتوای چندرسانه ای از آنها استفاده شود. برای درج 

پویانمایی با پسوندهای Swf و Gif یکی از روش های زیر را انجام دهید:
1ــ از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید.

 Insert  Animation 2ــ
3ــ در چیدمان اسالید در قسمت محتوا گزینه Animation را انتخاب کنید.

4ــ کلید ترکیبی Shift+Ctrl+A را فشار دهید.

1ـ تعدادی پویانمایی مانند پیکان متحرک در مسیر نصب برنامه  در پوشه 
Gallery\SwfAnimation وجود دارند. 

2ـ با این روش می توان از خروجی SWF پروژه، در سایر پروژه های 
Captivate استفاده نمود.

 کاربر تولید محتوا
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شکل ١٨ــ٩ــ انتخاب جلوۀ نوشته متحرک

شکل ١٧ــ٩ــ نوشته متحرک

)Text Animation( ٩ــ٩ نوشته متحرک
      برای ایجاد نوشته متحرک یکی از روش های زیر را انجام دهید:

1ــ از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید 
 Insert Text Animation 2ــ

 Text گزینه  محتوا  قسمت  در  اسالید  چیدمان  در  3ــ 
Animation را انتخاب کنید.

4ــ کلید ترکیبی Shift+Ctrl+X را فشار دهید.
خواهید  می  اگر  نوشته،  را  موردنظر  متن  می شود،  باز  که  کادری  در 
نوشته متحرک شما دائمًا تکرار شود، گزینه Loop را انتخاب کنید 
)شکل 1٧ــ9(. قسمت Delay تأخیر زمانی بین کاراکترهای متن را 
مشخص می کند.                                                                                                    

در پنجره خصوصیات در قسمت Effect نوع جلوه متن و در قسمت 
انتخاب دکمه  با  Transparency، میزان شفافیت را مشخص کنید. 
تغییر  بازکرده و نوشته را  باال را مجددًا  Properties  می توانید کادر 

دهید )شکل 1٨ــ9(. 

)Video( ١٠ــ٩ ویدیو
      برای درج فیلم و ویدیو با قالب های MP4، 3gp، Mov، Avi، Flv و F4V یکی از روش های زیر را انجام دهید:

1ــ از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید.
 Video Insert Video 2ــ

3ــ کلید ترکیبی Ctrl+Alt+V را فشار دهید. 
4ــ در چیدمان اسالید در قسمت محتوا گزینه Video Object را انتخاب کنید.

 فصل نهم : توانایی کار با اشیا غیر تعاملی

برای نوشتن متن فارسی باید از فارسی نویس استفاده 
شودکه در فصل دوم توضیح داده شد.  

نکته
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شکل 19ــ9ــ درج ویدیو
 on your را انتخاب کنید. در قسمت Event Video شکل 19ــ9 ظاهر شده، برای نمایش کل فیلم در اسالید گزینه
computer با دکمه Browse فیلم موردنظر خود را انتخاب نمایید. برای پخش فیلم از روی سرور وب، می توانید از گزینه 

دوم استفاده کنید. 

   تمرین 7ــ9: به پروژه آموزش الفبا، اسالیدی بعد 
از اسالید دوم اضافه کرده و در آن، فیلم آموزش حروف  
و نوشته متحرک »English Alphabet Learning« را 

نمایش دهید. 

)Widget( 11ــ9 ویجت
      به نوع خاصی از اشیا آماده که معمواًل با نرم افزار فلش تولید شده و با فرمت Swf و Wdgt ذخیره می شوند و 

قابلیت تنظیم و تغییر را دارند ، ویجت گفته می شود. برای درج یک ویجت یکی از روش های زیر را انجام دهید:
  Insert Widget 1ــ

 کاربر تولید محتوا

فایل های F4V، فایل های ویدئویی به صورت HD )کیفیت باال( و حجم پایین می باشند که بیشتر در صفحات 
وب مورد استفاده قرار می گیرند و در اکثر Player ها به خصوص برنامه Adobe Media Player  قابل اجرا 
 F4V کیفیت معمولی( می باشند و کیفیت پایین تری نسبت به فایل های( SD به صورت FLV هستند. فایل های

دارند. 

نکته
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Widget شکل  2٠ــ٩ــ پنجره

2ــ کلید ترکیبی Shift+Ctrl+W را فشار دهید.
،گزینه   Window منوی  از   ،Widget پنجره  مشاهده  برای  3ــ 

Widget را انتخاب کنید. 
گزینه های مختلف پنجره Widget  در جدول 5  ــ9 توضیح داده شده است.

Widget جدول ٥  ــ٩ــ گزینه های پنجره
توضیحاتگزینه

تغییر مسیر جاری 

 Adobe Captivate Exchange

نمایش مسیر جاری 

 )Refresh( تازه سازی اطالعات
Staticهای ایستا Widget نمایش

Interactiveهای تعاملی Widget نمایش
Questionهای سؤالی Widget نمایش

به طور کلی Widget ها به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
نمایش  برای  و  دارند  مایشی  ن حالت  صرفًا  که   :)Static( ایستا  Widget های   )١

)شکل  متن  نمایش  برای   VividTextCaptio n مانند  روند،  می  کار  به  اطالعات 
21ــ9(. 

کار  به  طرفه  دو  عملیات  انجام  برای   :)Interactive( تعاملی  Widget های   )2

                                                     .)RadioButton( می روند. مانند دکمه های رادیویی
سؤاالت  می توان  اشیا،  این  توسط   :)Question( سؤالی  Widget های   )3

جدیدی را به آزمون های الکترونیکی اضافه نمود، مانند MCQ_AS3.swf )شکل 22ــ9(  

VividTextCaption شکل 2١ــ٩ــ ویجت 

 فصل نهم : توانایی کار با اشیا غیر تعاملی
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)Print( 1ــ11ــ9 کار با ویجت چاپ
     توسط ویجت Print می توانید دکمه ای را جهت چاپ مطالب اسالید یا کارنامه آزمون به وجود آورید. برای این 

کار مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ از منوی Window گزینه Widget را انتخاب کرده یا از منوی 

Insert گزینه Widget را انتخاب کنید.
2ــ در کادر باز شده ویجت Print.swf را پیدا نموده و روی گزینه 

Insert زیر آن کلیک کنید.
3ــ در پنجره تنظیمات )شکل 23ــ9(، متن دکمه Print و خصوصیات 

ظاهری آن را تعیین کنید. 
4ــ برای مشاهده پیش نمایش اسالید جاری کلید F10 را زده، سپس 

روی دکمه کلیک کنید.
   تمرین ٨  ــ9: در پروژه آموزش الفبای انگلیسی، امکان چاپ در کلیه اسالیدها وجود داشته باشد )راهنمایی: 

دکمه چاپ را به اسالید اّول اضافه کرده و زمان نمایش آن را Rest Of Project قرار دهید(.   

1٢ــ9 کار با خطوط راهنما و شبکه
     خطوط شبکه و راهنما باعث کنترل بهتر محل قرارگیری اشیا در صفحه می شوند. برای نمایش خطوط راهنما 
از منوی View گزینه Show Grid را انتخاب یا از نوار Option، گزینه  را انتخاب کنید )شکل 24ــ9(. این 

خطوط، هنگام اجرا یا چاپ محتویات اسالید مشاهده نمی شوند. 

   MCQ_AS3.swf شکل ٢٢ــ9ــ ویجت سؤالی

        شکل ٢3ــ9ــ تنظیمات ویجت چاپ 

 کاربر تولید محتوا
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                شکل ٢٤ــ9ــ کار با خطوط شبکه

با فعال نمودن گزینه Snap to Grid، امکان اتصال اشیا به خطوط شبکه و توسط گزینه Snap To Object امکان 
اتصال اشیا به لبه های سایر اشیا هنگام جابه جایی وجود دارد. 

در صورت انتخاب گزینه  Show Drawing/ Smart Guidesاز منوی View، هنگام نزدیک کردن یک شیء به 
اشیای دیگر، خطوط راهنما به صورت نقطه چین سبز رنگی ظاهر شده که برای تراز کردن اشیا در کنار یکدیگر مناسب 

می باشد )مثاًلً می خواهیم همه اشیا از سمت راست زیر هم قرار گیرند(. 

 فصل نهم : توانایی کار با اشیا غیر تعاملی



    خالصه فصل

کلید،  صفحه  و  ماوس  رویدادهای  مقابل  در  که  می شود  گفته  اشیایی  به   ،)Interactive objects( تعاملی  شیا  ا  
واکنش های مختلفی را از خود نشان می دهند، مانند دکمه. 

 اشیا غیرتعاملی )Non Interactive Objects(، به اشیایی گفته می شود که در پروژه صرفًا به صورت نمایشی هستند، 
مانند متون معمولی، تصاویر و متون راهنما. 

 Window و در نوار ابزار برنامه وجود دارند. در صورت عدم مشاهده نوار ابزار، از منوی Insert اشیا در منوی 
گزینه Object Toolbar را فعال کنید.

ویرایش  امکان   Captivate نرم افزار  در  است.  تعاملی  غیر  اشیا  پرکاربردترین  از  یکی   ،)Image( صویر   ت  
تصاویر، بدون استفاده از ویرایشگر خارجی وجود دارد. 

 متن راهنما  )Rollover Caption(، برای معرفی بخش ها و اجزای مختلف یک صفحه به کار می رود. مثاًل 
با نگه داشتن اشاره گر ماوس روی تصویر، توضیحات ظاهر شود.

 تصویر راهنما  )Rollover Image(، این امکان را می دهد که با نگه داشتن اشاره گر ماوس روی گزینه ها، 
تصویری برای کمک به فهم بهتر مطالب نمایش یابد.

)Rollover Slidelet(، امکان نمایش هم زمان متن، تصویر، صدا، فیلم و پویانمایی را با   متن و تصویر راهنما
نگه داشتن ماوس روی یک گزینه به کاربر می دهد.

 محدوده رنگی  )Highlight Box(، برای تمرکز بیشتر هنگام توضیح دادن یک ابزار در نرم افزار آموزشی به 
کار می رود و شیء موردنظر را رنگی می کند.

 ناحیه بزرگ نمایی  )Zoom Area(، می تواند تمام یا بخشی از تصویر را  بزرگ کند.
 ویدیو  )Video(، برای نمایش ویدیو با فرمت های مختلف به کار می رود.

 .)Gif و Swf (، برای جذابیت بیشتر به کار می رود. )فرمتAnimation(  پویانمایی 
 Text Animation  ، برای ایجاد نوشته های متحرک استفاده می شود. 

 Wdgt و Swf نوع خاصی از اشیا آماده است که معمواًل با نرم افزار فلش تولید شده و با فرمت ،)Widget( ویجت 
ذخیره می گردد و قابلیت تنظیم و تغییر را دارد. 
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Learn in English
…………………………………………………………………..
Rollover Slidelet
In Adobe Captivate, a rollover slidelet is a space on a slide that displays an associated slidelet 
)a slide within a slide( when the mouse is moved over the space. You can insert and display 
objects in the slidelet using the same procedure as that for the slides.
For example, you can create a rollover slidelet for a state on a map so that the demographics 
of the state are displayed when the mouse moves over it.

واژه نامه تخصصی
Brightnessروشنایی

Delayتأخیر
Destinationمقصد
Directionجهت
Executeاجرا

Grayscaleسیاه و سفید
Gridخطوط شبکه

Hueدرجه رنگی
Hyperlinkپیوند

Innerداخلی
Interactiveتعاملی

Invertمعکوس کردن
Non Interactiveغیر تعاملی

Outerخارجی
Reflectionانعکاس، بازتاب

Rolloverقرار گرفتن اشاره گر ماوس روی یک نقطه
Saturationاشباع یا خلوص رنگ

Shadowسایه دار
Sharpnessوضوح

Sourceمنبع
Staticایستا

 فصل نهم : توانایی کار با اشیا غیر تعاملی
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پرسش های چهارگزینه ای
1ــ به اشیایی که در مقابل رویدادهای ماوس و صفحه کلید واکنش های مختلفی را از خود نشان

می دهند، ............. گفته می شود. 
Interactive )ب   Non Interactive )الف

Rollover )د     Widget )ج
2ــ کدام شیء زیر غیر تعاملی نیست؟

Zoom Area )ب   Caption Rollover)الف
Button )د    Text Animation )ج

3ــ منظور از Rollover Image چیست؟ 
ب( متن راهنما  الف( تصویر راهنما   

د( شیء ایجاد کننده تمرکز ج( متن و تصویر راهنما   
4ــ کدام بخش از پنجره خصوصیات امکان ایجاد انعکاس یا بازتاب را به کاربر می دهد؟ 

Shadow )ب    Timing )الف
 Transform )د     Reflection )ج

5ــ برای نمایش یک شیء تا انتهای اسالید جاری، در پنجره خصوصیات کدام حالت باید انتخاب شود؟
Rest of Project )ب   Specific Time )الف

Appear After )د    Rest of Slide )ج
6ــ توسط کدام خاصیت می توان میزان روشنایی تصویر را تعیین نمود؟

Hue  )ب    Brightness )الف
Contrast )د    Saturation )ج

7ــ کدام نوع ویجت ها صرفًا حالت نمایشی دارند و برای نمایش اطالعات به کار می روند؟
Static Widget )ب   Question Widget )الف

  New Widget )د   Interactive Widget )ج

 کاربر تولید محتوا
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٨ــ برای رنگی کردن و ایجاد تمرکز روی اشیا، از کدام شیء استفاده می شود؟
Rollover Caption )ب   Text Animation )الف

Highlight Box )د    Zoom Area )ج
..…………………………………………………………………

آزمون نظری
1ــ تفاوت اشیا تعاملی و غیرتعاملی را بیان کنید. 

2ــ چند شیء غیرتعاملی را نام ببرید.
3ــ برای درج یک پویانمایی چه مراحلی باید انجام شود؟

4ــ تفاوت اصلی Rollover Slidelet با سایر اشیا Rollover  چیست؟
5ــ کاربرد Zoom area چیست؟

..…………………………………………………………………

کارگاه عملی
پروژه Powerpoint که قباًل ایجاد نموده اید، موارد ا تا 4 را اضافه کنید:

1ــ در اسالید منابع و سایت های مرتبط، آدرس چند منبع و سایت را 
با جلوه دلخواه و امکان لینک اضافه کنید.

2ــ در اسالید درباره ما، اطالعاتی راجع به نرم افزار و خودتان قرار 
دهید. 

3ــ در اسالید آشنایی با محیط نرم افزار، محیط نرم افزار پاورپوینت 
را قرار داده و با نگه داشتن ماوس عناوین هر قسمت را نمایش دهید.
 Home 4ــ در اسالید آشنایی با ابزارها، چند گزینه دلخواه از سربرگ

را معرفی کنید. 

 فصل نهم : توانایی کار با اشیا غیر تعاملی
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یک پروژه آموزش سخت افزار رایانه با موارد زیرایجاد کنید:
1ــ در اسالید اّول، آموزش سخت افزار رایانه به صورت متحرک نمایش داده شود. 

2ــ در اسالید دوم، تعدادی قطعه رایانه را نمایش داده طوری که با نگه داشتن اشاره گر ماوس روی قطعات، نام آنها 
نمایش داده شود. 

3ــ اسالیدهایی برای مادربورد، کارت گرافیک، هارد دیسک، CPU، RAM، DVD Drive و کارت شبکه ایجاد 
را  توضیحات  در  مهم  نکات  دهید.  قرار  را  آن  تصویر  و  موردنظر  قطعه  به  راجع  توضیحاتی  یک  هر  در  و  کنید 

Highlight کنید.
4ــ یک فیلم مناسب با قطعات رایانه را در اسالید آخر نمایش دهید. 

 کاربر تولید محتوا
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Captivate
زمان

عملینظری

٤1٢

فصل دهم : توانایی کار با اشیا تعاملی
هدف کلی فصل:

کار با اشیا تعاملی و شیوه به کارگیری آنها در پروژه ها

هدف های رفتاری
پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که:

ـ انواع اشیا تعاملی در نرم افزار را نام ببرد.
ـ کاربرد و خصوصیات هر یک از اشیا تعاملی را بیاموزد.

ـ توانایی کار با متغیرها و اکشن های پیشرفته را داشته باشد.
ـ بتواند از اشیا مختلف در پروژه استفاده کرده و میان آنها ارتباط برقرار نماید.
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مقدمه
     در فصل قبل با اشیا غیرتعاملی که فقط جنبه نمایشی داشتند آشنا شدید. در مقابل این اشیا، اشیا تعاملی قرار 
دارند که این اشیا در مقابل رویدادهای ماوس و صفحه کلید واکنش های مختلفی را از خود نشان می دهند. در این 

فصل با انواع اشیا تعاملی و ویژگی های آنها آشنا می شوید.

)Click Box( 1ــ1٠ ناحیه کلیک کردنی
     این شیء تعاملی باعث ایجاد نواحی فعالی می شود که با کلیک کاربر روی آن، می توان رفتارهای متفاوتی را در 

برنامه ایجاد نمود.برای درج ناحیه کلیک کردنی یکی از روش های زیر را انجام دهید:
1ــ از نوار ابزار گزینه  را انتخاب کنید.

Insert  Standard Objects  Click Box  2ــ
3ــ کلید ترکیبی Shift+Ctrl+K را فشار دهید. 

پنجره  در   On Success قسمت  در  افتد  می  اتفاق  ناحیه  روی  کلیک  با  که  )Action(،رفتاری  رفتاری  تنظیمات 
خصوصیات مشخص می شود.)جدول 1ــ10(

)Action(  جدول 1ــ1٠ــ تنظیمات رفتاری
عملکردنام رفتار

Continue.با کلیک روی ناحیه کلیک کردنی، برنامه ادامه پیدا می کند
Go To Previous Slide رفتن به اسالید قبلی

Go To Next Slideرفتن به اسالید بعدی
Go To Last Visited 

Slide
رفتن به آخرین اسالید نمایش داده شده

Return to Quiz)بازگشت به آزمون )آزمون ها در فصل شانزدهم توضیح داده می شوند
Jump to Slideرفتن به اسالیدی مشخص

Open URL or file

باز کردن یک فایل یا صفحه وب

Currentبازشدن صفحه وب در صفحه جاری
Newبازشدن صفحه وب در صفحه جدید
Parentبازشدن صفحه وب در قاب اصلی
Topبازشدن صفحه وب درکل صفحه

نکته: برای توقف اجرای پروژه هنگام باز شدن فایل موردنظر، گزینه 

Continue playing project را از حالت انتخاب خارج کنید.
Open another projectCaptivate بازکردن یک پروژه دیگر

Send e-mail toارسال پست الکترونیکی

 کاربر تولید محتوا
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 فصل دهم: توانایی کار با اشیا تعاملی

Execute JavaScript)اجرای کد جاوا اسکریپت )که در خروجی های وب کاربرد دارد
Execute Advanced Actionاجرای اکشن های پیشرفته

Play Audioپخش صدای دلخواه
Stop Triggered Audioمتوقف کردن صدای پخش شده

Showخارج کردن یک شیء از حالت مخفی و نمایش آن روی صفحه
Hideمخفی کردن یک شیء

Enableفعال کردن یک شیء
Disableغیرفعال کردن یک شیء
Assignانتساب یک مقدار به یک متغیر

Incrementافزودن یک مقدار به متغیر
Decrementکم کردن یک مقدار از یک متغیر

Apply Effectsاعمال جلوه روی اشیا
No Actionبا کلیک روی ناحیه کلیک کردنی عمل خاصی انجام نمی شود

Exitخروج از اجرای پروژه
Clickbox و سایر خصوصیات )Option( جدول ٢ــ1٠ــ تنظیمات اختیاری

توضیحاتگزینه
Attempts)غیرفعال باشد Infinite محدودیت تعداد دفعات کلیک کاربر )باید گزینه
Infinite نامحدود بودن تعداد دفعات کلیک

Last Attemptمشخص می کند که پس از اتمام دفعات کلیک و سعی کاربر چه اتفاقی بیفتد
Shortcutsتعیین کلید میانبر
Successنمایش پیغامی که در صورت کلیک موفق کاربر نمایش داده می شود
Failureنمایش پیغامی که در صورت کلیک ناموفق کاربر نمایش داده می شود

Hint نمایش پیغام راهنما در صورت قرارگرفتن اشاره گر ماوس در ناحیه کلیک
Hand Cursorدر نواحی کلیک کردنی ، شکل اشاره گر ماوس به صورت دست در می آید

Pause Project Until User Clicks.متوقف کردن اجرای پروژه تا زمانی که کاربر روی دکمه کلیک کند
Double Clicksجایگزین کردن دابل کلیک به جای کلیک ماوس

Disable Click Soundغیرفعال نمودن صدای کلیک دکمه ها
Right Clickجایگزین کردن کلیک راست به جای کلیک چپ ماوس

در نرم افزار Captivate، با خاتمه یک اسالید، کنترل اجرا به طور پیش فرض به اسالید بعدی منتقل می گردد. 
برای جلوگیری از رفتن خودکار به اسالید بعدی و توقف در اسالید، یک ناحیه کلیک کردنی را در گوشه ای 

از اسالید قرار دهید.  

نکته
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 ،Alphabet پروژه اّول  از اسالید  بعد  تمرین 1ــ10:   
اسالید جدیدی شامل یک تصویر کلی از تمامی حروف الفبا به 
نام منوی اصلی ایجاد کرده وکاری کنید که با کلیک روی هر 

حرف، اسالید مربوط به همان حرف به بعد نمایش داده شود.
نکته: در پروژه هایی که به لینک به فایل های exe وجود دارد. 

برای نمایش لینک باید حتمًا پروژه را Publish نمود.    

)Button( ٢ــ1٠ دکمه
     یکی از پرکاربردترین اشیا تعاملی در پروژه های چندرسانه ای، دکمه است. اغلب تنظیمات دکمه شبیه ناحیه کلیک 

کردنی می باشد. برای درج دکمه یکی از روش های زیر را انجام دهید:
1ــ  از نوار ابزار گزینه  را انتخاب کنید.

 Insert  Standard Objects Button 2ــ
3ــ کلید ترکیبی Shift+Ctrl+B را فشار دهید. 

1ــ٢ ــ1٠ــ انواع دکمه: 
در قسمت Button Type سه نوع دکمه را می توان تعیین نمود:

 Text Button )دکمه متنی(: این دکمه ها ظاهر گرافیکی ثابت دارند ولی متن آنها توسط گزینه Caption قابل 

تغییر است. 
 Transparent Button )دکمه های شفاف(: در این دکمه ها 

امکان تایپ متن )Caption( ، تغییر رنگ پر کننده )Fill(، رنگ 
وجود   )Width( خطوط  ضخامت  و   )Stroke( دور  خطوط 
دارد. گزینه Alpha میزان شفافیت دکمه را تعیین می کند )شکل 

شکل 1ــ1٠ خصوصیات دکمه های شفاف1ــ10(.

 کاربر تولید محتوا

در پروژه هایی که به لینک به فایل های exe وجود دارد. برای نمایش لینک باید حتمًا پروژه را Publish نمود.

نکته
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 تمرین 2ــ10: به اسالیدهای کلیه حروف در پروژه Alphabet، دکمه هایی برای رفتن به حرف قبلی و بعدی 
اضافه کرده و پیش نمایش پروژه خود را مشاهده کنید. 

 :)Text Entry Box(3ــ1٠  جعبه متن ورودی
      جعبه متن ورودی یکی از اشیا تعاملی بوده که برای دریافت متن )مانند نام کاربری یا کلمه عبور( استفاده می شود. 

برای درج جعبه متن ورودی یکی از روش های زیر را انجام دهید:
1ــ  از نوار ابزار گزینه  را انتخاب کنید.

 Insert  Standard Objects  Text Entry Box 2ــ

 فصل دهم: توانایی کار با اشیا تعاملی

Image Button )دکمه های تصویری(: در این حالت امکان استفاده از دکمه های تصویری آماده و یا دکمه هایی 
که شما طراحی کرده اید وجود دارد. دکمه ها معمواًل دارای سه حالت Up )ظاهر معمولی دکمه(، Over )زمانی که 
اشاره گر ماوس روی دکمه قرار می گیرد( و Down )زمانی که دکمه فشرده می شود( می باشند. دکمه های خود را در 

سه حالت باال طراحی کنید )البته دو حالت اّول کافی است(. 
ــ در نام گذاری فایل های دکمه ها دقت کنید. در نرم افزار Captivate بخش آخر نام دکمه، حالت دکمه را نشان می دهد 
 B1_red_up.png در مسیر یکسان ذخیره کنید. مثاًل png یا jpg جدا شده است. دکمه را با پسوند Underline که با

و B1_red_over.png )نحوه ساخت دکمه های تصویری در پیوست 2 توضیح داده  شده است(.
کلیک  Change تعیین کنید. روی دکمه Image Button ــ یک دکمه را روی صفحه قرار داده و نوع آن را
کرده و یکی از حالت های دکمه خود را انتخاب کنید. به این ترتیب می توانید از دکمه های ساخته شده خود به جای 

دکمه های آماده استفاده کنید.

تعدادی دکمه آماده که بعضی از آنها بدون عنوان بوده و می توانید عنوان موردنظر خود را به آنها اضافه کنید در 
مسیر زیر وجود دارند:

C:\Program Files\Adobe\Adobe Captivate7\Gallery\Theme Buttons

نکته

ویژگی Pause after در پنجره خصوصیات دکمه در قسمت timing باعث توقف اجرای پروژه می شود. 
در صورتی که می خواهید با وجود داشتن دکمه در اسالید، روند اجرای پروژه ادامه پیدا کند، این گزینه را 

غیرفعال کنید.

نکته
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3ــ کلید ترکیبی Shift+Ctrl+T را فشار دهید.
با کلیک روی جعبه متن، شکل زیر ظاهر می شود که با کلیک روی گزینه »+« و »"، می توانید کلمات صحیحی که 

موردنظر است را اضافه و حذف کنید. 

شکل ٢ــ1٠ــ جعبه متن ورودی

در شکل 3ــ10 و جدول 3ــ10 ، سایر تنظیمات مربوط به جعبه متن ورودی آورده شده است. 

            شکل 3ــ1٠ــ سایر تنظیمات جعبه متن ورودی

 کاربر تولید محتوا

در صورت عدم مشاهده این کادر ، در پنجره خصوصیات، گزینه Validate User Input )اعتبارسنجی مقدار 
وارد شده( را انتخاب کنید.

نکته

 Text Caption مشخص نموده اید در اسالید، از یک Variable برای نمایش محتویات متغیری که در قسمت
استفاده کرده و عبارت »$$ نام متغیر$$« را در متن آن بنویسید )نام متغیر میان دو عالمت $ قرار می گیرد(.

نکته
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شکل ٤ــ1٠ــ اشیا هوشمند

جدول 3ــ1٠ــ تنظیمات جعبه متن ورودی
توضیحاتگزینه

Default Text.متن پیش فرض که در کادر هنگام اجرا نشان داده می شود
Retain Text ،اگر انتخاب شود، باعث می شود که زمان بازگشت به اسالید حاوی جعبه متن

متن قبلی وارد شده توسط کاربر در آن نمایش داده شود.
Show Textbox Frame.باعث نمایش کادر در اطراف جعبه متن می شود

Password Field.هنگام تایپ، به جای نمایش کاراکترها، عالمت ٭ ظاهر می شود
Validate User Input بررسی صحت متن ورودی

Variable نام متغیری را برای نگهداری مقدار وارد شده تعیین کنید که با زدن دکمه
بعدًا می توانید از آن در سایر قسمت های برنامه استفاده نمایید.

On Focus Lost از دست دادن فوکوس(اتفاق( Enter رفتاری که بعد از زدن کلید Tabیا 
را مشخص می کند. می افتد 

Show Button.کنار جعبه متن نمایش داده می شود Submit اگر فعال باشد، دکمه
Show Scrollbar.برای نمایش نوار پیمایش کنار جعبه متن، برای متون طوالنی کاربرد دارد

از  بعد   Alphabet پروژه  در  3ــ10:  مرین  ت  
اسالید اّول، صفحه ای را برای دریافت نام کاربر اضافه 
کنید و در باالی جدول حروف، پیغام خوشامدگویی را به 

کاربر نمایش دهید. 

)Smart Shape( ٤ــ1٠ شیء هوشمند
      این گزینه که از نسخه 6 به بعد به نرم افزار اضافه شده، امکان ترسیم 
کاربر  به  را  دکمه  قابلیت  با   )Drawing Object( گرافیکی  شکل های 
می دهد. برای اضافه کردن Smart Shape ، یکی از روش های زیر را 

انجام دهید:
1ــ از جعبه ابزار گزینه  را انتخاب کنید )شکل 4ــ10(. 

 Insert  Standard Objects  Smart Shape 2ــ

 فصل دهم: توانایی کار با اشیا تعاملی

اگر از متغیرها در Text Caption استفاده کنید، جلوه های ویژه روی متن، نمایش داده نمی شوند.
نکته
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 پس از انتخاب شکل، روی صفحه درگ کنید. 
 برای نوشتن متن در شکل، روی آن دوبار کلیک کرده یا کلیک راست نموده و گزینه Add Text را انتخاب کنید. 

1ــ٤ــ1٠ تغییر شکل یا جایگزینی شیء هوشمند
 برای جایگزینی شکل با شکلی دیگر، روی آن کلیک راست نموده و گزینه Replace Smart Shape را انتخاب 

کنید. 
استفاده کنید )شکل 5ــ10(.  برای تغییر گوشه های شکل از دستگیره های زرد رنگ و برای چرخش شکل ازگزینه 

 برای تبدیل نقاط شکل به منحنی، روی شکل کلیک راست نموده و گزینه Convert to Freedom را انتخاب 
کنید تا دستگیره های دور تا دور شکل به رنگ مشکی درآیند. با کلیک روی هر دستگیره، اهرم های سبز رنگی نمایش 

داده می شود که با درگ کردن آنها می توانید نقاط را به منحنی تبدیل کرده و ظاهر شکل را تغییر دهید )شکل 6ــ10(.  

 
          

 برای تبدیل شکل به تصویر راهنما )که با نگه داشتن اشاره گر ماوس تصویر ظاهر شود(، روی شکل کلیک راست کرده 
و گزینه Convert to Rollover Smart Shape را انتخاب کنید. محدوده Rollover به صفحه اضافه می شود که باید 

آن را روی قسمتی که می خواهید با نگه داشتن اشاره گر ماوس تصویر نمایش یابد قرار دهید.

شکل 6ــ1٠ــ تبدیل نقاط شیء به منحنی  شکل ٥ــ1٠ــ تغییر گوشه های شکل

 کاربر تولید محتوا

Smart Shape ها قابلیت تبدیل شدن به دکمه را با انتخاب گزینه Use As Button در پنجره خصوصیات 
دارند. همچنین می توانید آنها را به اسالید Master اضافه کرده و در کلیه اسالیدها استفاده کنید و این در حالی 

است که امکان اضافه نمودن دکمه ها به اسالید Master وجود ندارد. 

نکته
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شکل ٧ــ1٠ــ تغییر خصوصیات ظاهری شیء
شکل ٨  ــ1٠ــ تغییر رنگ شیء

شکل 9ــ1٠ــ اعمال تصویر و بافت روی شیء هوشمند

٢ــ٤ــ1٠ تغییر خصوصیات ظاهری شیء هوشمند
      در پنجره خصوصیات، امکان تغییر خصوصیات ظاهری شیء وجود دارد. با کلیک روی گزینه Fill، شکل 7ــ10 
نمایان می شود که در آن می توانید یک طیف رنگی را برای پرکردن شیء در نظر بگیرید. در قسمت Direction، جهت 
تیرگی و روشنایی و در قسمت Custom Gradient امکان ایجاد یک طیف سفارشی وجود دارد. با کلیک روی دکمه 
،  امکان تغییر رنگ شیء به کاربر داده می شود )شکل ٨  ــ10(. با ابزار  می توانید از رنگ های موجود در 

صفحه نمونه برداری کنید.

با کلیک روی گزینه  ، امکان اعمال بافت های مختلف به شیء و همچنین افزودن تصویر به شیء در قسمت 
 ،Tile وجود دارد. در صورتی که تصویر، کوچک تر از شیء هوشمند باشد، با انتخاب گزینه Custom Image
تصویر تکرار شده و با انتخاب گزینه Stretch تصویر کشیده می شود تا کل شیء هوشمند را پر کند )شکل 9ــ10(.  

 فصل دهم: توانایی کار با اشیا تعاملی
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 تمرین 4ــ10: به پروژه Powerpoint، دکمه ای هوشمند در اسالید الگو، به شکل  برای خروج از برنامه 
در کل پروژه ایجاد کرده و دستور الزم برای خروج را به آن اضافه کنید. 

Branching ٥ــ1٠ نمای
زمانی که از دکمه ها و سایر عناصر تعاملی در نرم افزار استفاده می کنید، امکان ارتباط بین اسالیدهای مختلف فراهم می شود. 
برای مدیریت بهتر ارتباط، از نمای Branching استفاده کنید. از منوی Window گزینه Branching view )یا کلید 
ترکیبی Shift+Ctrl+Alt+B( را انتخاب کنید )شکل  10ــ10(. با کلیک روی هر گزینه، شکل 11ــ10 باز می شود که 

ـ برای نمایش یا عدم نمایش لینک ها استفاده می شوند.   امکان مشاهده و تغییر لینک ها را می دهد. عالمت های + وـ 

6ــ1٠ آشنایی با متغیرها در نرم افزار و نحوه عملکرد آنها 
    متغیر، خانه ای از حافظه است که می تواند مقداری را در خود ذخیره کند. متغیرها در اکشن نویسی کاربرد فراوانی 

دارند. دو نوع متغیر در نرم افزار Captivate وجود دارد: 
 )System Variable( متغیرهای سیستمی 

 .)User Variable( متغیرهای تعریف شده توسط کاربر 

Branching شکل  1٠ــ1٠ــ نمای

شکل  11ــ1٠ــ مشاهده و تغییر لینک ها

 کاربر تولید محتوا
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 شکل  1٢ــ1٠ــ پنجره تعریف متغیر

 Add را انتخاب کرده )شکل  12ــ10( و روی دکمه Variables گزینه Project برای تعریف متغیر، از منوی    
New کلیک کنید. نوع، نام، مقدار پیش فرض و توضیحات مربوط به متغیر را در کادر باز شده تعیین کرده و روی 
بکار  متغیرها  رسانی  روز  به  برای   Update دکمه  و  متغیر  برای حذف   Remove دکمه کنید.  کلیک   Save دکمه

می رود. درپیوست 1، لیست متغیرهای رایج ارائه شده است.

)Advanced Action( ٧ــ1٠ آشنایی با اکشن های پیشرفته
      اکشن های پیشرفته، امکان کنترل بیشتری را در پروژه به کاربر می دهند ومعمواًل ترکیبی از اکشن های معمولی 

هستند. برای ایجاد اکشن های پیشرفته یکی از روش های زیر را انجام دهید:

 فصل دهم: توانایی کار با اشیا تعاملی

ــ در نام متغیرها از کاراکتر فاصله و خط تیره )dash( نمی توان استفاده کرد ولی کاراکتر Underline مجاز می باشد. 
ــ اسامی متغیرها را می توان با عدد شروع نمود. 

نکته

 System گزینه ،Type اگر می خواهید اطالعاتی راجع به متغیرهای سیستمی کسب کنید، کافی است در قسمت
را انتخاب کرده و در کادر پایین پنجره، متغیر موردنظر خود را انتخاب کرده تا اطالعات مربوط به آن در باالی 

صفحه ظاهر شود. 

نکته
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شکل 13ــ1٠ــ اکشن نویسی پیشرفته

در قسمت Action type، دو نوع اکشن را می توان انتخاب نمود:
 اکشن های استاندارد )Standard Actions(: دستورات عادی که قباًل در قسمت Clickbox آنها را فرا 

.Show, hide گرفتید مانند
 اکشن های شرطی )Conditional Actions(: در صورت برقراری یک شرط، دستور یا دستوراتی را اجرا 

می کنند مانند دستور IF در زبان های برنامه نویسی.  
در قسمت Action Name نام اکشن را نوشته و با کلیک روی دکمه  اکشن جدیدی را ایجاد کنید. در قسمت 
Existing Action می توانید اکشن هایی که قباًل نوشته اید را انتخاب کرده و ویرایش کنید. پس از اتمام کار، روی 

دکمه Save as action کلیک کنید.
مثال( مخفی و آشکار کردن اطالعات: 

می خواهیم برای مبحث جانوران در درس علوم، دو دکمه با نام های »مهره داران« و »بی مهرگان« داشته باشیم که 
در ابتدا فقط دو دکمه مشاهده شود و با کلیک روی هر دکمه، توضیحات و تصاویر مربوط به آن قسمت ظاهر شود 

)شکل 14ــ10(. 

 کاربر تولید محتوا

1ــ از منوی Project گزینه Advanced Actions را انتخاب کنید.
2ــ کلید ترکیبی Shift+F9 را فشار دهید. 

3ــ در رویداد On Success در قسمت Action مربوط به دکمه ها و سایر اشیایی که این قابلیت را دارند، گزینه 
Execute Advanced Action را انتخاب کنید )شکل 13ــ10(.



1٨1

 فصل دهم: توانایی کار با اشیا تعاملی

شکل 1٤ــ1٠ــ جانوران

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ ابتدا از منوی File، زیرمنوی New Project، گزینه Blank Project را انتخاب کرده و یک پروژه خالی با ابعاد 

600 × ٨00 ایجاد کرده و طرح دلخواهی را برای آن انتخاب کنید. 
2ــ در پنجره خصوصیات در قسمت Master Slide، حالت Blank را انتخاب کنید تا جانگهدارهای اضافی از 

روی صفحه برداشته شود. 
3ــ با استفاده از Text Caption، عبارت »جانوران« را در باالی اسالید بنویسید. 

4ــ در جعبه ابزار، شیء SmartShape را انتخاب کنید. در پنجره خصوصیات گزینه Use as Button را انتخاب 
کرده تا شیء رسم شده قابلیت دکمه را داشته باشد. با دو بار کلیک کردن روی دکمه، عبارت »مهره داران« را روی 

آن بنویسید. 
5ــ با فشردن کلید Ctrl+D )یا کلیک راست روی دکمه  و انتخاب گزینه Duplicate( یک کپی تکراری از دکمه 

ایجاد کرده و عنوان آن را به »بی مهرگان« تغییر دهید. 
6ــ متن و تصاویر مربوط به مهره داران را روی اسالید قرار داده، سپس آنها را انتخاب کرده )با استفاده از کلید Shift( و 
با فشردن کلید Cltrl+G گروه بندی کنید و نام m1 را به آن اختصاص دهید. همین کار را برای بی مهرگان انجام داده و 
نام m2 را به آن اختصاص دهید. تیک گزینه Visible In Output را در پنجره خصوصیات، برای هر دو گروه برداشته 

تا هیچ کدام در ابتدا، در خروجی مشاهده نشوند.
7ــ در پنجره خصوصیات دکمه مهره داران، در قسمت On Success، گزینه Execute Advanced Action را 
انتخاب کرده و روی دکمه  کلیک کنید. در کادری که باز می شود، نام Mohredaran را به اکشن اختصاص 
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 کاربر تولید محتوا

مثال( می خواهیم یک دکمه برای قطع صدا در پروژه ایجاد کنیم. مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ ابتدا از طریق Audio  Import to  Background، صدایی را روی زمینه اسالیدها قرار دهید.

2ــ سپس یک دکمه توسط شیء هوشمند با تصویر پخش صدا را در اسالید اّول یا در اسالید الگو ایجاد کنید.
(قرار  ( » no« تصویر دیگری را برای قطع صدا انتخاب نموده و آن را روی بخشی از دکمه قرار داده ونام آن را ) (
دهید. در پنجره خصوصیات تصویرقطع صدا، گزینه Visible in output را از حالت انتخاب خارج کرده تا هنگام اجرا در 
خروجی مشاهده نشود.در صورتی که تصاویر را در اّولین اسالید قرار داده اید، در قسمت Timing از پنجره خصوصیات 

هر دو تصویر،برای گزینه Display for حالت Rest of project را انتخاب کنید. 

داده، در ردیف اّول قسمت Action دوبار کلیک کنید و دستور Show m1 و در ردیف دوم دستور Hide m2 را 
به آن اختصاص داده و ذخیره کنید )شکل 15ــ10(. 

Mohredaran شکل 1٥ــ1٠ــ اکشن

 Bimohregan انجام داده و آن را با نام Hide m1 و Show m2 ٨  ــ همین کار را برای دکمه بی مهرگان با دستورهای
، ابتدا اکشن جدیدی را  ذخیره کنید )اگر اکشن mohredaran در ابتدا نمایش داده شد، با کلیک روی دکمه 

ایجاد و سپس دستورات الزم را تایپ کنید( )شکل 16ــ10(. با فشردن کلید F4 نتیجه را مشاهده کنید. 

 Bimohregan شکل 16ــ1٠ــ اکشن
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 فصل دهم: توانایی کار با اشیا تعاملی

متغیر سیستمی CpCmnd Mute برای قطع صدای پروژه استفاده می شود. اگر مقدار آن 1 باشد، صدا قطع و 
در صورتی که صفر باشد، صدا شنیده می شود.

3ــ از منوی Project گزینه Advanced Actions را انتخاب کنید. در قسمت Action Type،  اکشن شرطی 
)Conditional Action( به نام myplaypause ایجاد کنید. 

4ــ اگر هنگام کلیک روی دکمه صدا، مقدار متغیر CpCmndMute که مربوط به قطع صدای پروژه است صفر باشد، 
آن را یک کرده و تصویر قطع صدا را نمایش می دهیم. در غیر این صورت، مقدار متغیر CpCmndMute را صفر کرده 

)که صدا پخش شود( و تصویر no را مخفی می کنیم. 
5ــ برای نوشتن شرط و بررسی مقدار متغیر بیان شده، در قسمت IF، روی دکمه  کلیک کرده یا در اّولین ردیف خالی 
دو بار کلیک کنید. در قسمت اّول، Varible برای انتخاب یک متغیر و Literal برای مشخص نمودن یک مقدار ثابت 
به کار می رود. گزینه Variable را انتخاب کرده و از فهرستی که در اختیارتان قرار می دهد، متغیر CpCmndMute را 

انتخاب کنید )شکل 17ــ10(. 

شکل 1٧ــ1٠ــ ایجاد اکشن شرطی

6ــ در کادر کشویی دوم، عملگر موردنظر را انتخاب کنید. »is equal to« به معنای برابری را انتخاب کرد. و در کادر 
سوم، مقدار ثابت )Literal( صفر را انتخاب کنید.)شرط بررسی شده، اگر مقدار متغیر انتخاب شده برابر صفر باشد، 

شرط درست است.( 
7ــ در قسمت Actions عملیاتی که در صورت درست بودن شرط باید انجام شود را انتخاب کنید. توسط دستور 
Assign )انتساب متغیر(، مقدار متغیر CpCmndMute را یک کنید. در خط دوم، توسط دستور Show، تصویری که 
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برای قطع صدا انتخاب کرده اید را نمایش دهید )شکل 1٨ــ10(. 

شکل 1٨ــ1٠ــ دکمه قطع صدا با اکشن های پیشرفته

٨  ــ روی گزینه ELSE کلیک کنید. در صورت نادرست بودن شرط، دستورات این قسمت اجرا می شوند. مقدار 
نتخاب  ا برای قطع صدا  متغیر CpCmndMute را صفر کنید. در خط دوم، توسط دستور Hide، تصویری که 

کرده اید را مخفی کنید.
9ــ گزینه Save as Action را برای ذخیره تغییرات انتخاب کنید. 

 Execute Advanced Actions گزینه On Success در قسمت ،Action 10ــ در پنجره خصوصیات دکمه صدا، در بخش
را انتخاب کرده و در قسمت Script، نام اسکریپتی که ایجاد نموده اید )myplaypause( را انتخاب کنید )شکل 19ــ10(. 

11ــ پیش نمایش پروژه را با فشردن کلید F4، مشاهده نمایید. 

شکل 19ــ1٠ــ اختصاص اکشن پیشرفته به دکمه

 کاربر تولید محتوا



    خالصه فصل

کلید،  صفحه  و  ماوس  رویدادهای  مقابل  در  که  می شود  گفته  اشیایی  به   ،)Interactive objects( تعاملی  اشیا   

واکنش های مختلفی را از خود نشان می دهند، مانند دکمه. 
 Window و در نوار ابزار برنامه وجود دارند. در صورت عدم مشاهده نوار ابزار، از منوی Insert اشیا در منوی 

گزینه Object Toolbar را فعال کنید.
 ناحیه کلیک کردنی   )Click Box(، یکی از اشیای تعاملی است که باعث ایجاد نواحی فعالی می شود که با 

کلیک کاربر، می توان رفتارهای متفاوتی را در برنامه ایجاد نمود. 
 دکمه  )Button(، یکی از پرکاربردترین اشیا تعاملی است که اغلب تنظیمات آن شبیه ناحیه کلیک کردنی است. 

سه نوع دکمه متنی، شفاف و تصویری وجود دارد. 
 جعبه متن ورودی  )Text Entry Box(، یکی از اشیای تعاملی بوده که برای دریافت متن )مانند نام کاربری 

یا کلمه عبور( استفاده می شود.
 برای مدیریت ارتباط بین اسالیدها، از منوی Window گزینه Branching view را انتخاب کنید.

 شیء هوشمند  )Smart Shape(، امکان ترسیم شکل با قابلیت دکمه را می دهد. 

 متغیر، خانه ای از حافظه است که می تواند مقداری را در خود ذخیره کند. متغیرها در اکشن نویسی کاربرد دارند. 

دو نوع متغیر در نرم افزار Captivate وجود دارد: متغیرهای سیستمی )System Variable( و متغیرهای تعریف شده 
 .)User Variable( توسط کاربر

 On را انتخاب کرده یا در رویداد Advanced Actions گزینه Project برای ایجاد اکشن های پیشرفته، از منوی 
Success دکمه ها و سایر اشیایی که این قابلیت را دارند، گزینه Advanced Action را انتخاب کنید.

 Show, hide که دستورات عادی مانند )Standard( دو نوع اکشن در نرم افزار وجود دارد: اکشن های استاندارد 

هستند و اکشن های شرطی )Conditional( که در صورت برقراری شرط، دستوراتی را اجرا می کنند، مانند دستور 
IF در زبان های برنامه نویسی.  
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 فصل دهم: توانایی کار با اشیا تعاملی
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Learn in English
…………………………………………………………………..
Advanced Actions model
You can use the following options to define actions for interactive objects in Adobe Captivate:
Conditional Action
Provide if … else conditions with and/or operators when scripting actions.
Standard Action
Use a single script to run multiple actions in a sequence. Although the user interface provides 
a way to run multiple actions, it is restricted to the actions available in Adobe Captivate. 

واژه نامه تخصصی
Actionرفتار

Advanced Actionاکشن های پیشرفته
Assignانتساب

Buttonدکمه
Decrementکاهش

Disableغیرفعال
Enableفعال

Incrementافزایش
Infiniteنامحدود

Literalثابت
Retainباقی ماندن

Smart Shapeشیء هوشمند
Validateاعتبار سنجی

Variableمتغیر

 کاربر تولید محتوا
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پرسش های چهارگزینه ای
1ــ کدام شیء زیر تعاملی نیست؟

Zoom Area )د   Click Box )ج              Button )ب     Text Entry Box)الف
2ــ کاربرد شیء Text Entry Box چیست؟  

ب( ایجاد دکمه   الف( ایجاد نواحی کلیک کردنی  
د( ایجاد ناحیه تمرکز ج( جعبه متن ورودی    

3ــ کدام Action برای رفتن به آخرین اسالید نمایش داده شده استفاده می شود؟
Go to last slide viewed )ب   Go to previous slide )الف

 Jump to slide )د   Go to next slide )ج
4ــ کدام Action برای کم کردن یک مقدار از یک متغیر بکار می رود؟

Assign )د      Decrement )ج                Increment )ب   Hide )الف
5ــ کدام گزینه رفتاری را که بعد از فشردن کلید Tabیا Enter روی جعبه متن ورودی اتفاق می افتد، مشخص می کند؟

On Success  )ب   On Focus Lost )الف
Show Scroll bar )د   Validate User Input )ج

6ــ کدام نوع اکشن پیشرفته، امکان ایجاد عبارات شرطی را به کاربر می دهد؟
System Action )ب   Standard Action )الف

 New Action )د   Conditional Action )ج
7ــ کدام شیء تعاملی باعث ایجاد نواحی فعالی می شود که با کلیک کاربر، می توان رفتارهای متفاوتی را در برنامه ایجاد نمود؟

 Rollover )د       Entry Box Text)ج                  Button )ب   Click Box )الف
٨ــ  کدام نما برای مدیریت ارتباطات بین اسالیدها مناسب است؟ 

 Branching View )ب   Slide Notes )الف
Custom View  )د   Master Slide )ج

..…………………………………………………………………

 فصل دهم: توانایی کار با اشیا تعاملی
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آزمون نظری
1ــ چند شیء تعاملی را نام ببرید.

2ــ انواع دکمه ها را نام ببرید.
3ــ انوع متغیرها در نرم افزار Captivate را توضیح دهید. 

4ــ چند نوع اکشن های پیشرفته در نرم افزار وجود دارد؟
5ــ کاربرد نمای Branching را شرح دهید. 

..…………………………………………………………………

کارگاه عملی
به پروژه آموزش Powerpoint که قباًل ایجاد نموده اید، موارد زیر را اضافه کنید:

1ــ در اسالید منوی اصلی، دکمه هایی با عناوین »آموزش، راهنما، منابع، سایت های مرتبط، تمرین عملی، آزمون، 
واژه نامه، سرگرمی و درباره ما« را برای رفتن به صفحات مرتبط ایجاد کنید و آنها را در کلیه صفحات نمایش دهید. 
2ــ در اسالید آموزش، دکمه هایی با عناوین »آشنایی با محیط نرم افزار، آشنایی با ابزارها، اضافه کردن تصویر و تغییر 

طرح زمینه« ایجاد کرده و هر دکمه را به اسالید مربوطه متصل کنید. 
………………………………………………

به پروژه آموزش سخت افزار، موارد زیر را اضافه کنید:
1ــ در صفحه شروع نرم افزار، رمز دلخواهی گرفته شود. 

به  رفتن  برای  دکمه هایی  شامل  منو،  نوان  ع تحت  اسالیدی  2ــ 
اسالیدهای مختلف ایجاد کنید. 

3ــ آهنگ دلخواهی را در زمینه اسالیدها قرار داده و دکمه ای را 
برای قطع و وصل آن ایجاد کنید. 

4ــ اسالیدی را برای »درباره برنامه« ایجاد کنید و توضیحات مناسبی 
را در آن بنویسید. 

5ــ دکمه درباره برنامه و خروج را با استفاده از Smart Shape در 
کلیه اسالیدها قرار دهید.

 کاربر تولید محتوا
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Captivate
زمان

عملینظری

٢٨

)Audio( فصل یازدهم : توانایی کار با صدا
هدف کلی فصل:

یادگیری شیوه ضبط صدا و صدا گذاری روی اسالیدها، اشیا و پروژه ها

هدف های رفتاری
پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که:

ـ بتواند در نرم افزار صدا ضبط کرده و آن را ویرایش و حذف کند.
ـ بتواند آهنگ دلخواهی را به زمینه پروژه، اسالیدها و اشیا اضافه کند.

ـ کالیبره کردن صدا، تنظیمات صوت و نحوه مدیریت صدا را یاد بگیرد. 

ـ نحوه کار با Audio Management و Speech Management را بداند.
ـ توانایی Export )صدور( صدا را داشته باشد. 
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مقدمه
یکی از عناصر تأثیرگذار در محتوای الکترونیکی، صدا می باشد که می تواند توجه مخاطب را به خوبی جلب کند. 
در این فصل با شیوه ضبط، ویرایش و حذف صدا و هم چنین صداگذاری روی اسالیدها، اشیا و آهنگ زمینه در 

نرم افزار Captivate آشنا می شوید.  

1ــ11 افزودن صدای زمینه
       برای افزودن آهنگ زمینه به کل پروژه مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ  از منوی Audio، زیر منوی Import to، گزینه Background را انتخاب کرده و مسیر آهنگ خود را 
مشخص کنید. 

2ــ در کادری که ظاهر می شود )شکل  1ــ11(، سربرگ Add/Replace برای اضافه کردن و جایگزینی صدا و 
سربرگ Edit برای ویرایش صدا کاربرد دارد. 

 شکل  1ــ11ــ افزودن صدای زمینه

 کاربر تولید محتوا
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٢ــ11ــ اضافه کردن صدا به اشیا
       می توانید به متون، دکمه ها، اشیای راهنما و بسیاری از 
اشیا، صدا اضافه کنید. برای نمونه می خواهیم با کلیک روی 
را  زیر  این کار مراحل  برای  آهنگی پخش شود.  یک دکمه، 

انجام دهید:
1ــ ابتدا یک دکمه را روی اسالید قرار داده و سپس یک عنوان متنی)Text Caption( را دو ثانیه بعد قرار دهید 

)طوری که بعد از زمان توقِف )Pause( دکمه قرار گیرد( )شکل 3ــ11(.

)Audio( فصل یازدهم: توانایی کار با صدا 

شکل ٢ــ11ــ قطع صدای زمینه

جدول  1ــ11ــ تنظیمات صدا
توضیحاتگزینه

Fade In با تعیین زمان در این قسمت، شروع صدا با محو تدریجی از کم به زیاد تنظیم
می شود.

Fade Out با تعیین زمان در این قسمت، انتهای صدا با محو تدریجی از زیاد به کم تنظیم
می شود.

Loop Audioتکرار مجدد صدا برای همزمانی با مدت زمان کل پروژه
Stop Audio at End of projectقطع صدا هنگام خاتمه پروژه

Adjust Background Audio on 
Slide with Audio

مشخص می کند که شدت صدای زمینه چه میزان پایین تر از صدای پروژه 
باشد که به طور پیش فرض 50% می باشد.

1ــ1ــ11 قطع صدای زمینه در اسالیدهای درسی
برای قطع صدای زمینه در اسالیدهای درسی، در پنجره خصوصیات 
اسالید مد نظر )شکل 2ــ11( گزینه Stop Background Audio را 

انتخاب کنید.  

 تمرین  1ــ11: آهنگ زمینه دلخواهی را به پروژه آموزش الفبای انگلیسی اضافه کنید. آهنگ زمینه در اسالید 
سوم )که فیلم آموزش الفبا در آن وجود دارد( شنیده نشود.   

شکل 3ــ11ــ افزودن صدا به اشیا



192

2ــ متن درون عنوان متنی را حذف کرده و زمینه آن را شفاف کنید که در خروجی مشاهده نشود.
3ــ عنوان متنی را انتخاب نموده، از منوی Audio زیرمنوی Import to گزینه Object را انتخاب کرده و فایل خود 
را Import کنید )یا در پنجره خصوصیات در شکل 4ــ11، در قسمت Audio، گزینه Add Audio را انتخاب کنید(. 
4ــ اگر مدت زمان فایل انتخابی بیش از زمان اسالید باشد، کادری برای تطبیق مدت زمان آن ظاهر می شود که گزینه 

Yes را انتخاب کنید. 
5ــ پیش نمایش اسالید را مشاهده کرده و با کلیک روی دکمه، 

صدا را پخش کنید. 

3ــ11 اضافه کردن صدا به اسالید
      برای صداگذاری یک اسالید، یکی از روش های زیر را انجام دهید:

1ــ از منوی Audio زیر منوی Import to گزینه Slide  را انتخاب کرده و مسیر فایل صوتی را مشخص کنید. 
2ــ در اسالید موردنظر، کلید ترکیبی F6 را فشار دهید.

3ــ در قسمت Filmstrip روی اسالید موردنظر کلیک راست نموده و از زیر منوی Audio، گزینه Import را 
انتخاب کنید. تنظیمات این قسمت تا حدی مشابه صدای زمینه می باشد. 

٤ــ11 تطبیق مدت زمان فایل صوتی با اسالیدها
     اگر طول فایل صوتی بیش از مدت زمان اسالیدها باشد، پنجره ای ظاهر می شود )شکل 5ــ11( و نحوه ی توزیع 

صدا روی اسالیدها را تعیین می کند. یکی از سه حالت زیر را انتخاب کنید:

شکل ٥ــ11ــ نحوه تطبیق صدا با اسالید

شکل ٤ــ11ــ افزودن صدا در پنجره خصوصیات

 کاربر تولید محتوا
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شکل 6ــ11ــ تنظیم صدا روی اسالیدها

:Show the slide for the same amount of time as the length of the audio file 1ــ

با انتخاب این گزینه، زمان نمایش اسالید بیشتر شده و به اندازه زمان فایل صوتی می شود. مثاًل اگر مدت زمان نمایش 
اسالید 3 ثانیه و طول فایل صوتی 40 ثانیه باشد، زمان نمایش اسالید به 40 ثانیه تغییر می یابد. 

:Distribute the audio file over several slides ٢ــ

با انتخاب این گزینه، پنجره Slide Audio )شکل 6ــ11( باز شده و می توانید فایل صوتی را روی چند اسالید نمایش 
دهید. مثاًل اگر فایل صوتی 40 ثانیه باشد می توانید 20 ثانیه برای اسالید اّول، 15 ثانیه برای اسالید دوم و 5 ثانیه را 
برای اسالید سوم انتخاب کنید )برای هر اسالید حداقل زمان 3 ثانیه است. با کلیک روی گزینه  می توان مکان 

شروع اسالید بعدی را مشخص کرد و با درگ کردن دستگیره های زرد رنگ آن را جابجا نمود(. 
:Retain current slide duration and distribute the audio file over several slides 3ــ

 در این حالت، مدت زمان نمایش اسالیدها تغییر نمی کند و زمان فایل صوتی با اندازه اسالیدها تطبیق داده می شود. 
مثاًل اگر اسالید اّول ٨ ثانیه، دوم 15 ثانیه، سومی 30 ثانیه است و فایل صوتی شما 40 ثانیه می باشد، ٨ ثانیه از آن در 

اسالید اّول، 15 ثانیه از آن در اسالید دوم و 17 ثانیه آن در اسالید سوم پخش خواهد شد.  

)Audio( فصل یازدهم: توانایی کار با صدا 
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٥ــ11 ویرایش صدا
       برای ویرایش صدا، یکی از روش های زیر را انجام دهید:

1ــ در پنجره Timeline روی کانال صوتی دو بار کلیک کنید.
 Edit گزینه Audio کلیک راست کرده و از زیر منوی Filmstrip 2ــ برای ویرایش صدای اسالید، در پنجره

را انتخاب یا روی عالمت بلندگو کلیک نموده و گزینه Edit را انتخاب کنید.
3ــ از منوی Audio، زیر منوی Edit یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

 Object: ویرایش صدای شیء انتخابی             Slide: ویرایش صدای اسالید جاری

 Slides: ویرایش صدای چند اسالید                Project: ویرایش صدای پروژه

 Background: ویرایش صدای زمینه

 Adobe Audition امکان ویرایش صدا وجود دارد. گزینه Edit در کادری که باز می شود )شکل 7ــ11(، در سربرگ
امکان ویرایش پیشرفته صدا در نرم افزار Audition را به کاربر می دهد که باید روی سیستم شما نصب باشد. 

Captivate شکل ٧ــ11ــ ویرایش صدا در

 کاربر تولید محتوا

آنها،  انتخاب  انتهای اسالید، پس از  تا  نمایش سایر اشیا  برای  تغییر دادید،  نمایش یک اسالید را  اگر زمان 
کلیک راست نموده و گزینه Show For Rest Of Slide )یا کلید ترکیبی Ctrl+E( را انتخاب کنید. در غیر این 

صورت، اشیا محو شده و فقط صدا شنیده می شود.

نکته
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6ــ11 تنظیمات صدا در پروژه
با انتخاب گزینه Adjust Volume، شکل ٨  ــ11 نمایش داده می شود. 
وجود  بلندی صدا  میزان  تغییر  امکان   ،Volume لغزنده از  استفاده  با 
دارد. در قسمت Audio Processing امکان انجام عملیات پردازشی 

روی صدا وجود دارد:
نرمال سازی صدا را به صورت خودکار انجام   :Normalize 

می دهد و مناسب ترین شدت صدا را فراهم می کند. 

 Dynamics: در این قسمت، گزینه Ratio نسبت تقویت صدا و گزینه Threshold آستانه نویز صدا را تغییر 

می دهد که باعث کاهش میزان نویز صدا می شود.

٧ــ11 اصول و تنظیمات ضبط صدا 
       بهتر است قبل از ضبط صدا، از منوی Audio، گزینه Setting را انتنخاب کنید )شکل 9ــ11(. 

)Adjust Volume( شکل ٨  ــ11ــ تنظیم شدت صدا

در قسمت Audio Input Devices، وسیله ضبط صدا و در قسمت Bitrate، کیفیت ضبط صدا مشخص می شود. 
هر چه Bitrate بیشتر باشد، حجم فایل بیشتر و کیفیت صدا بهتر می شود.

شکل 9ــ11ــ تنظیمات ضبط صدا

)Audio( فصل یازدهم: توانایی کار با صدا 
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کیفیت می تواند در حد CD، نزدیک به CD، سفارشی یا در حد موج FM باشد که بهترین آن در حد CD است. 
برای تنظیم صدای ضبط، از گزینه Calibrate Input استفاده می شود. با کلیک روی این گزینه، شکل 10ــ11 
ظاهر می شود. با زدن Auto Calibrate، جمله ی کوتاهی را خوانده و وقتی که دکمه OK ظاهر شد، شدت صدای 

ورودی تنظیم شده و نرم افزار آماده ضبط صدا می باشد.

شکل  1٠ــ11ــ تنظیم مطلوبیت صدا

Captivate ٨  ــ11 نحوه ضبط صدا در
    برای ضبط صدا، از منوی Audio، زیرمنویRecord to  یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

 Object: ضبط صدا روی اشیا
 Slide: ضبط صدا روی اسالید

 Slides: ضبط صدا روی اسالیدها )با تعیین شماره اسالید شروع و پایان( 
 Background: ضبط صدا روی پروژه

صدای ضبط شده با فرمت Wav در کتابخانه ذخیره شده ولی برای استفاده در پروژه، نرم افزار آن را فشرده سازی 
کرده و به فرمت Mp3 تبدیل می کند. 

 کاربر تولید محتوا

اگر صدا را روی یک شیء ضبط کنید، زمانی که شیء مشاهده می شود، صدا نیز شنیده خواهد شد. یکی از 
کاربردهای این گزینه، ضبط صدا روی متن راهنما است که با نگه داشتن ماوس، عالوه بر توضیحات متنی، 

توضیحات صوتی گزینه نیز شنیده می شود.  

نکته
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2ــ در کادر نمایان شده )شکل  11ــ11(،شماره اسالیدهایی که می خواهید صدا روی آنها ضبط شود را انتخاب 
کنید.

3ــ در شکل 12ــ11، با فعال کردن گزینه Swf Preview، هنگام ضبط، 
پیش نمایشی از اسالیدها در پایین پنجره مشاهده می شود و با انتخاب گزینه 
Continuous Play، عملیات ضبط بین اسالیدهای انتخاب شده به صورت 

خودکار ادامه پیدا می کند. 
4ــ با کلیک روی گزینه Record  عملیات ضبط شروع می شود. 

شکل 1٢ــ11ــ ضبط صدا روی اسالیدها

ـ  ٨  ــ11 ضبط صدا روی اسالیدها 1ـ
برای ضبط صدا روی چند اسالید، مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ از منوی Audio، زیرمنوی  Record to، گزینه Slides را انتخاب  کنید.

 شکل  11ــ11ــ انتخاب اسالیدها

 تمرین 2ــ11: در کلیه اسالیدهای پروژه آموزش الفبا، حرف انگلیسی و مثال آن تلفظ شود )راهنمایی: صدای 
خود را روی اسالیدهای حروف به روش های گفته شده ضبط کنید و صدای پس زمینه را کاهش دهید(. 

)Audio( فصل یازدهم: توانایی کار با صدا 
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Audio Management شکل 13ــ11 پنجره
Audio Management جدول ٢ــ11ــ گزینه های پنجره

توضیحاتگزینه
Slide/ Objectنام اسالیدها یا اشیا

Sound)Yes/No( دارا بودن صدا
Durationsمدت زمان فایل صوتی

Fade In/Fade outزمان ظهور تدریجی در ابتدا و محو تدریجی در انتهای فایل صوتی
Size)حجم فایل صوتی )برحسب مگابایت

Original Fileنام فایل صوتی اصلی
Exportصدور فایل صوتی به سایر برنامه ها

Show Object level audioنمایش نام اشیا دارای صدا در ستون اّول
Include MP3/ Wave files in exportوجود داشته باشد MP3/ Wave امکان صدور فایل های

 کاربر تولید محتوا

9ــ11 اصول کار با Audio Management و نحوه Export صدا
  برای مدیریت پیشرفته صداهای موجود  در پروژه از منوی Audio گزینه Audio Management )یا کلید ترکیبی 
Shift+ Alt+ A( را انتخاب کنید. در کادر نمایان شده )شکل 13ــ11(، فایل های صوتی موجود در پروژه مشاهده 
می شوند. در جدول 2ــ11 توضیحات گزینه های این بخش وجود دارد. می توانید از صداهای موجود پروژه جاری، 
 Export صدا دارید که توسط دکمه )Export( در سایر پروژه ها یا برنامه ها، استفاده کنید. برای این کار نیاز به صدور

انجام می شود.

برای پخش فایل صوتی در این پنجره، روی ردیف موردنظر دو بار کلیک کرده یا پس از انتخاب فایل، روی 
دکمه  کلیک کنید.

نکته
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Speech Management شکل 1٤ــ11ــ پنجره

Speech Management 1٠ــ11 اصول کار با
در نرم افزار Captivate، با استفاده از قابلیت Text to Speech، امکان تبدیل نوشتار به گفتار وجود دارد. که البته 

زبان فارسی را پشتیبانی نمی کند. برای این کار، مراحل زیر را دنبال کنید:
1ــ از منوی Audio، گزینه Speech Management )یا کلید ترکیبی shift+Alt+S( را انتخاب کنید. 

2ــ در کادری که باز می شود )شکل 14ــ11(، روی اسالیدی که می خواهید صدا را به آن اضافه کنید کلیک کرده، 
سپس روی دکمه + کلیک کنید و در کادر نمایان شده، متن موردنظر را تایپ کنید. 

3ــ با کلیک روی دکمه Generate Audio، متن به گفتار تبدیل شده و فایل صوتی آن در اسالید انتخاب شده ایجاد 
می شود. 

4ــ پنجره را بسته و پیش نمایش اسالید را مشاهده کنید. 

 تمرین 3ــ11: عبارت In the name of God را با تبدیل متن به گفتار به اسالید اّول اضافه کنید. سپس آن 
را با نام file1.mp3، صادر )Export( کنید.  

)Audio( فصل یازدهم: توانایی کار با صدا 

گویندگان  می توانید صدای  اینترنت  از   ،Speech فایل های صوتی دانلود  یا   NeoSpeech برنامه نصب  با 
مختلفی را به  نرم افزار Captivate اضافه کنید.

نکته

برای حذف صدا، در پنجره Timeline ، روی صدا کلیک راست کرده و گزینه Remove را انتخاب کنید.
نکته



    خالصه فصل

 یکی از عناصر تأثیرگذار در محتوای الکترونیکی، صدا می باشد که می تواند توجه مخاطب را به خوبی جلب کند. 
نرم افزارهای جانبی  به  نیاز  توانایی صداگذاری، ضبط صدا، ویرایش و حذف صدا را بدون   ،Captivate نرم افزار

دارد. 
برای   (  Object زمینه(،  آهنگ  افزودن  )برای   Background گزینه  ،Import to منوی  زیر   ،Audio منوی  از   

از  تعدادی  به  افزودن صدا  )برای   Slides و  اسالید(  به  افزودن صدا  )برای   Slide انتخابی(،  به شیء  افزودن صدا 
اسالیدها( به کار می روند.  

 Stop Background Audio برای قطع صدای زمینه در اسالیدهای درسی، در پنجره خصوصیات اسالید موردنظر، گزینه 
را انتخاب کنید.  

 اگر زمان نمایش یک اسالید را تغییر دادید، برای نمایش سایر اشیا تا انتهای اسالید، پس از انتخاب آنها، کلیک 
راست نموده و گزینه Show For Rest Of Slide )یا کلید ترکیبی Ctrl+E( را انتخاب کنید. در غیر این صورت، 

اشیای روی اسالید محو شده و فقط صدا شنیده می شود.
 جهت ویرایش صدا از منوی Audio، زیر منوی Edit یکی از گزینه های Object )شیء انتخابی(، Slide )اسالید جاری(، 

Slides )چند اسالید(، Project )ویرایش صدای پروژه( و Background )ویرایش صدای زمینه( را انتخاب کنید. 
 برای ضبط صدا، از منوی Audio، زیرمنوی Record، استفاده کنید.

 Audio Input قسمت  در  کنید.  انتخاب  را   Setting گزینه   ،Audio منوی  از  صدا،  ضبط  از  قبل  است  بهتر   
بیشتر   Bitrate کیفیت ضبط صدا مشخص می شود. هر چه ،Bitrate وسیله ضبط صدا و در قسمت ،Devices

باشد، حجم فایل بیشتر و کیفیت صدا بهتر می شود.
 برای مدیریت پیشرفته صداهای موجود  در پروژه از منوی Audio گزینه Audio Management )یا کلید ترکیبی 

Shift+Alt+ A( را انتخاب کنید.
 در نرم افزار Captivate،با استفاده از قابلیت Text to Speech، امکان تبدیل نوشتار به گفتار وجود دارد.بدین منظور، 

از منوی Audio، گزینه Speech Management )یا کلید ترکیبی Shift+Alt+S( را انتخاب کنید.

200

 کاربر تولید محتوا
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Learn in English
…………………………………………………………………..
Record audio for objects
You can record an audio file to use with buttons, highlight boxes, click boxes, or text entry 
boxes. Recording audio requires some basic equipment. 
You can also add existing audio to text entry boxes, captions, slides, slidelets, and so on.
1. Right-click the object to which you want to add audio, and select Audio -> Record to.

2. In the Object Audio dialog box, click the Record icon.
3. When you finish recording, click Stop Audio.
4. To listen to and test the audio file, click Play Audio.

واژه نامه تخصصی
Bitrateنرخ بیتی

Distributeتوزیع کردن
Importوارد کردن

Input Deviceوسیله ورودی
Normalizeنرمال سازی

Ratioنسبت تقویت صدا
Recordضبط کردن
Thresholdآستانه نویز

Volumeبلندی صدا

)Audio( فصل یازدهم: توانایی کار با صدا 
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پرسش های چهارگزینه ای
1ــ برای افزودن صدا به زمینه کل پروژه کدام گزینه انتخاب می شود؟

Insert Audio  Background )الف
Audio Import to Background )ب

  Audio Import to  Slide )ج
Insert Import to  object )د

2ــ برای قطع صدای زمینه در اسالیدهای درسی، کدام گزینه در پنجره خصوصیات انتخاب می شود؟
  Loop audio )ب  Delete background audio )الف

Stop background audio )د   Remove background audio )ج
3ــ کلید میانبر برای اضافه کردن یک صدای آماده به اسالید چیست؟

F7 )د   F10 )ج   F5 )ب   F6 )الف
4ــ برای ویرایش صدای شیء انتخابی، پس از انتخاب گزینه Edit از منوی Audio، کدام گزینه انتخاب می شود؟

Project )ب    Slides )الف
Background )د    Object )ج

5ــ برای تغییر آستانه نویز صدا، کدام گزینه در کادر Adjust Volume انتخاب می شود؟
Threshold  )ب     Ratio )الف

None )د    Normalize )ج
6ــ   برای مدیریت پیشرفته صداهای موجود  در پروژه، کدام گزینه کاربرد دارد؟

Speech Management )ب                 Sound Management )الف
 Audio Management )د  Advanced Management )ج

7ــ کدام گزینه امکان تبدیل نوشتار به گفتار را به کاربر می دهد؟
Speech Management )ب                 Sound Management )الف

Audio Management )د  Advanced Management )ج
..…………………………………………………………………

 کاربر تولید محتوا
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آزمون نظری
1ــ چه عملیات صوتی را در نرم افزار Captivate می توان انجام داد؟

2ــ  چگونه می توان یک فایل صوتی دلخواه را به زمینه پروژه اضافه نمود؟
3ــ نحوه ویرایش صدا در نرم افزار Captivate را شرح دهید.

4ــ روش ضبط صدا روی اسالید جاری را بیان کنید.
5ــ نحوه Export صدا را توضیح دهید.

..…………………………………………………………………

)Audio( فصل یازدهم: توانایی کار با صدا 
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کارگاه عملی
به پروژه Powerpoint، موارد زیر را اضافه کنید:
1ــ آهنگ زمینه دلخواهی را برای پروژه در نظر بگیرید. 

2ــ در اسالید »آشنایی با محیط نرم افزار« و »آشنایی با ابزارها«، زمانی که اشاره گر ماوس روی گزینه ها نگه داشته می شود، 
توضیحات صوتی آن گزینه ها نیز شنیده شود. 

3ــ در اسالید منابع، توضیحات صوتی راجع به منابع داده شود )صدای پس زمینه شنیده نشود(. 

به پروژه آموزش سخت افزار، موارد زیر را اضافه کنید:
1ــ آهنگ زمینه دلخواهی را برای پروژه در نظر بگیرید. 

2ــ برای هر قطعه، توضیحات صوتی متناسب با آن را روی اسالید مربوطه ضبط کنید.
 ،Captivate 3ــ در اسالید مادربورد، مطالب انگلیسی مرتبط با مادربورد را از اینترنت دانلود کرده و توسط نرم افزار

آن را به گفتار تبدیل کنید و به اسالید مربوطه اضافه کنید. 
..…………………………………………………………………

 کاربر تولید محتوا
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Captivate
زمان

عملینظری

13

Timeline فصل دوازدهم : توانایی کار با
هدف کلی فصل:

   کار با Timeline و تنظیمات آن 

هدف های رفتاری
پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که:

ـ Timeline و کاربرد آن را بداند.

ـ اصول تغییر مکان و سایر تنظیمات شیء در Timeline را بداند.
ـ اصول تغییر زمان نمایش اسالید و اشیا از طریق Timeline را یاد بگیرد. 
ـ بتواند همزمانی صدا با متون و تصاویر را به وسیله Timeline انجام دهد. 
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مقدمه
      نرم افزار Captivate نیز مانند نرم افزارهای Flash و Director، یک نرم افزار مبتنی بر خط زمان است و کنترل 
زمانی نحوه قرارگیری اشیا در صحنه، مدت زمان حضور و ترتیب نمایش آنها در خروجی توسط خط زمان صورت 

می پذیرد. در این فصل با Timeline، تنظیمات آن و نحوه کار با آن آشنا می شوید.

1ــ1٢ آشنایی با Timeline و کاربرد آن 
همان طور که اشاره شد، کاربرد اصلی Timeline، کنترل زمانی نحوه قرارگیری اشیا در صحنه، مدت زمان 
حضور و ترتیب نمایش آنها در خروجی می باشد. Timeline حکم یک فیلم نامه را دارد. برای هر شیء یک الیه 
ساخته می شود و اشیایی که در الیه باالتر قرار دارند روی سایر اشیا پایین تر نمایش داده می شوند )شکل 1ــ12(. در 

جدول 1ــ12 اجزای Timeline معرفی شده اند.

)Timeline( شکل 1ــ1٢ــ خط زمان

Timeline جدول 1ــ1٢ــ اجزای
توضیحاتعنوانآیکن

Show/Hide Itemنمایش/عدم نمایش شیء

Lock/ Unlock Item جلوگیری از تغییرات شیء

playbarکنترل پخش

Mute/ Soundقطع/ وصل صدا
Slide Durationمدت زمان نمایش اسالید
Change Zoomبزرگ نمایی یا کوچک نمایی خط زمان

 کاربر تولید محتوا
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Timeline فصل دوازدهم: توانایی کار با 

٢ــ1٢ تغییر مکان و اندازه شیء در اسالید
برای تغییر مکان شیء، کافی است روی شیء در Timeline کلیک کرده و آن را درگ کنید و در محل موردنظر 
قرار دهید. برای تغییر اندازه شیء، روی لبه های شیء در Timeline قرار گرفته و زمانی که اشاره گر ماوس به شکل 

فلش دوسویه درآمد، به میزان دلخواه درگ کنید.  

3ــ1٢ تغییر زمان نمایش اسالید
در پایین پنجره Timeline در قسمت  ، مدت زمان نمایش اسالید بر حسب ثانیه نشان داده می شود. برای 
تغییر زمان نمایش اسالید کافی است در انتهای لبه شیء اسالید در Timeline قرار گرفته و زمانی که اشاره گر ماوس 

به شکل فلش دوسویه درآمد، آن را درگ کنید.  

Timeline ٤ــ1٢ تغییر تنظیمات نمایش
در صورت عدم مشاهده Timeline، از منوی Window، گزینه Timeline را انتخاب کنید. با درگ کردن لغزنده 

Change Zoom ) (، بزرگ نمایی یا کوچک نمایی Timeline، تغییر می کند. 

Timeline ٥  ــ1٢ اصول جابه جایی اشیا روی
برای جابه جایی اشیا روی Timeline، کافی است شیء موردنظر را در Timeline در جهت دلخواه درگ کنید. 

Timeline نمودن اشیا روی Show/Hide 6ــ1٢ اصول
برای مخفی و آشکار نمودن یک شیء در Timeline، در ستون  ، روی عالمت  جلوی شیء کلیک کنید. 
باعث می گردد که شیء در اسالید مخفی شود. یکی از  نمایش داده می شود و  به روی شیء  یک عالمت  رو 
کاربردهای این گزینه زمانی است که تعداد زیادی شیء روی اسالید دارید و می خواهید ترتیب زمانی اشیا را تنظیم 
کنید. با کلیک روی عالمت   در باالی پنجره Timeline کلیه اشیا مخفی می شوند. برای آشکار نمودن اشیا، 

کافی است بار دیگر روی همان عالمت کلیک کنید. 

با کلیک راست روی شیء در timeline و انتخاب گزینه Sync with Playbar نقطه شروع شیء،مکان جاری 
) Ctrl+L هد در نظر گرفته می شود.)کلید میان بر

نکته
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Object Duration ٧ــ1٢ اصول افزایش و کاهش
با درگ کردن لبه های شیء روی Timeline، مدت زمان نمایش شیء )Object Duration(، افزایش یا کاهش می یابد. 

در قسمت Selected Duration   ، مدت زمان نمایش شیء انتخابی نشان داده می شود. )شکل 2ــ12(

Object Duration شکل ٢ــ1٢ــ افزایش یا کاهش

شکل 3ــ1٢ــ تعیین زمان نمایش شیء

عالوه بر روش گفته شده، مدت زمان نمایش شیء، در قسمت Display for در بخش Timing پنجره خصوصیات 
شیء قابل تنظیم است )شکل 3ــ12(. 

٨  ــ1٢ اصول همزمانی صدا با متون و تصاویر
     می خواهیم برای هر مطلب، زمانی که توضیحات صوتی شنیده می شود، تصاویر و متون مربوط به آن نمایش داده 
شود. برای این کار نیاز به همزمانی صدا با سایر اجزای روی اسالید داریم. این کار را می توانید طبق سناریو انجام 
 ،)Audio Record to Slide( دهید. بهتر است ابتدا توضیحات صوتی را در یک اسالید خالی ضبط کرده

 کاربر تولید محتوا

با کلیک راست روی شیء و انتخاب گزینه) Show for rest of slide )Ctrl+E، شیء انتخابی تا انتهای اسالید 
نمایش داده می شود.

نکته
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شکل ٤ــ1٢ــ هم زمانی صدا با سایر اشیا در پروژه

سپس صدا را توسط دکمه Play در پانل Timeline پخش کنید. زمانی که توضیحات مطلب اّول به پایان رسید، 
صدا را متوقف کنید. متن یا تصویری که مربوط به توضیحات است را در بازه زمانی ابتدا تا محل جاری، با درگ 

کردن در Timeline قرار دهید. 
 Show for rest of slideاگر می خواهید متن یا تصویر تا انتهای پروژه نمایش یابد، روی آن کلیک راست کرده و گزینه
را انتخاب کنید. سپس مطلب دوم را پخش کرده و همین کار را تکرار کنید. در مثال زیر )شکل 4ــ12( تصویر اصلی 
ثابت بوده و از ابتدا تا انتهای اسالید نمایش داده می شود ولی نوشته های باال، متناسب با صحبت گوینده تغییر می کنند. 
برای همین نوشته ها روی هم قرار داده شده اند که با دقت در Timeline، مشاهده می شود که در زمان های متفاوتی در 
جلوی شیء، هر نوشته که زمان نمایش آن را  Timeline قرار گرفته اند. برای مدیریت بهتر مطالب، با کلیک گزینه 
تنظیم کردید، به طور موقت مخفی کنید تا اسالید شلوغ نشود و در انتها کلیه نوشته ها را از حالت مخفی خارج کنید. با 

فشردن کلید F4، پیش نمایش پروژه را مشاهده کنید.

Timeline فصل دوازدهم: توانایی کار با 



     خالصه فصل

 نرم افزار Captivate نیز مانند نرم افزارهای Flash و Director، یک نرم افزار مبتنی بر Timeline است و کنترل زمانی 
نحوه قرارگیری اشیا در صحنه، مدت زمان حضور و ترتیب نمایش آنها در خروجی توسط خط زمان صورت می پذیرد.

 Timeline حکم یک فیلم نامه را دارد. برای هر شیء یک الیه ساخته می شود و اشیایی که در الیه باالتر قرار دارند 

روی سایر اشیا پایین تر نمایش داده می شوند.
 برای تغییر مکان شیء، کافی است روی شیء در Timeline کلیک کرده و آن را درگ کنید. برای تغییر اندازه شیء، 

روی لبه های شیء در Timeline قرار گرفته و زمانی که اشاره گر ماوس به شکل فلش دوسویه درآمد، درگ کنید.  
 برای مخفی و آشکار نمودن یک شیء در Timeline، در ستون  ، روی عالمت  جلوی شیء کلیک کنید.

 با درگ کردن لبه های شیء در Timeline، زمان نمایش شیء )Object Duration(، افزایش یا کاهش 
می یابد. در قسمت Selected Duration  ، مدت زمان نمایش شیء انتخابی نشان داده می شود. 

 با کلیک راست روی شیء و انتخاب گزینه Show for rest of slide )کلید ترکیبی Ctrl+E(، شیء انتخابی تا انتهای 
اسالید نمایش داده می شود.

 برای همزمانی صدا با سایر اجزای روی اسالید، بهتر است ابتدا توضیحات صوتی را در یک اسالید خالی ضبط کرده، 
سپس صدا را توسط دکمه Play در پانل Timeline پخش کنید. زمانی که توضیحات مطلب اّول به پایان رسید، صدا 
را متوقف کنید. متن یا تصویری که مربوط به توضیحات است را در بازه زمانی ابتدا تا محل جاری، با درگ کردن در 

Timeline قرار دهید. به همین ترتیب برای سایر مطالب این کار را تکرار کنید. 
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Learn in English
..…………………………………………………………………
Timeline
The Timeline is a visual representation of the timing of all objects on a slide. The Timeline 
provides an easy way to view, at a high level, all objects on a slide and their relationship to 
each other.
With the Timeline, you can organize objects and precisely control the timing of objects. For 
example, on a slide that contains a caption, an image, and a highlight box, you can display the 
caption, then the image 4 seconds later, and then the highlight box 2 seconds after that. The 
Timeline also shows any audio associated with the slide or with objects on the slide. You can 
easily coordinate the timing of audio with the slide using the Timeline.

واژه نامه تخصصی
Hideمخفی کردن

Lockقفل کردن
Muteقطع صدا
Play headهد اجرا

Showنمایش
Slide Durationمدت زمان اسالید

Timelineخط زمان
Zoomبزرگ نمایی

Timeline فصل دوازدهم: توانایی کار با 
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پرسش های چهارگزینه ای
1ــ نحوه قرارگیری اشیا در صحنه، مدت زمان حضور و ترتیب نمایش آنها در خروجی در کدام قسمت تنظیم می شود؟

 Master slide )ب    Timeline )الف
Filmstrip )د     Properties )ج

2ــ توسط کدام گزینه، نمایش یا عدم نمایش شیء تعیین می شود؟
د(   ج(     ب(     الف(   
3ــ کلید میانبر برای نمایش یک شیء تا انتهای اسالید جاری چیست؟

Ctrl+ L )ب    Ctrl+ E )الف
Ctrl+ R )د    Ctrl+ B )ج

4ــ کدام گزینه درباره Timeline صحیح نیست؟
الف( اشیایی که در الیه باالتر قرار دارند روی سایر اشیا پایین تر نمایش داده می شوند.

ب( برای مخفی و آشکار نمودن شیء، در ستون Show/hide جلوی آن کلیک می کنیم.
ج( در Timeline امکان افزایش یا کاهش Object Duration وجود ندارد.

د( برای تغییر مکان شیء، کافی است روی شیء در Timeline کلیک کرده و آن را درگ کنید.
5ــ توسط کدام گزینه در پنجره خصوصیات اشیا، امکان تعیین زمان نمایش شیء وجود دارد؟

Object Duration  )ب    Display for )الف
Transform )د     Time )ج

 کاربر تولید محتوا
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آزمون نظری
..…………………………………………………………………

1ــ Timeline چه کاربردی دارد؟
2ــ تغییر مکان و زمان نمایش یک شیء در Timeline به چه صورت است؟
3ــ چگونه می توان همزمانی صدا با سایر عناصر روی اسالید را انجام داد؟
4ــ در صورت عدم مشاهده Timeline، چگونه می توان آن را نمایش داد؟

Timeline فصل دوازدهم: توانایی کار با 
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کارگاه عملی
مطابق با سناریوی زیر، پروژه آموزش وب سایت را تهیه کنید:

شماره 

مراحل

سناریو شماره: 1        
 عنوان درس: آموزش وب سایت           عنوان درس افزار: آموزش اینترنت

Internet1 :متن   صدا   تصویر   پویانمایی   فیلم   نام فایل

گفتار و مراحل انجام کار
وب سایت  گفتار 1

عبارت وب سایت روی صفحه نوشته می شود.   نحوه انجام
به مجموعه چند صفحه وب مرتبط با یک موضوع یا سازمان، وب سایت گفته می شود. گفتار ٢

عبارت در باالی صفحه نمایش داده شده و تصویر یک وب سایت در زیر صفحه نمایش داده می شود.نحوه انجام
وب سایت ها دارای آدرس منحصر به فرد بوده که به آن URL گفته می شود. گفتار 3

عبارت باال نوشته شده و تصویر قبلی همچنان نمایش داده شود.  نحوه انجام
هنگام گفتن URL، عبارت URL به رنگ قرمز و به صورت بزرگ روی تصویر دیده شود.

در زیر نمونه ای از یک URL را مشاهده می کنید:  ]1[گفتار ٤
]2[ www.farsedu.ir

]1[ متن باال در باالی اسالید دیده شده و تصویر قبلی برداشته شود. نحوه انجام
]2[ به محض خواندن آدرس سایت، آدرس نمایش داده شود.

Www، مخفف World Wide Web به معنی وب جهان گستر است.گفتار ٥
در این زمان، www، هایالیت شده و عبارت World Wide Web در یک شیء هوشمند زیر آن نمایش داده شود  نحوه انجام

و تا انتهای اسالید باقی بماند.
Farsedu، نام دامین یا دامنه وب سایت است.گفتار 6

در این زمان، Farsedu ، هایالیت شده و عبارت « نام دامین یا دامنه وب سایت« در یک شیء هوشمند  نحوه انجام
زیر آن نمایش داده شود و تا انتهای اسالید باقی بماند.

Ir پسوند سایت است که نشان دهنده ایران می باشد.گفتار ٧
در این زمان، ir ، هایالیت شده و عبارت « پسوند سایت « در یک شیء هوشمند زیر آن نمایش داده شده  نحوه انجام

و تا انتهای اسالید باقی بماند.

 کاربر تولید محتوا
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Captivate
زمان

عملینظری

36

فصل سیزدهم: توانایی کار با جلوه های متحرک سازی
هدف کلی فصل:

یادگیری جلوه های متحرک سازی و اصول ساخت Intro با استفاده از جلوه ها

هدف های رفتاری
پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که:

ـ جلوه های متحرک سازی در نرم افزار Captivate و کاربرد آنها را بیاموزد.

ـ اصول اضافه کردن جلوه به اشیا و ذخیره و حذف جلوه را بداند.
ـ پالت Effects را بشناسد.

ـ اصول ایجاد مسیرهای حرکتی روی اشیا را بداند.
ـ توانایی ساخت یک Intro با استفاده از جلوه ها را داشته باشد. 
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مقدمه
       برای باالبردن جذابیت محتوای تولید شده در نرم افزار Captivate، می توانید از جلوه های متحرک سازی 
استفاده کنید. در این فصل شما را با جلوه های متحرک سازی و نحوه بکارگیری آنها در پروژه آشنا خواهیم کرد.  

1ــ13 آشنایی با جلوه های متحرک سازی و کاربرد آنها
جلوه های متحرک سازی )Effects( باعث افزایش جذابیت و باال بردن زیبایی محتوای الکترونیکی می شوند. 
یکی از کاربردهای اصلی جلوه های متحرک سازی، ساخت Intro یا صفحه ورودی نرم افزار می باشد که در این 

فصل با نحوه ساخت Intro آشنا می شوید.  

٢ــ13 نحوه اضافه کردن جلوه به اشیا
     برای اعمال جلوه های متحرک سازی به اشیا موجود در اسالید، مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ روی شیء موردنظر در اسالید یا پنجره Timeline، کلیک راست کرده و گزینه Apply Effect را انتخاب کنید.
2ــ در کنار پنجره Timeline، پالت Effects نمایان می شود که با کلیک روی دکمه Add Effect، می توانید جلوه 

دلخواهی را انتخاب کنید )شکل 1ــ13(. 
3ــ گزینه Live Preview، امکان مشاهده پیش نمایش جلوه را فراهم می کند. در قسمت Properties، ویژگی های 

در  آن  گزینه های  ه  ک شوند  می  دیده  تنظیم جلوه  قابل 
جلوه های مختلف، متفاوت است. 

Effects 3ــ13 آشنایی با پالت
هنگام اضافه کردن جلوه ها به اشیا، این پالت به طور 
خودکار کنار پنجره Timeline نمایش داده می شود. 

در صورت عدم مشاهده این پالت، از منوی Window، گزینه Effects را انتخاب کنید.  

Effects شکل 1ــ13ــ پنجره

 کاربر تولید محتوا

با کلیک روی گزینه  و انتخاب گزینه Apply to all items of this type، امکان اعمال جلوه انتخابی 
روی سایر اشیای هم نوع وجود دارد. 

نکته
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 فصل سیزدهم: توانایی کار با جلوه های متحرک سازی

Effects ٤ــ13 شناخت انواع جلوه ها در پالت
    با کلیک روی گزینه Add Effect، جلوه ها به صورت طبقه بندی شده در 7 دسته زیر نمایش داده می شوند که در 

هر دسته، به مهم ترین جلوه های آن اشاره می گردد:

1ــ٤ــBasic 13: جلوه های پایه
این جلوه ها برای چرخش، تغییر مقیاس و زاویه دار کردن شیء انتخابی بکار می روند. 

Basic جدول 1ــ13ــ جلوه های

توضیحاتگزینه
RotateToچرخش به صورت تدریجی تا زاویه دلخواه
Rotation چرخش به اندازه زاویه دلخواه

Scaleتغییر مقیاس افقی و عمودی شکل
ScaleToتغییر مقیاس افقی و عمودی شکل به تدریج
Skew** زاویه دار کردن شیء

SkewTo**زاویه دار کردن شیء به صورت تدریجی

Color Effect جدول ٢ــ13ــ جلوه های

توضیحاتگزینه
AlphaFromToتغییر شفافیت شیء از یک مقدار به مقداری دیگر

Brightness*تغییر میزان روشنایی شیء
Set Blur*تغییر میزان محو شدگی شیء
Set Glow*تعیین میزان درخشش شیء

Tint*تغییر رنگ شیء به رنگی دلخواه
TintFromTo*تغییر رنگ شیء از یک رنگ به رنگی دیگر

٢ــ٤ــColor Effect 13: جلوه های رنگی
این جلوه ها باعث تغییر رنگ، شفافیت و روشنایی شیء انتخابی می شوند.

جلوه هایی که با عالمت ٭ مشخص شده اند، در خروجی HTML5 دیده نمی شوند و جلوه هایی که با عالمت 
٭ ٭ مشخص شده اند، در خروجی SWF و HTML5 متفاوت هستند. 

نکته
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جدول 3ــ13ــ جلوه های تأکید

توضیحاتگزینه
Blinkحالت چشمک زن

Cinema Starwarsدور شدن از صفحه به سمت داخل
Clockwise Rotateچرخش ساعت گرد

ComeIn Disapereance وارد شدن و ناپدید شدن
Drop From High Placeحالت افتادن از یک مکان بلند

Free Fallسقوط آزاد
GlowOnce* یک مرتبه درخشش

Go Around To Backدور زدن در اطراف  و بازگشت به مکان اّول
Heart Beatحرکت مانند ضربان قلب

Pistons)حرکت پیستونی شکل )باال به پایین
Spin*چرخش دایره ای شکل

Type Writerحالت ماشین تحریر

3ــ٤ــEmphasis 13: جلوه های تأکید
از این جلوه ها برای تأکید روی شیء استفاده می شود. با توجه به تعداد زیاد این جلوه ها، فقط به مهم ترین آنها 

اشاره شده است. پیشنهاد می شود سایر جلوه ها را نیز امتحان نمایید. 

٤ــ٤ــEntrance 13: جلوه های ورودی
این جلوه ها برای وارد شدن شیء به صحنه کاربرد دارند. 

جدول ٤ــ13ــ جلوه های ورودی

توضیحاتگزینه
Asymmetric Zoom Inبزرگ شدن غیر متقارن

Come In Mysteryوارد شدن از بزرگ به اندازه واقعی
FadedZoomInبزرگ شدن به صورت محو

Glideظهور تدریجی
HighBouncyToLeft**ورود با ضربه از سمت چپ

Spiral Inچرخش به سمت داخل
Fly Inپرواز به سمت داخل

Stretchکشیده شدن شیء
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٥  ــ٤ــExit 13: جلوه های خروجی
این جلوه ها برای خروج شیء از صحنه کاربرد 

دارند. 

6ــ٤ــFilters 13: جلوه های ویژه
از این جلوه ها برای اعمال برجستگی، محو شدگی، 

سایه دار کردن و درخشش شیء استفاده می شود.

٧ــ٤ــMotion Path 13: ایجاد مسیرهای حرکتی
    با کلیک روی گزینه Add Effect، در پالت Effects و انتخاب دسته Motion Path، می توانید مسیرهای حرکتی 

را روی شیء انتخابی اعمال کنید. 

جدول ٥ــ13ــ جلوه های خروجی
توضیحاتگزینه

FadeZoomOutرفتن به داخل صفحه همراه با محو شدن
GlideOutجمع شدن )محو شدن( تدریجی
Zoom Outرفتن به داخل صفحه
Collapseجمع شدن و بسته شدن شیء
Ease outحرکت و محو شدن در جهت دلخواه
Fly Outپرواز به سمت خارج صفحه

جدول 6ــ13ــ جلوه های ویژه

توضیحاتگزینه
Bevel*برجسته کردن شیء
Blur*محو شدن شیء

DropShadow*سایه دار کردن شیء
Glow*درخشش شیء

جدول ٧ــ13ــ مسیرهای حرکتی روی اشیا

توضیحاتگزینه
LeftToRightــEase حرکت با شتاب از چپ به راست

LeftToRight حرکت از چپ به راست
Pentagonحرکت پنج گوش
Rectangleحرکت چهارگوش

RightToLeftــEaseحرکت با شتاب از راست به چپ
RightToLeftحرکت از راست به چپ

RightToLeft3-pointحرکت از راست به چپ به صورت 3 نقطه ای
Triangleحرکت مثلثی شکل
ZigZagحرکت زیگزاگ

 فصل سیزدهم: توانایی کار با جلوه های متحرک سازی
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1ــ٧ــ٤ــ13 ویرایش مسیرهای حرکتی روی اشیا
برای ویرایش مسیر حرکتی و ایجاد مسیر دلخواه، پس از انتخاب جلوه Motion Path دلخواه، روی شیء در اسالید 
کلیک کنید. عالمت سبزرنگی در سمت راست شیء ظاهر می شود، با کلیک روی این عالمت، مسیر نمایش داده 
می شود. با کلیک روی نقاط مسیر می توانید، مسیر را ویرایش کنید. برای مثال در شکل زیر جلوه زیگزاگ انتخاب 

شده و ویرایش شده است )شکل 2ــ13(. 

شکل ٢ــ13ــ مسیر اّولیه )شکل باال( و مسیر تغییر یافته )شکل پایین(

٥  ــ13 نحوه ذخیره و حذف جلوه ها
برای ذخیره یک جلوه، جلوه موردنظر را انتخاب و روی دکمه  در پایین پنجره Effects کلیک کنید. 
برای حذف یک جلوه، روی آن کلیک راست کرده و گزینه Delete را انتخاب کنید یا روی دکمه  در پایین پنجره 

Effects کلیک کنید.

6  ــ13 اصول ساخت یک Intro با استفاده از جلوه ها
جلوه های  از  است  بهتر  بیشتر،  جذابیت  برای  باشد.  می  نرم افزار  شروع  صفحه  یا  ورودی   ،Intro از  منظور 

متحرک سازی در Intro استفاده شود. 
مثال( می خواهیم برای پروژه آموزش الفبا، عبارت »آموزش الفبای انگلیسی« با حرکت پاندولی شکل نمایش داده 
شود، سپس کلیه حروف با جلوه ظهور تدریجی نمایش داده شوند و در نهایت از صفحه محو شوند. برای این کار 
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مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ روی عبارت »آموزش الفبای انگلیسی« کلیک راست کرده و گزینه Apply Effect را انتخاب کنید.

2ــ در پالت Effect، روی گزینه Add Effect کلیک کرده و از گروه Emphasis، گزینه Pendulum را انتخاب کنید. 
3ــ برای کل عبارت، از دسته Entrance گزینه Glide را انتخاب کنید. جلوه ظاهر شده را درگ کرده و آن را بعد از 

جلوه پاندول قرار دهید. 
4ــ سپس از گروه Exit، جلوه Zoom out را انتخاب کنید. 

5ــ با فشردن کلید F4 پیش نمایش پروژه را مشاهده کنید )یا با کلیک روی دکمه Live Preview و فشردن دکمه 
Play پیش نمایش زنده را در محیط Captivate مشاهده کنید(. 

 فصل سیزدهم: توانایی کار با جلوه های متحرک سازی



     خالصه فصل

 جلوه های متحرک سازی )Effects( باعث افزایش جذابیت و باال بردن زیبایی محتوای الکترونیکی می شوند. یکی 
از کاربردهای اصلی جلوه های متحرک سازی، ساخت Intro یا صفحه ورودی نرم افزار می باشد.

 Apply Effect کلیک راست کرده و گزینه ،Timeline برای اعمال جلوه به شیء، روی آن در اسالید یا پنجره 
را انتخاب کنید. در پالت Effects، با کلیک روی دکمه Add Effect، می توانید جلوه دلخواهی را اعمال کنید.

 گزینه Live Preview، امکان مشاهده پیش نمایش جلوه را فراهم می کند. در قسمت Properties، ویژگی های 
قابل تنظیم جلوه دیده می شوند. 

 جلوه ها به صورت طبقه بندی شده در 7 دسته نمایش داده می شوند: Basic )جلوه های پایه(، Color Effect )جلوه های 
رنگی(، Emphasis )جلوه های تأکید(، Entrance )جلوه های ورودی(، Exit )جلوه های خروجی(، Filter )جلوه های 

ویژه( و Motion Path )جلوه های حرکتی(. 
 برای ذخیره یک جلوه، جلوه موردنظر را انتخاب و روی دکمه  در پایین پنجره Effects کلیک کنید. برای 

حذف یک جلوه، روی دکمه  کلیک کنید.

222

 کاربر تولید محتوا



223

Learn in English
…………………………………………………………………..
Defining motion paths for objects
1. Right-click the object and select Effects.
2. Click add effect, select Motion Path, and then select the type of motion path you want to apply.
3. Click the symbol that appears at the right corner of the object. The direction of the motion 
path indicated by an arrow appears.
4. To change the direction of motion, click the arrowhead and drag it in the new direction.

واژه نامه تخصصی
Applyاعمال کردن

Asymmetricنامتقارن
Basicپایه

Bevelبرجسته کردن
Blinkچشمک زن

Clockwiseدر جهت گردش عقربه های ساعت
Collapseبسته شدن، جمع شدن

Disapereanceناپدید شدن
Effectجلوه
Emphasisتأکید

Entranceورودی
Free Fallسقوط آزاد

Glideظهور تدریجی
Glowدرخشش

Heart Beatضربان قلب
Live Previewپیش نمایش زنده

Pentagonپنج گوش
Rotationچرخش

Scaleتغییر مقیاس
Skewمایل کردن، زاویه دار کردن

Triangleمثلث

 فصل سیزدهم: توانایی کار با جلوه های متحرک سازی
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پرسش های چهارگزینه ای
1ــ کدام گزینه امکان مشاهده پیش نمایش جلوه به صورت زنده در پالت Effects را می دهد؟

Add Effects )ب   Apply Effect )الف
Properties )د                   Live preview )ج

2ــ کدام دسته از جلوه ها باعث تغییر رنگ، شفافیت و روشنایی شیء انتخابی می شوند؟
Basic )ب   Color Effects )الف

Exit )د    Entrance )ج
3ــ کار جلوه ScaleTo چیست؟

الف( تغییر مقیاس افقی و عمودی شکل 
ب( تغییر مقیاس افقی و عمودی شکل به تدریج

ج( زاویه دار کردن شیء به صورت تدریجی
د( چرخش به اندازه زاویه دلخواه

4ــ برای تغییر رنگ شیء به رنگی دلخواه از کدام جلوه استفاده می شود؟
Set Glow  )ب     Blur )الف

Tint )د    Brightness )ج
5ــ کدام دسته از جلوه ها، برای وارد شدن شیء به صحنه کاربرد دارند؟ 

Entrance )ب    Emphasis )الف
 Exit )د                   Filter )ج

6ــ جلوه Zoom out جز کدام دسته از جلوه ها می باشد؟
Motion Path )ب    Emphasis )الف

Filter )د     Exit )ج
7ــ کدام جلوه جزء جلوه های حرکتی محسوب نمی شود؟

Pentagon )ب    Glide )الف
 Triangle )د     Rectangle)ج
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آزمون نظری

1ــ جلوه های متحرک سازی چه کاربردی دارند؟
2ــ در نرم افزار Captivate، چند دسته جلوه وجود دارد و کاربرد هر یک چیست؟
3ــ برای ایجاد مسیرهای حرکتی دلخواه  از کدام دسته از جلوه ها استفاده می شود؟

4ــ نحوه جلوه گذاری، ذخیره و حذف یک جلوه را توضیح دهید. 

٨ــ کدام دسته از جلوه ها برای خروج شیء از صحنه کاربرد دارند؟
 Entrance )ب    Filter )الف

Exit )د    Color effect )ج

..…………………………………………………………………

 فصل سیزدهم: توانایی کار با جلوه های متحرک سازی
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کارگاه عملی
 به پروژه آموزش سخت افزار، موارد 1 تا 3 را اضافه کنید: 

1ــ یک Intro در صفحه اّول ایجاد کنید. ابتدا عبارت »بنام خدا« از داخل صفحه بزرگ شده و روی صفحه، نمایش 
داده شود. سپس چند تصویر به صورت چرخشی وارد اسالید شوند. نوشته خوشامدگویی به نرم افزار و عنوان نرم افزار 

نیز از باال به پایین نمایش داده شود. پس از اتمام Intro، به طور خودکار، صفحه منو اصلی نمایش داده شود.
2ــ در صفحه Intro، دکمه ای با نام Skip Intro قرار دهید تا در صورت عدم تمایل کاربر به مشاهده Intro، بتواند 
از آن صرف نظر کرده و وارد صفحه منو شود )راهنمایی: دکمه نباید حالت Pause داشته باشد تا به محض اتمام 

Intro، صفحه منو ظاهر شود(.  
3ــ در صفحات مربوط به هر قطعه، شکل قطعه با جلوه ای دلخواه وارد صفحه شود. 

 برای پروژه آموزش پاورپوینت، یک Intro در صفحه اّول ایجاد کنید. ابتدا عبارت »آموزش پاورپوینت« با 
حرکت چرخشی وارد صفحه شود. سپس نام خودتان از پایین به باال نمایش داده شوند. بعد از آن وارد صفحه منوی 

اصلی شوید.
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Captivate
زمان

عملینظری

٢6

Library و کار کردن با )Import( فصل چهاردهم: توانایی وارد کردن فایل ها
هدف کلی فصل:

 Libraryیادگیری نحوهٔ وارد کردن فایل ها در نرم افزار و طرز  کار  با

هدف های رفتاری
پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که:

ـ توانایی وارد نمودن فایل های فتوشاپ با پسوند Psd را داشته باشد.
ـ توانایی ایجاد پروژه بر اساس فایل پاورپوینت را داشته باشد. 

ـ بتواند اسالیدهای پویانمایی و ویدیو را ایجاد نماید.
ـ نحوه ی کار با Library را بداند و بتواند کتابخانه های خارجی را وارد آن نماید.

ـ بتواند یک آلبوم تصاویر )Image Slide Show( را ایجاد کند.
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مقدمه
       نرم افزار Captivate، امکان وارد نمودن )Import( فایل های سایر نرم افزارها نظیر فتوشاپ و پاورپوینت را به کاربر 
می دهد و در محتوای الکترونیکی می توانید از آنها استفاده کنید. عالوه بر این ، مواردی که به پروژه اضافه می شوند، 
به طور خودکار به کتابخانه )Library( پروژه اضافه می شوند که امکان استفاده از آنها در سایر پروژه ها نیز وجود دارد. 

در این فصل با نحوه وارد کردن فایل های مختلف به نرم افزار و اصول کار با کتابخانه آشنا می شوید. 

1ــ1٤ افزودن فایل فتوشاپ به پروژه
کردن  اضافه  برای  باشد.  می  فتوشاپ  الیه های  تفکیک  و  شناسایی  به  قادر  خوبی  به   Captivate نرم افزار         
فایل فتوشاپ با پسوند Psd.به پروژه، از منوی File، زیر منوی Import، گزینه Photoshop file )یا کلید میانبر 
Shift+Alt+P( را انتخاب کنید. پس از انتخاب فایل، در کادری که نمایان می شود )شکل 1ــ14(، الیه هایی از فایل 

فتوشاپ که می خواهید در پروژه نمایش داده شوند را مشخص کنید. 
 Flattened Image گزینه Import as اگر می خواهید کل فایل به صورت یک تصویر در صفحه نمایش داده شود، در قسمت
را انتخاب کنید )به طور پیش فرض حالت Layers انتخاب شده و الیه ها به صورت تفکیک شده در محیط آورده می شوند(. 

الیه ها در شکل 3ــ14 نشان داده شده است.

شکل 1ــ1٤ــ افزودن فایل فتوشاپ
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Library و کار با )Import( فصل چهاردهم: توانایی وارد کردن فایل ها 

شکل ٢ــ1٤ــ ویرایش تصویر

Captivate در PSD شکل 3ــ1٤ــ تفکیک الیه های فایل

در  به صورت جداگانه  هر الیه  می شود،  که مالحظه  همان طور 
Timeline نمایش داده شده است.

آنها  نمایش  زمان  نموده،  جابه جا  را  الیه ها  راحتی  به  می توانید 
را تغییر داده یا جلوه دلخواهی را روی آنها اعمال نمایید. برای 
ویرایش تصویر کافی است روی دکمه Edit در پنجره خصوصیات 
)شکل 2ــ14( الیه انتخابی کلیک کنید تا تصویر در فتوشاپ باز 

شود.  

٢ــ1٤ ایجاد پروژه بر اساس پاورپوینت
      برای ایجاد پروژه بر اساس فایل پاورپوینت یکی از روش های زیر را انجام دهید:

1ــ در پنجره شروع، از قسمت  Create New گزینه From Microsoft Powerpoint را انتخاب کنید. 
2ــ از منوی File، زیر منوی New Project، گزینه Project From MS Powerpoint  را انتخاب کنید. 
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شکل ٤ــ١٤ــ ایجاد پروژه بر اساس پاورپوینت

در کادری که باز می شود )شکل 4ــ14(، نام، ابعاد پروژه و اسالیدهایی که می خواهید به پروژه جدید اضافه شوند را 
 ،On mouse Click نحوه نمایش اسالیدها مشخص می شود. در حالت ،Advance Slide انتخاب کنید. در قسمت
برای نمایش اسالید بعدی باید کلیک شود و در حالت Automatically اسالید بعدی به طور اتوماتیک نمایش 

داده می شود.
با  به راحتی می توانید  پویانمایی های موجود در فایل پاورپوینت، در نرم افزار Captivate قابل مشاهده می باشند. 

درگ کردن اسالیدها، آنها را جابجا نموده، اسالیدی را حذف و یا اضافه کنید. 

Captivate ١ــ2ــ١٤ ویرایش اسالیدهای پاورپوینت در
 Edit روی اسالید موردنظر کلیک راست نموده، از زیر منوی Filmstrip برای ویرایش اسالیدها، در قسمت 
 ،Edit Presentation را انتخاب کنید. در صورت انتخاب گزینه Edit Slide گزینه ،with Microsoft Powerpoint
امکان ویرایش کل فایل پاورپوینت وجود دارد. نرم افزار Captivate، از نرم افزار پاورپوینتی که در آن تعبیه شده 

استفاده می کند.

 کاربر تولید محتوا

در صورتی که متون فارسی در فایل پاورپوینت با استفاده از فارسی نویس نوشته شده باشند،  در نرم افزار 
Captivate، به درستی نشان داده می شوند.

نکته
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Captivate شکل ٥ــ1٤ــ ویرایشگر پاورپوینت در محیط

پس از انجام تغییرات با زدن دکمه Save در گوشه باال سمت چپ صفحه می توانید تغییرات را ذخیره کرده و به محیط 
Captivate بازگردید )شکل 5ــ14(.

Powerpoint Slide 3ــ1٤ درج
برای درج اسالیدهای پاورپوینت در پروژه فعلی، کافی است از منوی Insert گزینه Powerpoint Slide )یا کلید 
میانبرShift+ Ctrl+ P( را انتخاب کنید و مشخص کنید که می خواهید اسالیدهای پاورپوینت بعد از کدام اسالید در 
پروژه قرار گیرند. سپس فایل پاورپوینت موردنظر را انتخاب کنید. سایر تنظیمات و گزینه ها مشابه قسمت قبل می باشد.   

 Animation Slide ٤ــ1٤ درج
برای درج یک پویانمایی با پسوند Swf یا Gif در پروژه فعلی، از منوی Insert گزینه Animation Slide )یا 
کلید میانبر Ctrl+ Shift+ N( را انتخاب کنید. پس از انتخاب فایل موردنظر، پویانمایی در اسالید بعد از اسالید 

جاری در پروژه نمایش داده می شود.  

 Video Slide ٥ــ1٤ درج
 CPVC Slide گزینه Insert از منوی ،Captivate ضبط شده در پروژه Video Demo برای درج ویدئویی که با روش
را انتخاب نمایید. یک اسالید حاوی ویدئوی انتخابی، به پروژه شما اضافه می شود که البته در این روش، زمان گرفتن پیش 
 MP4 نمایش از اسالیدها طوالنی می گردد و بهتر است، همان طور که قباًل اشاره شد، از فیلم ضبط شده، خروجی

تهیه کرده و از طریق منوی Video، گزینه Insert Video، ویدئو را به اسالید جاری اضافه کنید. 

 تمرین 1ــ14: یک پروژه جدید ایجاد کرده، در اسالید اّول یک فایل PSD، در اسالید 2 تا 5، اسالیدهای 
پاورپوینت و در اسالید 6 یک ویدئو که به روش Video Demo ضبط شده را درج کنید. 

Library و کار با )Import( فصل چهاردهم: توانایی وارد کردن فایل ها 
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Library 6ــ1٤ کار با
به  و  به طور خودکار  می کنید  اضافه  پروژه خود  به  که  را  اشیایی  کلیه       
استفاده  برای  شوند.  می  اضافه  پروژه  کتابخانه  به  شده  بندی  طبقه  صورت 
به پروژه اضافه شده اند، روی شیء موردنظر در پالت  مجدد از اشیایی که 

Library کلیک کنید )شکل 6ــ14(. 
از کتابخانه نشده و  آن  باعث حذف  پروژه،  از  دقت کنید که حذف یک شیء 
نسخه ای از شیء در کتابخانه باقی می ماند  و باعث افزایش حجم پروژه می شود. 
 )Select Unused Items(   برای حذف اشیا بال استفاده، ابتدا روی گزینه
)Delete(   کلیک کرده و پس از انتخاب اشیا، روی دکمه Library در پالت

کلیک کنید. 

گزینه  و  نموده  کلیک راست  موردنظر  کافی است روی شیء  برنامه ها،  در سایر  پروژه  اشیا یک  بردن  کار  به  برای 
Export را انتخاب کنید.  

 تمرین 2ــ14: اشیا استفاده نشده در پروژه پاورپوینت را حذف کنید.  

External Library 1ــ6ــ1٤ اصول وارد کردن
برای استفاده از اشیا موجود در کتابخانه یک پروژه در پروژه ای دیگر، از منوی File، زیرمنوی Import، گزینه 
External Library را انتخاب کنید یا در پالت Library، روی دکمه  )Open Library( کلیک کنید و پروژه 
موردنظر را انتخاب کنید. کتابخانه پروژه، در پنجره ای جداگانه باز می شود. برای درج اشیا در پروژه جاری، روی 

شیء موردنظر در کتابخانه کلیک کنید. دقت کنید پروژه ای که انتخاب می کنید باز نباشد. 

)SlideShow( ٧ــ1٤ ایجاد آلبوم تصاویر
     منظور از آلبوم تصاویر یا Slide Show، پخش تصاویر دلخواه به صورت پشت سر هم و با جلوه های خاص است 
که در کاتالوگ های الکترونیکی و برای معرفی محصوالت، کاربرد فراوانی دارد. برای ایجاد Slide Show مراحل 

صفحٔه بعد را انجام دهید:

 شکل 6ــ1٤ــ پالت کتابخانه

 کاربر تولید محتوا
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 تمرین 3ــ14: یک Slide Show از تصاویر موجود در پروژه آموزش الفبا، به صورت SWF تهیه کنید. 
)آهنگ دلخواهی در زمینه اسالیدها پخش شود و گذرهای متفاوتی را به اسالیدها اختصاص دهید(.  

1ــ پس از اجرای نرم افزار، در پنجره New Project گزینه Image Slide Show را انتخاب کرده یا در صورت باز بودن 
نرم افزار، از منوی File زیر منوی Project New ، گزینه Image Slide Show را انتخاب کنید. 

2ــ پس از تعیین ابعاد پروژه، تصاویر موردنظر را انتخاب کنید. اگر اندازه تصویر با اندازه پروژه تطبیق نداشته باشد. 
پنجره ای باز شده و امکان اعمال تغییر روی تصویر را فراهم می کند. در انتها، هر تصویر در یک اسالید قرار داده می شود. 
3ــ در کادر خصوصیات اسالید، در قسمت Display Time، مدت زمان نمایش هر اسالید را مشخص کرده و در 

بخش Transition گذر دلخواهی را انتخاب کنید.

4ــ برای جذابیت بیشتر می توانید آهنگ دلخواهی را به پس زمینه اسالیدها اضافه کنید.

5ــ پس از اتمام کار، فایل را ذخیره کرده از فایل خود یک خروجی SWF تهیه کنید .

Library و کار با )Import( فصل چهاردهم: توانایی وارد کردن فایل ها 

حرکت از یک اسالید به اسالیدی دیگر را گذر )Transition( می گویند.
نکته

برای انتخاب گروهی اسالیدها، در صورت متوالی بودن، روی مورد اّول کلیک کرده، کلید Shift را پایین نگه 
داشته و روی آخرین مورد کلیک کنید. برای انتخاب غیر متوالی، هنگام کلیک روی اسالیدهای موردنظر، کلید 

Ctrl را پایین نگه دارید. 

نکته



     خالصه مطالب

فایل  برای اضافه کردن  باشد.  فتوشاپ می  تفکیک الیه های  به شناسایی و  قادر  به خوبی   Captivate نرم افزار 
ترکیبی کلید  )یا   Photoshop file گزینه  ،Import منوی زیر   ،File منوی از  پروژه،  به   .Psd پسوند با  فتوشاپ 

Shift+Alt+P( را انتخاب کنید.
 From Microsoft گزینه Create New  برای ایجاد پروژه بر اساس فایل پاورپوینت، در پنجره شروع، از قسمت 
 Project From MS گزینه   ،New Project منوی  زیر   ،File منوی  از  یا  کنید  انتخاب  را   Powerpoint

Powerpoint  را انتخاب نمایید. 
 برای درج اسالیدهای پاورپوینت در پروژه فعلی، کافی است از منوی Insert گزینه Powerpoint Slide )یا کلید 

ترکیبیShift+ Ctrl+ P( را انتخاب کنید .
 برای درج یک پویانمایی Swf یا Gif در پروژه فعلی، از منوی Insert گزینه Animation Slide )یا کلید ترکیبی

Ctrl+ Shift+ N( را انتخاب کنید.
 CPVC گزینه Insert از منوی ،Captivate ضبط شده در پروژه Video Demo برای درج ویدئویی که با روش 

Slide را انتخاب نمایید.
به پروژه خود اضافه می کنید به طور خودکار و به صورت طبقه بندی شده به کتابخانه پروژه   کلیه اشیایی را که 
 Library اضافه می شوند. برای استفاده مجدد از اشیایی که به پروژه اضافه شده اند، روی شیء موردنظر در پالت

کلیک کنید.
 حذف یک شیء از پروژه، باعث حذف آن از کتابخانه نشده و نسخه ای از شیء در کتابخانه باقی می ماند  و باعث 
افزایش حجم پروژه می شود. برای حذف اشیا بال استفاده، ابتدا روی گزینه  کلیک کرده و سپس دکمه   را 

انتخاب کنید. 
 برای ایجاد آلبوم تصاویر یا Slide Show، در پنجره New Project، گزینه Image Slide Show را انتخاب 

کرده یا از منوی File زیر منوی Project New ، گزینه Image Slide Show را انتخاب کنید. 

234
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Learn in English
…………………………………………………………………..
Import Photoshop files
You can import a PSD file into your Adobe Captivate project, while preserving Photoshop 
features. You can select and import separate layers of the PSD file, or you can flatten selected 
layers and import them as a single image.
Each imported layer is treated as a separate image within the Adobe Captivate project. In 
the library, a folder with the PSD name is created and each imported layer is stored in it in 
PNG format.
You can resize the imported images to the size of your Adobe Captivate project. You can 
also apply all other available image-editing properties of Adobe Captivate.

واژه نامه تخصصی
Exportصادر کردن، خارج کردن

Externalخارجی، بیرونی
Image Slide Showآلبوم تصاویر

Importوارد کردن
Libraryکتابخانه
Selectانتخاب

Unused Itemsاشیا استفاده نشده

Library و کار با )Import( فصل چهاردهم: توانایی وارد کردن فایل ها 
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پرسش های چهارگزینه ای
1ــ برای درج یک فایل فتوشاپ به صورت یک تصویر، کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

One Image )ب    Layers )الف
Flatten Image )د    One Layer )ج

2ــ در پروژه برای درج ویدئویی که با روش Video Demo ضبط شده، کدام گزینه از منوی Insert انتخاب می شود؟
CPVC Slide )ب   Animation Slide )الف

Photoshop Slide )د    Powerpoint Slide )ج
3ــ کدام گزینه از منوی Insert، امکان درج یک فایل پاورپوینت در پروژه را به کاربر می دهد؟

CPVC Slide )ب   Animation Slide )الف
Photoshop Slide )د    Powerpoint Slide )ج

4ــ کدام گزینه در کتابخانه، امکان انتخاب اشیا بال استفاده در پروژه را می دهد؟
د(    ج(     ب(    الف(    

5ــ کدام نوع پروژه، برای ایجاد آلبوم تصاویر کاربرد دارد؟
Software Simulation )ب    Video Demo )الف

  From Microsoft Powerpoint  )د   Image Slide Show )ج
6ــ برای انتخاب غیر متوالی اسالیدها، کدام کلید باید پایین نگه داشته شود؟

 Ctrl )ب      Alt )الف
Enter   )د     Shift )ج

 کاربر تولید محتوا
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آزمون نظری
1ــ چگونه می توان یک فایل فتوشاپ را وارد پروژه Captivate نمود؟

2ــ برای درج یک فایل پاورپوینت در پروژه، چه مراحلی باید انجام شود؟
3ــ کاربرد گزینه CPVC Slide در منوی Insert چیست؟

4ــ چگونه می توان اشیا بال استفاده را از پروژه حذف نمود؟ 
5ــ مراحل ایجاد یک Slide Show از تصاویر را بیان کنید. 

..…………………………………………………………………
 

Library و کار با )Import( فصل چهاردهم: توانایی وارد کردن فایل ها 
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کارگاه عملی
به پروژه آموزش سخت افزار، موارد زیر را اضافه کنید: 

1ــ یک اسالید به نام »بیشتر بدانیم«، را به پروژه اضافه کرده و لینک به آن صفحه را در منو اضافه کنید. 
2ــ یک فایل فتوشاپ، درباره قطعات رایانه را به این بخش اضافه کرده و با استفاده از Effect ها، جلوه های متحرکی 

را به تک تک الیه های فایل فتوشاپ اعمال کنید.
3ــ یک فایل پاورپوینت راجع به معرفی قطعات رایانه را در ادامه این بخش درج کنید.

4ــ یک فیلم به روش Video Demo از لیست قطعات موجود در رایانه خود با سناریوی زیر ضبط کرده، سپس آن 
را به پروژه سخت افزار اضافه کنید. 

سناریو )مراحل انجام کار(:
گفتار: ابتدا روی My computer کلیک راست کرده و گزینه Manage را انتخاب می کنیم. سپس در کادر باز شده 

روی گزینه Device Manager کلیک می کنیم. قطعات موجود در رایانه در این قسمت مشاهده می شوند. 
تذکر: روی گزینه های انتخابی، Zoom کنید. 

..…………………………………………………………………
 به پروژه آموزش پاورپوینت یک آلبوم تصاویر از عکس های نرم افزار پاورپوینت اضافه کنید.

 کاربر تولید محتوا
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Captivate
زمان

عملینظری

٢٨

فصل پانزدهم: امکانات جانبی نرم افزار

هدف های رفتاری
پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که:

ـ اشیای تعاملی آماده )Interactions( و شیوه به کار گیری آنها را بیاموزد.
ـ با شیوه یادداشت گذاری روی اسالیدها آشنا شود.

ـ توانایی ساخت واژه نامه، منوهای پایین افتادنی و سربرگ را در برنامه داشته باشد. 
ـ توانایی ایجاد سرگرمی نظیر بازی حافظه و پازل را در برنامه داشته باشد. 

ـ توانایی نمایش تصویر با قابلیت بزرگ نمایی حین اجرا را داشته باشد.
ـ بتواند از کاراکترها )شخصیت های آماده( در پروژه استفاده کند.

ـ بتواند فرمول های ریاضی را در پروژه درج نماید.

این فصل برای مطالعه آزادمی باشد
هدف کلی فصل:

آشنایی با امکانات جانبی نرم افزار
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مقدمه
       با توجه به توسعه ای که نرم افزار Captivate در زمینه آموزش الکترونیکی داشته، در نسخه 7 نرم افزار، امکانات 
جانبی زیادی در قالب اشیا تعاملی آماده )Interactions( ارائه شده است که در این فصل به بررسی موارد پر کاربرد 

آنها خواهیم پرداخت. 

)Notes( 1ــ1٥ یادداشت گذاری روی اسالیدها
       با قابلیت Notes، امکان یادداشت گذاری روی اسالیدها برای کاربر فراهم می شود. برای ایجاد دکمه یادداشت 

روی اسالیدها، مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ از منوی Insert گزینه Interactions را انتخاب و یا در نوار ابزار روی گزینه  کلیک کنید. 

2ــ در کادر باز شده )شکل  1ــ15(، گزینه Notes را انتخاب کنید.

Interactions شکل 1ــ1٥ــ کادر

پنجره تنظیمات )شکل 2ــ15( ظاهرشده، که می توانید یادداشت گذاری را برای همان اسالید یا برای کل پروژه 
در نظر بگیرید. 
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)Note( شکل ٢ــ1٥ــ تنظیمات یادداشت

شکل 3ــ1٥ــ پنجره یادداشت در زمان اجرا

3ــ یادداشت ها فقط در زمان اجرا با کلیک روی آیکن یادداشت، به شکل 3ــ15 نمایش داده می شوند. 

  تمرین 1ــ15:  امکان یادداشت گذاری در کلیه اسالیدها را به پروژٔه آموزش الفبا اضافه کنید.  

)Glossary( ٢ــ1٥ ساخت واژه نامه
      برای ایجاد واژه نامه یا فرهنگ لغت، مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ از منوی Insert گزینه Interactions و یا در نوار ابزار گزینه  را انتخاب کنید. 

1ـ برای جلوگیری از به هم ریختن نوشته های فارسی، از فونت Arial استفاده کنید.
پنجره  یا در  بار کلیک کرده  ایجاد شده، روی آن دو  تعاملی  تغییر خصوصیات شیء  برای  به طور کلی  2ـ 

خصوصیات گزینه Widget Properties را انتخاب کنید. 

نکته
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2ــ در کادر باز شده )شکل 4ــ15(، گزینه Glossary را انتخاب کنید.

Interactions شکل ٤ــ1٥ــ کادر

3ــ شکل 5ــ15 ظاهر می شود. تنظیمات واژه نامه در این قسمت انجام می شود. 

شکل ٥ــ1٥ــ تنظیمات واژه نامه
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شکل ٧ــ١٥ــ تنظیمات نوشته های واژه نامه

شکل ٨  ــ١٥ــ افزودن لغت به واژه نامه

4ــ با انتخاب Custom )شکل 6ــ15(، ظاهرمی شود که شامل 3 قسمت زیر است:
 Terms: تنظیمات مربوط به لغت

 Content: تنظیمات مربوط به معنی و توضیحات لغت
 Header: تنظیمات مربوط به عنوان باالی واژه نامه

با کلیک روی هر مورد، گزینه هایی برای تغییر رنگ، تغییر فونت، اندازه و جهت نوشته ها در اختیار قرار می گیرد. 
برای ایجاد واژه نامه انگلیسی به فارسی، کافی است در قسمت Content، روی گزینه Body Text کلیک کرده، 

یکی از فونت های فارسی را انتخاب و جهت نوشته ها را راست قرار دهید )شکل ٧ــ15(.

5ــ با زدن دکمه »+« می توان واژه ای را به واژه نامه اضافه نمود. در قسمت 
Term لغت موردنظر و در قسمت Definition توضیحات نوشته می شود )شکل 
٨  ــ15(. واژه را به انگلیسی وارد کرده و توضیحات را بدون تغییر باقی گذارید و 

روی دکمه Add کلیک کنید. 

6ــ پس از انتخاب لغت، با دابل کلیک کردن روی توضیحات، امکان ویرایش 
توضیحات به فارسی، اضافه نمودن تصویر و صدا به توضیحات و جابه جایی 
تصویر و متن وجود دارد )شکل 9ــ15(. پس از انجام تغییرات، در جایی از 

صفحه کلیک کنید.

Custom شکل ٦ــ١٥ــ گزینه

 فصل پانزدهم: امکانات جانبی نرم افزار



 کاربر تولید محتوا

7ــ پس از انجام کلیه تنظیمات، با زدن دکمه OK واژه نامه ساخته 
از حرکت  برای جلوگیری  می شود.  داده  نمایش  اسالید  روی  شده 
خودکار به اسالید بعدی، یک Clickbox را در گوشه ای از اسالید 

قرار دهید. 

)Accordion( 3ــ1٥ ساخت منوهای پایین افتادنی
برای ایجاد منوهای پایین افتادنی یا کرکره ای مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ از منوی Insert گزینه Interactions و یا در نوار ابزار گزینه  را انتخاب کنید. 
2ــ در کادر باز شده )شکل 10ــ15(، گزینه Accordion را انتخاب کنید.

3ــ پنجره تنظیمات این گزینه مشابه واژه نامه بوده و از توضیح مجدد آن صرف نظر می شود )شکل  11ــ15(.

 تمرین 2ــ15: یک واژه نامه اصطالحات اینترنتی را ایجاد کنید.

شکل 9ــ1٥ــ ویرایش توضیحات لغت
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Interactions شکل 1٠ــ1٥ــ کادر 
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 تمرین 3ــ15:  یک منوی پایین افتادنی درباره چند اصطالح اینترنتی، ایجاد کنید .

شکل 11ــ1٥ــ تنظیمات منوهای پایین افتادنی

)Tabs( ٤ــ1٥ ساخت سربرگ
      برای ایجاد سربرگ مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ از منوی Insert گزینه Interactions یا در نوار ابزار گزینه  را انتخاب کنید. 
2ــ در کادر باز شده )شکل 12ــ15(، گزینه Tabs را انتخاب کنید.

 فصل پانزدهم: امکانات جانبی نرم افزار

برای حذف یک قسمت از منو، روی عنوان آن دابل کلیک کرده و روی"–« کلیک کنید.
نکته
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 کاربر تولید محتوا
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با  پروژه جدید، سه سربرگ  تمرین 4ــ15: در یک    
درباره  »تاریخچه«  و  »تجهیزات«  شبکه«،  »انواع  عناوین 
اینترنت ایجاد کنید و در هر قسمت مطالب و تصاویر مرتبط با 

آن را وارد کنید. 

)Tabs( شکل 13ــ1٥ــ تنظیمات سربرگ

Interactions شکل 1٢ــ1٥ــ کادر 

3ــ پنجره تنظیمات این گزینه مشابه واژه نامه بوده و از توضیح مجدد آن صرف نظر می شود )شکل 13ــ15(.
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Interactions شکل 1٤ــ1٥ــ کادر

)Jigsaw Puzzle( ٥ــ1٥ ساخت پازل
    می توانید یک تصویر را به صورت قطعه قطعه نمایش داده و با چیدن قطعات کنار هم، تصویر اّول را به دست آورید. 

برای ایجاد پازل مراحل زیر را انجام دهید:
را انتخاب کنید.  1ــ از منوی Insert گزینه Interactions و یا در نوار ابزار گزینه

2ــ در کادر باز شده )شکل 14ــ15(، گزینه Jigsaw Puzzle را انتخاب کنید.
3ــ در پنجره تنظیمات )شکل  15ــ15(، تصویر دلخواه، ابعاد آن، تعداد قطعات و زمان انجام پازل را مشخص کنید. 

پس از تأیید، پیغام برد )سبز رنگ( و باخت )قرمز رنگ( را فارسی کنید. 

 فصل پانزدهم: امکانات جانبی نرم افزار

برای نوشته های فارسی در کلیه اشیای تعاملی، عالوه بر تایپ مستقیم فارسی می توانید از فارسی نویس 
استفاده کنید.

نکته
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شکل  1٥ــ 1٥ــ تنظیمات پازل

 تمرین 5ــ15:  یک پازل با تصویر دلخواه به صورت 
رو به رو را ایجاد کنید. 

)Memory Game( 6ــ1٥ ساخت بازی حافظه
      در بازی حافظه، از هر تصویر، دو مورد موجود است که زیر تعدادی کارت مخفی شده و برای کسب امتیاز باید 

با برگرداندن کارت ها، دو تصویر یکسان انتخاب شوند. برای ایجاد این بازی مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ از منوی Insert گزینه Interactions و یا در نوار ابزار گزینه  را انتخاب کنید. 

2ــ در کادر باز شده )شکل 16ــ15(، گزینه Memory Game را انتخاب کنید.
3ــ در پنجره تنظیمات )شکل 17ــ15(، اندازه بازی، تصاویر، پیغام ها، امتیاز و زمان انجام بازی را مشخص کنید. 

در کادر دوم امکان تغییر رنگ ظاهر محیط بازی وجود دارد. 

 کاربر تولید محتوا

بهتر است از تغییر اندازه ی اشیای تعاملی آماده خودداری کنید.
نکته
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شکل 1٧ــ1٥ــ تنظیمات بازی حافظه

 تمرین 6ــ15:  یک بازی حافظه با چهار تصویر دلخواه ایجاد کنید. 

Interactions شکل 16ــ1٥ــ کادر

 فصل پانزدهم: امکانات جانبی نرم افزار



 کاربر تولید محتوا

)Image Zoom( ٧ــ1٥ نمایش تصویر با قابلیت بزرگ نمایی
     توسط این شیء، کنار تصویر در زمان اجرا یک عالمت ذره بین نشان داده می شود که با کلیک روی ذره بین و 
درگ نمودن لغزنده کنار آن، امکان بزرگ نمایی تصویر وجود دارد. با حرکت روی تصویر، اشاره گر به شکل دست 
در می آید که با درگ کردن می توان قسمت های مختلف تصویر را مشاهده نمود. برای برگرداندن تصویر به اندازه قبل، 

کافی است یک بار روی ذره بین کلیک کنید.
برای ایجاد تصویر با قابلیت بزر گ نمایی مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ از منوی Insert گزینه Interactions و یا در نوار ابزار 

گزینه   را انتخاب کنید. 
 Image Zoom 2ــ در کادر باز شده )شکل  1٨ــ15(، گزینه

را انتخاب کنید.
تصویر   ،Browse دکمه  وسیله  به  شکل  19ــ15،  در  3ــ 

دلخواهی را انتخاب کنید. 

 شکل 19ــ1٥ــ انتخاب تصویر با قابلیت بزرگ نمایی

  تمرین 7ــ15:  یک تصویر با قابلیت بزرگ نمایی را ایجاد کنید. 
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Interactions شکل  1٨ــ 1٥ــ کادر
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شکل ٢٠ــ1٥ــ استفاده از شخصیت های آماده

شکل ٢1ــ1٥ــ نمایش شخصیت انتخاب شده در اسالید

٨  ــ1٥ استفاده از کاراکترهای آماده
    نرم افزار Captivate این امکان را به شما می دهد که در اسالیدهای درسی، کنار مطالب از یک کاراکتر یا شخصیت 
آماده استفاده کنید. تعداد کمی از این شخصیت ها در نرم افزار قابل استفاده است و سایر آنها باید از اینترنت دانلود 
شوند. برای دسترسی به شخصیت ها از منوی Insert گزینه Characters را انتخاب کنید. در کادر باز شده )شکل 
 Illustrated ،)غیررسمی( Casual ،)تجاری( Business چهار دسته مختلف Category در قسمت ،)20ــ15
)مصور( و Medicine )پزشکی( وجود دارد. برای نمونه یک شخصیت از مجموعه Business انتخاب شده است. 
با کلیک روی دکمه Ok، شخصیت انتخابی به اسالید اضافه می شود )شکل 21ــ15( در صورتی که شخصیت انتخاب 

شده در دسترس نباشد، پیغامی مبنی بر دانلود آن از اینترنت نمایش داده می شود.

 فصل پانزدهم: امکانات جانبی نرم افزار
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9ــ1٥ فرمول نویسی ریاضی
برنامه  کنید.  انتخاب  را   Equation گزینه   Insert منوی  از  شده،  اضافه   7 نسخه  به  که  نویسی  فرمول  برای       
MathMagic Personal Custom باز می شود )شکل 22ــ15(. فرمولی برای نمونه نوشته شده که می توانید آن را 

پاک نموده یا ویرایش کنید. در قسمت Clips امکان استفاده از فرمول های آماده وجود دارد. 
عالئم ریاضی در نوار باالی پنجره وجود دارند. پس از نوشتن فرمول روی دکمه  برای ذخیره کلیک کرده، 
 MathMagic محیط ،Captivate سپس محیط فرمول نویسی را ببندید. با دابل کلیک روی فرمول در نرم افزار
باز شده و امکان ویرایش فرمول به کاربر داده می شود. برای حذف فرمول، روی آن کلیک کرده و کلید Delete را 

فشار دهید. 

شکل ٢٢ــ1٥ــ تایپ فرمول های ریاضی

 کاربر تولید محتوا

فرمول نوشته شده به صورت یک فایل png در طبقه Equation در کتابخانه پروژه ذخیره می شود.
نکته



     خالصه فصل

 در نسخه 7 نرم افزار، امکانات جانبی زیادی در قالب اشیای تعاملی آماده )Interactions(  نظیر واژه نامه، سربرگ، 

پازل و ... ارائه شده است که این اشیا در منوی Insert گزینه Interactions و در نوار ابزار برنامه، در گزینه 
وجود دارند. 

 Arial استفاده کنید. برای نوشته های فارسی، فونت Notes برای ایجاد دکمه یادداشت روی اسالیدها، از گزینه 
مناسب است.

 برای ایجاد واژه نامه از گزینه Glossary استفاده می شود. 
 برای ساخت منوهای پایین افتادنی از گزینه Accordion استفاده کنید. 

 توسط گزینه Tabs امکان ایجاد سربرگ های مختلف وجود دارد.
 برای ایجاد پازل، گزینه Jigsaw Puzzle را انتخاب کنید. تصویر انتخابی به صورت قطعه قطعه نمایش داده می شود 

که باید قطعات را کنار هم چیده و تصویر اّول را به دست آورید. 
 برای ایجاد بازی حافظه از گزینه Memory Game استفاده می شود. در این بازی، از هر تصویر، دو مورد زیر 

تعدادی کارت مخفی شده که برای کسب امتیاز باید با برگرداندن کارت ها، دو تصویر یکسان انتخاب شوند. 
 توسط شیء Image Zoom، می توانید تصویر با قابلیت بزرگ نمایی ایجاد کنید. 

 برای درج کاراکترهای آماده، از منوی Insert، گزینه Characters را انتخاب کنید.
 برای فرمول نویسی ریاضی، از منوی Insert گزینه Equation را انتخاب نمایید.
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 فصل پانزدهم: امکانات جانبی نرم افزار
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Learn in English
…………………………………………………………………..
Insert Mathematical equations
Adobe Captivate is integrated with MathMagic™ to let you create and edit Mathematical 
equations in your courses. MathMagic is a multiــpurpose equation editor, formula editor, 
and a scientific symbol editor for various math formats.
The MathMagic equations are stored as a PNG resource in Adobe Captivate. In the Adobe 
Captivate library, the equations are categorized under Equations.

واژه نامه تخصصی
Businessتجاری

Casualغیر رسمی
Contentمحتوا
Definitionتعریف
Equationمعادله

Glossaryواژه نامه
Illustratedمصور
Interactionتعامل

Medicineپزشکی
Noteیادداشت

Termاصطالح، لفظ

 کاربر تولید محتوا
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پرسش های چهارگزینه ای
1ــ کدام گزینه در کادر Interactions، امکان یادداشت گذاری روی اسالیدها را می دهد؟

Glossary )ب    Notes )الف
Accordions )د   Memory Game )ج

2ــ توسط کدام گزینه از کادر Interactions ، می توان سربرگ هایی را ایجاد نمود؟
Glossary )ب                  Image Zoom )الف

Jigsaw Puzzle )د                   Tabs  )ج
3ــ در کدام بخش از کادر واژه نامه، می توان تنظیمات لغت نوشته شده را تغییر داد؟

Body Text )ب    Content )الف
Terms )د     Header )ج

4ــ توسط کدام گزینه، می توان یک تصویر با قابلیت بزرگ نمایی را ایجاد نمود؟
Glossary )ب                  Image Zoom )الف
Accordion )د                   Tabs  )ج

5ــ انتخاب کدام گزینه در کادر Interactions ، امکان ساخت واژه نامه را به کاربر می دهد؟
Glossary )ب    Notes )الف

Jigsaw Puzzle )د                    Tabs  )ج
6ــ کدام شیء تعاملی زیر برای سرگرمی کاربرد دارد؟

Image Zoom )ب    Accordion )الف
Jigsaw Puzzle )د                    Tabs  )ج
7ــ کدام گزینه امکان فرمول نویسی ریاضی را به کاربر  می دهد؟

Equations )ب                  Image Zoom )الف
Characters )د    Glossary  )ج

 فصل پانزدهم: امکانات جانبی نرم افزار
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آزمون نظری
..…………………………………………………………………

1ــ چند Interaction آماده در نسخه 7 را نام ببرید.
2ــ چگونه می توان به اسالیدهای Captivate، یادداشت اضافه نمود؟

3ــ مراحل ایجاد یک واژه نامه را بیان کنید. 
4ــ کاربرد Jigsaw Puzzle و Memory Game را شرح دهید.

5ــ چگونه می توان یک فرمول ریاضی را به پروژه اضافه کرد؟  

کارگاه عملی
به پروژه آموزش  Powerpoint، موارد زیر را اضافه کنید:

1ــ در قسمت واژه نامه، یک فرهنگ لغت مرتبط با پاورپوینت با تعدادی تصویر ایجاد کنید.
2ــ در قسمت سرگرمی، دو دکمه به نام »پازل« و »بازی حافظه« 
ایجاد کرده و دو اسالید با همین نام ها، شامل دکمه بازگشت برای 

این دو قسمت ایجاد کنید. 
3ــ در اسالید پازل، یک پازل دلخواه را ایجاد کنید.

4ــ در قسمت بازی حافظه، یک بازی حافظه شامل چند تصویر 
ایجاد کنید.

5ــ در قسمت راهنما، در سربرگ های مختلف، عملکرد بخش های 
نرم افزار آموزشی پاورپوینت را به اختصار توضیح دهید. 

ایجاد کرده و در  نمایی«  بزرگ  قابلیت  با  »نمایش محیط  نام  به  نرم افزار، دکمه ای  با محیط  6ــ در قسمت آشنایی 
اسالیدی به همین نام، تصویر محیط را با قابلیت بزرگ نمایی قرار دهید )امکان بازگشت به صفحه قبلی در این اسالید 

در نظر گرفته شود(. 

 کاربر تولید محتوا
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Captivate
زمان

عملینظری

٢1٠

فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی

هدف های رفتاری
پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که:

ـ شیوه ساخت آزمون های الکترونیکی و نحوه صدور کارنامه را بیاموزد.

ـ انواع سؤاالت صحیح و غلط، چند گزینه ای، جای خالی، کوتاه پاسخ، جورکردنی و توالی 
و شیوه به کارگیری آنها را بداند.

ـ توانایی ساخت مخزن سؤاالت را داشته باشد.
ـ بتواند آزمون های تصادفی را ایجاد نماید.

ـ قادر به انجام تنظیمات آزمون باشد.

هدف کلی فصل:
ساخت آزمون های الکترونیکی،پیش آزمون و آزمون های تصادفی  
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مقدمه:
      در نرم افزار Captivate امکان ایجاد آزمون الکترونیکی با سؤال های متنوعی نظیر چندگزینه ای، صحیح و غلط، 
کوتاه پاسخ، جای خالی، کلیک کردنی، جورکردنی و حتی نظرسنجی وجود دارد. عالوه بر این امکان ایجاد بانک 
سؤال، ایجاد پیش آزمون، صدور کارنامه و اجرای تصادفی آزمون ها نیز وجود دارد. در این فصل با شیوه ساخت 

آزمون های الکترونیکی آشنا می شوید. 

1ــ16 ایجاد یک آزمون الکترونیکی
    برای ایجاد یک آزمون الکترونیکی، مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ ابتدا یک پروژه خالی را ایجاد نموده و در صفحه اّول آن عنوان مناسبی را برای آزمون انتخاب کنید.
2ــ از منوی Quiz گزینه Question slide را انتخاب کرده، نوع و تعداد هر سؤال را مشخص کنید )شکل  1ــ16(. 
 Pretest برای آزمون بدون نمره و نظرسنجی و گزینه Survey برای آزمون نمره دار و امتیازی، گزینه Graded گزینه

برای پیش آزمون استفاده می شود. 

شکل  1ــ16ــ انواع سؤاالت در آزمون الکترونیکی

 کاربر تولید محتوا
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 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی

 شکل  3ــ16ــ خصوصیات سؤاالت چند گزینه ای

)Multiple Choice( 1ــ1ــ16 سؤاالت چندگزینه ای
   با انتخاب این گزینه، به طور پیش فرض، یک سؤال با دو گزینه ایجاد می شود )شکل 2ــ16( که در کادر خصوصیات 
آزمون )شکل 3ــ16(، در قسمت Answers، می توان آن را تغییر داد. خصوصیات این نوع سؤال در جدول  1ــ16 

آورده شده است. هنگام تایپ پاسخ ها، گزینه صحیح را انتخاب کنید.

شکل  ٢ــ16ــ سؤال چند گزینه ای
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جدول  1ــ16ــ خصوصیات سؤاالت چند گزینه ای

توضیحاتگزینه
Typeنوع سؤال

Answersتعداد گزینه های سؤال
Shuffle Answersجابه جایی و مخلوط کردن گزینه های سؤال

Points)برای نمره منفی اضافه شده Penalty نمره هر سؤال )از نسخه 6، گزینه
Multiple Answersسؤاالت چندپاسخی

Numberingنحوه شماره گذاری گزینه ها
Captions پیغام هاCorrectپیغام در صورت پاسخ صحیح

Incomplete پیغام در صورت عدم پاسخ دهی )اگر فعال باشد، کاربر ملزم، به پاسخگویی
سؤال می باشد(

Time limit)محدودیت زمانی)تعیین زمان و پیغام اتمام زمان
Buttons 

دکمه ها
Clearدکمه پاک کردن
Backدکمه بازگشت به عقب
Next دکمه بعدی

Action/ on successدستوری که با پاسخ صحیح به سؤال، اجرا می شود
Attempts)پیغام برای سعی مجدد Retry Message( تعداد دفعات تالش
Infiniteتالش نامحدود

Failure level بستگی به تعداد تالش دارد و می توان مشخص کرد چند بار پیغام نادرست نمایش داده شود
)اگر گزینه None انتخاب باشد، پیغام خطا نمایش داده نمی شود(.

Last Attemptدستوری که در آخرین تالش اجرا می شود

 کاربر تولید محتوا

1ـ با ایجاد اّولین سؤال نمره دار )Graded(، اسالید کارنامه )Quiz Result( به طور خودکار ایجاد می شود 
که گزینه های آن در قسمت صدور کارنامه توضیح داده خواهد شد.

نکته

برای ثبت نمره هر سؤال، پس از پاسخگویی باید روی دکمه submit کلیک شود و با کلیک روی دکمه Next تنها 
در صورت فعال بودن گزینه submitall در تنظیمات آزمون می توان با ثبت پاسخ به سؤال بعدی رفت.

نکته
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مثال( می خواهیم یک آزمون الکترونیکی به نام »g4ــTest« با ابعاد 4٨0 × 640 ایجاد کنیم. در اسالید اّول، عبارت 
»آزمون الکترونیکی پاورپوینت«، یک تصویر و دکمه شروع آزمون )رفتن به اسالید بعدی( قرار  داشته باشد و سؤال 

چهارگزینه ای زیر اضافه شود:
برای ذخیره کردن یک فایل کدام دستور استفاده می شود؟

Open      Save    Close        Print
برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

 Blank گزینه  ،New Project منوی زیر   ،File وی من از  1ــ 
Project را انتخاب کرده و ابعاد 4٨0 × 640  را مشخص کنید.
2ــ در اسالید اّول عبارت موردنظر را نوشته، تصویر و دکمه 

شروع ) با اکشن نمایش اسالید بعدی( را اضافه کنید. 
3ــ از منوی Quiz، گزینه Question Slide را انتخاب کنید. 
در کادر باز شده، Multiple Choice را انتخاب و تعداد یک 

سؤال و به صورت نمره دار )Graded(، انتخاب کنید.
انتخاب  تایپ نموده و پاسخ صحیح را  4ــ سؤال موردنظر را 
کنید. عبارات روی دکمه ها را پس از انتخاب دکمه، از طریق 

پنجره Properties دکمه در قسمت Caption، فارسی کنید.
نمره   ،)Quiz Properties( آزمون  خصوصیات  جره  پن در  5ــ 
 Shuffle Answers را 10 در نظر گرفته، گزینه )Points( سؤال

را برای جابه جایی گزینه ها انتخاب کنید.
6ــ چون می خواهیم پس از خاتمه آزمون و مشاهده کارنامه، پاسخ ها بازبینی شوند، در قسمت  Captions، هیچکدام 
از پیغام ها را انتخاب نکنید )در صورتی که می خواهید با زدن دکمه تأیید )Submit( درست یا غلط بودن پاسخ به کاربر 
بازخورد داده شود، گزینه Correct )پاسخ صحیح( را انتخاب و گزینه Failure level )دفعات اشتباه( را یک قرار 
دهید تا پیغام خطای قرمز رنگی روی صفحه ظاهر شود. عبارت »پاسخ شما صحیح )غلط( است. برای ادامه کلیک 

کنید« را متناسب با هر کدام روی آنها بنویسید(. 
7ــ فایل را ذخیره نموده و پیش نمایش آن را مشاهده کنید. در انتهای آزمون، کارنامه ای نمایش داده می شود که در 

قسمت »صدور کارنامه« با آن آشنا خواهید شد.

 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی
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)True/ False( ٢ــ1ــ16 سؤاالت صحیح/ غلط
    این نوع سؤاالت، درستی یا نادرستی یک عبارت را تعیین می کنند )شکل 4ــ16(. خصوصیات این سؤال، 

مشابه خصوصیات سؤاالت چند گزینه ای بوده و از توضیح مجدد آنها صرف نظر می شود.

شکل  ٤ــ16ــ سؤال صحیح / غلط

 Test تمرین  1ــ16: سؤال صحیح غلط زیر را به پروژه 
اضافه کنید:

درستی یا نادرستی عبارت زیر را تعیین کنید.
 کاربرد نرم افزار پاورپوینت، تایپ و صفحه آرایی می باشد.  

 درست         نادرست

)Fill in the Blank( 3ــ1ــ16 سؤاالت جای خالی
به  ابتدا عبارت موردنظر را  انتخاب این نوع سؤال، شکل  5  ــ16 ظاهر می شود. در سؤاالت جای خالی،  با       
طور کامل تایپ کرده، سپس کلمه ای که می خواهید به صورت جای خالی نشان داده شود را انتخاب و در پنجره 
خصوصیات، روی دکمه Mark Blank کلیک کنید. برای افزودن کلمات صحیح بیشتر، روی عبارت نقطه چین 

دابل کلیک کرده و گزینه + را انتخاب کنید. 

 کاربر تولید محتوا
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شکل  ٥ ــ16ــ سؤال جای خالی

در کادر پایین شکل 5  ــ16، اگر حالت User Input انتخاب شود، هنگام اجرا کاربر باید در جای خالی تایپ نماید 
ولی در حالت Drop Down List امکان انتخاب گزینه ها از لیست وجود دارد )تعدادی گزینه را اضافه نموده و 

پاسخ صحیح را عالمت دار کنید(. 

)Short Answer( ٤ــ1ــ16 سؤاالت کوتاه پاسخ
     در سؤاالت پاسخ کوتاه )شکل 6  ــ16(، امکان تایپ سؤال در باال و پاسخ آن در قسمت Correct Entries وجود دارد. 

هنگام اجرا، کاربر می تواند پاسخ خود را در کادر نمایان شده تایپ کند.  

تمرین 2ــ16: سؤال جای خالی زیر را به پروژه 
Test اضافه کنید: 

 ... فرض  پیش  طور  به  پاورپوینت  فایل  ایجاد  هنگام 
اسالید در آن وجود دارد. 

1

 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی
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شکل ٦  ــ١٦ــ سؤال کوتاه پاسخ

تمرین 3ــ16: سؤال کوتاه پاسخ زیر را به پروژه 
Test اضافه کنید: 

در کدام سربرگ امکان انتخاب طرح زمینه برای اسالید 
)Design :وجود دارد؟ )پاسخ

)Matching( ٥  ــ١ــ١٦ سؤاالت جور کردنی
     در این سؤاالت )شکل ٧ــ16(، کاربر باید گزینه های 
مرتبط به هم را در دو ستون تشخیص داده و با درگ کردن 
به یکدیگر متصل کند. عالوه بر این امکان انتخاب پاسخ ها 

از طریق کادر کشویی کنار گزینه ها نیز وجود دارد. 

شکل ٧ــ١٦ــ سؤال جور کردنی

 کاربر تولید محتوا
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شکل ٨  ــ16ــ خصوصیات سؤال جور کردنی

پروژه  به  را  زیر  کردنی  جور  سؤال  4ــ16:  تمرین 
Test اضافه کنید: 

هر گزینه را به کابردش متصل کنید. 
Open, Print, Close :1 ستون

ستون ٢: چاپ محتویات فایل، بستن فایل، ذخیره کردن 

فایل، باز نمودن فایل

به طور پیش فرض در هر ستون 3 مورد وجود دارد که می توان در پنجره خصوصیات آزمون در قسمت Column1 و 
Column2 تعداد موردهای هر ستون را تعیین نمود که معمواًل تعداد ستون دوم، یک واحد بیشتر از ستون اّول در نظر 
گرفته می شود.  توسط گزینهShuffle Column1،  گزینه های ستون اّول جابه جا نمایش داده می شوند )شکل ٨  ــ16 (. 

)Hot Spot( 6  ــ1ــ16ــ سؤاالت کلیک کردنی
     در این سؤاالت )شکل 9ــ16(، کاربر باید از میان قسمت های مختلف یک تصویر یا مواردی که در اختیار وی قرار 
داده شده، روی بخش خاصی که پاسخ سؤال است کلیک نماید. پس از انتخاب این نوع سؤال، باید ناحیه کلیک کردنی 

را روی قسمت موردنظر )پاسخ سؤال( قرار دهید. 

 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی
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شکل 9ــ16ــ سؤال کلیک کردنی

پویانمایی  می توانید   Hotspot قسمت  در  می شود.  مشخص   Answers قسمت  در  کردنی  کلیک  نواحی  تعداد 
کنید  انتخاب  کلیک،  محدوده  در  نمایش  (برای   Gallery/Hotspot پوشه)  از  برنامه  نصب  مسیر  از  را  دلخواهی 

)شکل 10ــ16(. 

تمرین 5  ــ16: سؤال کلیک کردنی زیر را به پروژه 
Test اضافه کنید: 

است  به رسم جدول  مربوط  که  ای  گزینه  در شکل،روی 
کلیک کنید )تصویر منوی Insert نمایش داده شود(. 

شکل  1٠ــ16ــ خصوصیات سؤال کلیک کردنی باقی بماند

 کاربر تولید محتوا

برای این که Hotspot روی صفحه دیده نشود، در پنجره خصوصیات، ضخامت )Width( آن را صفر کنید.
نکته
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 شکل  11ــ16ــ سؤال ترتیبی

 Test به پروژه تمرین 6  ــ16: سؤال ترتیبی زیر را 
اضافه کنید: 

نرم افزار پاورپوینت از چه مسیری اجرا می شود؟
Start, All Programs, Microsoft Office, 
Microsoft PowerPoint

)Sequence( ٧ــ1ــ16 سؤاالت ترتیبی
       در این سؤاالت )شکل  11ــ16(، از کاربر خواسته می شود که گزینه هایی که در اختیار او قرار گرفته را به ترتیب 
 Drop down list با درگ کردن یا Drag Drop( روش پاسخ گویی Answer Type خاصی مرتب کند. در قسمت
به صورت لیست بازشو( مشخص می شود. گزینه های موردنظر را به ترتیب تایپ کنید که البته هنگام اجرا گزینه ها 

نامرتب نمایش داده می شوند. 

)Rating Scale( ٨  ــ1ــ16 سؤاالت نظرسنجی
     این سؤاالت )شکل 12ــ16(، بدون امتیاز بوده و بیشتر برای درجه بندی و سنجش نظرات کاربران در یک پروژه 
استفاده می شوند. در قسمت Rating Scale طیف پاسخ ها انتخاب می شود که بین 2 تا 5 می تواند باشد. در  پاسخ، 

کاربر می تواند یکی از حالت های زیر را انتخاب نماید:
)Disagree( مخالف 

)Somewhat Disagree( تاحدی مخالف 
)Neutral( بی طرف 

)Somewhat Agree( تا حدی موافق 
 )Agree( موافق 

 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی
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شکل 1٢ــ16ــ سؤال نظرسنجی

تمرین 7ــ16: سؤال نظرسنجی زیر را به پروژه Test اضافه 
کنید: 

لطفًا نظر خود را نسبت به جمله نوشته شده بیان کنید.
 نرم افزار پاورپوینت بهترین و ساده ترین نرم افزار ارائه مطالب است.

٢ــ16 نحوه صدور کارنامه
      پس از ایجاد آزمون، در آخرین اسالید، کارنامه نمایش داده می شود که امکان فارسی نمودن گزینه های سمت چپ 
وجود دارد )شکل  13ــ16(. قسمت هایی که در آکوالد قرار گرفته اند متغیرهایی هستند که نتیجه آزمون را نشان می دهند 
و نباید تغییر داده شوند. در پنجره Quiz Properties می توان مشخص نمود که کدام متغیرها دیده شوند. متغیرها 
به ترتیب شامل »نمره شما، حداکثر نمره، تعداد پاسخ های صحیح، تعداد کل سؤاالت، میزان دقت و تعداد دفعات 

تالش« می باشند.  

 کاربر تولید محتوا
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شکل  13ــ16ــ کارنامه آزمون

شکل  1٤ــ16ــ خصوصیات ناحیه بازبینی

بازبینی  ناحیه  و  آزمون  کارنامه  ٨  ــ16:  تمرین 
پروژه Test را فارسی کرده، سپس آزمون را اجرا کرده و 

پاسخ ها را بازبینی کنید.

شده  گرفته  نظر  در  پاسخ ها  بازبینی  برای   Review Quiz دکمه 
است. در قسمت Review Area )ناحیه بازبینی(، پیغام موفقیت 
نمایش  داده شده،  پاسخ  به  مربوط  توضیحات  و  موفقیت  عدم  یا 
داده می شود. برای فارسی نمودن پیغام ها روی این قسمت کلیک 
 Pass کرده و در پنجره خصوصیات )شکل  14ــ16(، در قسمت
Message پیغام موفقیت و در قسمت Fail Message پیغام عدم 

موفقیت را تایپ کنید.

 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی
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3ــ16 تنظیمات آزمون
برای انجام تنظیمات آزمون یکی از دو روش زیر را انجام دهید:

1ــ از منوی Quiz، گزینه Quiz Preferences را انتخاب کنید.
 Settings روی گزینه ،Quiz را انتخاب و در کادر باز شده، در قسمت Preferences گزینه ،Edit 2ــ از منوی

کلیک کنید.
شکل  15ــ16 ظاهر شده که توضیحات این قسمت در جدول  2ــ16 آورده شده است. 

جدول ٢ــ16ــ تنظیمات آزمون

توضیحاتگزینه
RequiredOptional)پاسخ گویی اختیاری )می توان سؤاالتی را پاسخ نداد

Required)پاسخ گویی اجباری )قبل از رفتن به سؤال بعدی
Pass Requiredپاس شدن اجباری

Answer All)پاسخ گویی به همه سؤاالت )قبل از اتمام آزمون
Shuffle Answersجابه جایی گزینه های سؤال

Submit All

ــ امکان تأیید کلیه سؤاالت را با هم می دهد و نیازی به تأیید تک تک سؤاالت نیست
ــ در این حالت در هر لحظه از آزمون می توان با کلیک روی این گزینه به آزمون 

خاتمه داد و کارنامه را مشاهده نمود.

Submit All Messages
پیغام های تأیید همه )شکل  16ــ16(. زمانی که روی دکمه »Submit All« کلیک 

شود، برحسب اجبار یا عدم اجبار به پاسخ گویی، پیغامی نمایش داده می شود. 
Branch Aware)ایجاد آزمون های چند سطحی )در انتهای فصل توضیح داده شده است

Show Progress نسبی )مثاًل سؤال 1 از :Relative میزان پیشروی و شماره سؤال را نشان می دهد
10( و Absolute: مطلق )مثاًل سؤال 1(

Allow Backward 
Movement)Back اجازه رفتن به سؤال قبلی را می دهد )توسط دکمه

Show Score At the End of 
Quizنمایش کارنامه در پایان آزمون

 کاربر تولید محتوا
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Show Score At the End of Quizنمایش کارنامه در پایان آزمون

Quiz Result Messages
پیغام های کارنامه )شکل  17ــ16( که در خصوصیات کارنامه توضیح داده 

شد.

Question Review Messages
بازبینی  زمان  پیغام ها  این  ـ  16(.  )شکل  1٨ـ آزمون  بازبینی  پیغام های 

پاسخ ها، در ناحیه Review Area نمایش داده شده می شوند.

Hide Playbar in Quiz.نوار کنترلی را در آزمون مخفی می کند

شکل  1٥ــ16ــ تنظیمات آزمون

 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی
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نکته

)submitAll( شکل  ١٦ــ١٦ــ پیغام های تأیید همه

شکل  ١٧ــ١٦ــ پیغام های کارنامه آزمون

بهتر است قبل از ایجاد آزمون، تنظیمات آن را انجام دهید. 

 کاربر تولید محتوا
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شکل  1٨ــ 16ــ پیغام های بازبینی آزمون

شکل  19ــ16ــ تنظیمات قبولی و مردودی

در کادر تنظیمات، با کلیک روی گزینه Pass or Fail در سمت چپ، شکل  19ــ16 ظاهر می شود. در قسمت
 Pass/Fail Options، نمره قبولی بر حسب درصد یا نمره مشخص می گردد. عملی که در صورت قبولی یا عدم قبولی اتفاق 
 Infinite( مشخص می شود. تعداد دفعات پاسخ گویی یا نامحدود بودن پاسخ ها Action خواهد افتاد، در قسمت

Attemps( را مشخص کنید. 

 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی
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با کلیک روی قسمت Default Labels در همین کادر، شکل 20ــ16 ظاهر شده و امکان تعیین برچسب های پیش فرض 
را به کاربر می دهد. با توجه به این که امکان کپی دکمه ها و پیغام ها در سؤال ها وجود ندارد، بهتر است قبل از شروع، این 

تنظیمات انجام شود. در جدول 3ــ16 توضیحات این قسمت بیان شده است.

شکل ٢٠ــ16ــ برچسب های پیش فرض در آزمون

جدول 3ــ16ــ تعیین برچسب های پیش فرض در آزمون

توضیحاتگزینه
Correct Message در صورتی که پاسخ صحیح به سؤال دهید این پیغام ظاهر می شود )پاسخ شما

صحیح است. برای ادامه کلیک کنید(.
Incorrect Message.پاسخ شما نادرست است. برای ادامه کلیک کنید

Retry Message )دوباره تالش کنید )در صورتی که تعداد دفعات تالش بیش از یک مرتبه باشد
InComplete Message)قبل از ادامه باید به این سؤال پاسخ دهید. )پاسخگویی اجباری

Timeout Message.زمان پاسخ گویی به سؤال به پایان رسید. برای ادامه کلیک کنید
Partial Correct Messsageتا حدی درست پاسخ داده اید. برای ادامه کلیک کنید

 کاربر تولید محتوا
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Submitدکمه تأیید
Submit All)دکمه تأیید همه )می توانید عبارت »پایان آزمون« را روی آن نمایش دهید

Clearدکمه پاک کردن
Skip)دکمه صرف نظر )بعدی
Backدکمه قبلی

Progress Indicatorنمایش شماره و تعداد کل سؤاالت

تمرین 9ــ16: تنظیمات زیر را در پروژه Test انجام دهید و نتیجه را مشاهده کنید: 
 امکان تأیید همه پاسخ ها با هم وجود داشته باشد ولی پاسخگویی به کلیه سؤاالت اختیاری باشد 

 Submit All امکان تأیید همه پاسخ ها با هم وجود داشته باشد ولی پاسخگویی به کلیه سؤاالت اختیاری باشد )راهنمایی: گزینه 

را انتخاب نموده، سپس در قسمت Required، گزینه Optional را انتخاب کنید(

 گزینه ها هنگام نمایش جابجا شوند. 

 نوار کنترلی در آزمون مشاهده نشود. 

 تعداد دفعات تالش را یک در نظر گرفته و در کارنامه، تعداد دفعات تالش نمایش داده نشود.

 نمره قبولی در آزمون را 50 درصد در نظر بگیرید.

 کلیه پیغام ها را فارسی کنید. 

٤ــ16 نحوه ایجاد بانک سؤال
     تا کنون شما شیوه ایجاد یک آزمون الکترونیکی و نحوه اضافه نمودن سؤال به آن را فرا گرفتید. با هر بار اجرای 
آزمون، سؤاالت تکراری که ایجاد نموده اید به شما نمایش داده می شود. اگر بخواهید هر بار، سؤاالت متفاوتی به 
شما نمایش داده شود، باید یک آزمون تصادفی را ایجاد کنید. برای این کار باید ابتدا یک بانک یا مخزن سؤال شامل 
تعدادی سؤال را ایجاد کرده، سپس آزمونی تصادفی با تعداد سؤال مد نظر ایجاد کنید. برای ایجاد بانک سؤال، یکی 

از دو روش زیر را انجام دهید:
1ــ از منوی Quiz، گزینه Quiz Pool Manager را انتخاب کنید )شکل 21ــ16(. در سمت چپ، با کلیک 
روی + می توانید یک بانک سؤال را ایجاد نمایید. در سمت راست امکان اضافه نمودن سؤال به مخزن وجود دارد. 

 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی
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2ــ ابتدا فایل حاوی سؤاالت را ایجاد کرده، سپس مخزن سؤال را به روش گفته شده ایجاد کنید. روی اسالید هر 
سؤال در FilmStrip کلیک راست نموده و گزینه Move Question To را انتخاب و مخزن موردنظر را تعیین 
کنید. به این ترتیب سؤاالت به مخزن انتخابی انتقال پیدا می کنند که این روش کاربرد بیشتری دارد و می توان به طور 

هم زمان بیش از یک سؤال را انتخاب نمود. 

شکل 2١ــ١٦ــ مدیریت بانک سؤال

تمرین 10ــ16: یک بانک سؤال به نام Powerpoint در پروژه Test ایجاد کرده و کلیه سؤاالت به جز سؤال 
نظرسنجی را به آن اضافه کرده و سؤال نظرسنجی را حذف کنید )به دلیل این که برای این نوع سؤال، نمره در نظر 

گرفته نمی شود(. در پروژه فقط اسالید اّول و کارنامه باقی می ماند.  

 کاربر تولید محتوا

 Move گزینه  و  کرده  راست  کلیک  سؤال  اسالید  روی  اصلی،  پروژه  به  سؤال  بانک  از  سؤال  انتقال  برای 
Question to Main project را انتخاب کنید. 

نکته

جهت مشاهده و ویرایش سؤاالت بعد از انتقال به بانک، از منوی Window، گزینه Question Pool را انتخاب 
کرده و با کلیک روی هر سؤال، آن را تغییر دهید )شکل 22ــ16(. 

نکته
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از طریق منوی Quiz، گزینه Import Question Pools امکان وارد نمودن بانک سؤال و استفاده از سؤاالت 
سایر پروژه ها در پروژه جاری وجود دارد. 

Question Pool شکل ٢٢ــ16 نمایش اسالیدها در پنجره

تمرین 11ــ16: یک آزمون تصادفی با سه سؤال در پروژه Test ایجاد کنید 
و نمره هر سؤال را 20 در نظر بگیرید.خروجی swf را از آزمون تهیه کرده و آن را 
چند  بار اجرا کنید.همان طور که مالحظه می کنید، با هر بار اجرا سؤاالت متفاوتی 
مشاهده می شود )دقت کنید چون در این بانک سؤال فقط 7 سؤال وجود دارد، 

احتمال تکراری بودن سؤاالت زیاد است.

٥  ــ16 نحوه ایجاد آزمون های تصادفی 
     پس از ایجاد بانک سؤال، برای ایجاد آزمون های تصادفی، یکی 

از روش های زیر را انجام دهید:
را   Random Question Slide دستور ،Quiz منوی از  1ــ 

انتخاب نمایید )هر بار یک سؤال تصادفی را ایجاد می کند(.
 Random Question را انتخاب کرده و در کادر باز شده، گزینه Question Slide گزینه Quiz 2ــ از منوی

و تعداد سؤاالت تصادفی و بانک سؤال را مشخص کنید )هر بار می توانید بیش از یک سؤال را انتخاب نمایید(. 
در پنجره خصوصیات آزمون )شکل 23ــ16( در قسمت Question Pool نام مخزن سؤال را مشخص کنید. با 

اجرای پروژه خواهید دید که هر بار سؤاالت به صورت تصادفی نمایش داده می شوند. 

شکل ٢3ــ16ــ خصوصیات سؤال تصادفی

 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی
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این بخش برای مطالعه آزاد می باشد

6  ــ16 بازخوانی مطالب درسی در آزمون
      یکی از قابلیت هایی که به نسخه 7 نرم افزار در قسمت آزمون اضافه شده، امکان بازخوانی و یادآوری مطالب 
درسی است. کاربر حین پاسخ دهی به سؤاالت آزمون، می تواند با کلیک روی دکمه بازخوانی، به مطلب درسی که 
سؤال از آن تهیه شده بازگشته و پس از مرور درس، مجددا به آزمون رفته و پاسخ خود را انتخاب کند. دقت شود 
که در این حالت باید سؤاالت آزمون و مطالب درسی در یک پروژه ایجاد شده باشند. به عنوان نمونه می خواهیم یک 

پروژه آموزش احکام نماز داشته باشیم و شرایط لباس و مکان نمازگزار را به صورت زیر آموزش دهیم. 

 کاربر تولید محتوا

هر چه تعداد سؤاالت در بانک سؤال بیشتر باشد، احتمال دیدن سؤاالت تکراری کمتر است.
نکته
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برای این کار مراحل زیر را انجام دهید: 
در اسالید اّول سه دکمه با عناوین »لباس نمازگزار«، »مکان نمازگزار« و »آزمون« ایجاد کرده و دو اسالید درباره لباس 

و مکان نمازگزار ایجاد کنید.
1ــ دو اسالید سؤال مرتبط با مطالب درسی را نیز به وجود آورید. 

2ــ در یکی از اسالیدهای سؤال قرار گرفته، در پانل Quiz Properties، در رویداد Last Attempt، دستور 
Jump to Slide، پرش به اسالیدی که مطلب درسی در آن قرار گرفته را اختصاص دهید.

 Return To Quiz آن، دستور On Success 3ــ در اسالید درسی، دکمه ای با عنوان »ادامه« ایجاد کنید و در رویداد
را اختصاص دهید. این دکمه امکان بازگشت به آزمون را به کاربر می دهد. در صورتی که کاربر از طریق آزمون به این اسالید 

مراجعه نکرده باشد، با فشردن این دکمه به اسالید بعدی هدایت می شود.    
4ــ برای سؤال دوم نیز مراحل باال را تکرار نموده و با فشردن کلید F4 نتیجه را مشاهده کنید. 

 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی
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٧ــ16 ایجاد دکمه آزمون مجدد
      در صورت عدم موفقیت کاربر در آزمون، می توانید امکان آزمون مجدد را به کاربر بدهید. برای این کار مراحل 

زیر را انجام دهید:
1ــ از منوی Quiz گزینه Quiz Preferences را انتخاب کنید. 

2ــ در کادر باز شده )شکل 24ــ16(، در قسمت Pass or Fail، تعداد دفعات تالش کاربر را نامحدود انتخاب کنید 
 .)Infinite Attempts گزینه(

3ــ با انتخاب گزینه باال، گزینه Show Retake Button در زیر آن فعال می شود که در صورت انتخاب این گزینه، در 
صفحه کارنامه، در صورت عدم قبولی کاربر، دکمه Retake Quiz )آزمون مجدد( ظاهر می شود که به کاربر امکان 

آزمون مجدد را می دهد. 
4ــ با انتخاب دکمه Retake Quiz در اسالید کارنامه، در پنجره Properties امکان تغییر ظاهر و عنوان دکمه وجود دارد.

5ــ آزمون را اجرا کرده و به گونه ای پاسخ دهید که قبول نشوید و توسط دکمه Retake Quiz، مجددا آزمون دهید. 

 شکل ٢٤ــ16ــ تنظیمات آزمون مجدد

 کاربر تولید محتوا

در صورتی که کاربر پاسخ ها را مرور کند )با استفاده از دکمه Review Quiz در اسالید کارنامه(، پس از بازگشت 
مجدد به کارنامه، دکمه Retake Quiz نمایش داده نمی شود و کاربر امکان آزمون مجدد را نخواهد داشت.

نکته
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Advanced Interactions شکل ٢٥ــ16ــ پنجره

٨  ــ16 نمایش بازخورد مناسب با توجه به قبولی یا عدم قبولی در آزمون
      می خواهیم در صفحه کارنامه آزمون، با توجه به قبولی یا عدم قبولی شخص، تصویر مرتبطی را به وی نشان دهیم. 

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ ابتدا بعد از اسالید کارنامه، دو اسالید را برای قبولی و عدم قبولی شخص با تصاویر زیر ایجاد کنید.

  

 ،Project همه سؤاالت را با هم جمع کرده یا از منوی Points 2ــ برای فهمیدن کل نمره آزمون، می توانید قسمت
گزینه Advanced Interactions را انتخاب کنید )شکل 25ــ16(. در این کادر که ظاهر دشواری دارد ولی کار 
 Total نمره هر سؤال و در قسمت Points کردن با آن ساده است، کلیه اشیای تعاملی نمایش داده شده اند.در ستون

در باالی کادر، نمره کلی آزمون مشاهده می شود. 

 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی
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3ــ از منوی Edit، گزینه Preferences را انتخاب کرده و در کادر باز شده در قسمت Quiz، زبانه Pass/fail را 
انتخاب کنید )شکل 26ــ16(. در قسمت Pass/Fail Options، درصد قبولی یا نمره قبولی را مشخص کنید )برای 

نمونه %50(. 
4ــ در قسمت IF Passing Grade، دستور رفتن به اسالید قبولی )یا اسالید بعدی( را انتخاب کرده و در قسمت 
IF Failing Grade، در صورتی که کاربر نمره قبولی را کسب نکند، دستور پرش )Jump to Slide( به اسالید عدم 

قبولی را تعیین کنید. 

Pass/fail شکل ٢6ــ16ــ کادر

بازخورد  اسالیدهای  به  را  تشویق  صدای  مانند  دلخواه  صوتی  توضیحات  یا  متن  می توانید  تصویر،  بر  عالوه  5ــ 
اضافه کنید. در هر یک از اسالیدهای بازخورد، دکمه ای را جهت بازگشت به اسالید کارنامه قرار دهید یا در پنجره 

خصوصیات اسالید، رویداد on Exit دستور بازگشت به کارنامه را قرار دهید.

9ــ16 پیش آزمون و آزمون های چند سطحی
     می خواهیم آزمونی را در دو سطح مقدماتی و پیشرفته ایجاد کنیم. ابتدا سؤاالتی را به عنوان پیش آزمون به کاربر 
نمایش می دهیم و بر اساس پاسخ گویی کاربر، سؤاالت یکی از دو سطح مقدماتی یا پیشرفته را نمایش می دهیم. برای 

این کار مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ از منوی Quiz، گزینه Quiz Preferences را انتخاب و در کادر باز شده گزینه Branch Aware را فعال کنید. 

2ــ در اسالید اّول عبارت »پیش آزمون« را بنویسید. 
3ــ برای افزودن سؤاالت پیش آزمون، از منوی Quiz، گزینه PreTest Question Slide را انتخاب کنید )یا از 

 کاربر تولید محتوا
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شکل ٢٧ــ16ــ تنظیمات پیش آزمون

منوی Quiz، گزینه Question Slide را انتخاب و نوع سؤاالت را Pretest در نظر بگیرید(. )2 سؤال کافی است(
4ــ اسالید جدیدی ایجاد نموده و عبارت »سطح مقدماتی« را در آن بنویسید. 2 سؤال نمره دار )Graded( تقریبا 

ساده را به روشی که قباًل آموختید، برای این قسمت ایجاد کنید. 
5ــ اسالید جدیدی ایجاد نموده و عبارت »سطح پیشرفته« را در آن بنویسید. 2 سؤال نمره دار )Graded( تقریبا 

دشوار را به روشی که قباًل آموختید، برای این قسمت ایجاد کنید. 
 Edit Pretest Action 6ــ روی یکی از سؤاالت پیش آزمون قرار گرفته، از پنجره خصوصیات آزمون، گزینه
را انتخاب کنید. در شکل 27ــ16، در قسمت IF، میزان قبولی از پیش آزمون و دستور پرش به اسالید پیشرفته را 
مشخص کنید )چون شماره اسالید پیشرفته در این مثال 7 است، دستورJump to Slide 7 را می نویسیم(. روی 
قسمت Else کلیک کنید و در صورت عدم کسب نمره کافی، دستور رفتن به اسالید مقدماتی را مشخص کنید )چون 
 Update Action را می نویسیم(. روی گزینه Jump to Slide 4شماره اسالید مقدماتی در این مثال 4 است، دستور

کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شده و کادر را ببندید.
7ــ در صورتی که می خواهید کاربر سطح مقدماتی، در آزمون سطح پیشرفته شرکت نکند، روی آخرین اسالید 
مقدماتی )اسالید6( قرار گرفته و در پنجره خصوصیات آزمون، در قسمت On Success و Last Attempt، دستور 

Jump to Slide 10 )رفتن به کارنامه( را انتخاب کنید.
٨ــ فایل را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید. 

 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی



     خالصه فصل

 ،)Multiple Choice( امکان ایجاد آزمون الکترونیکی با سؤال های متنوعی نظیر چندگزینه ای Captivate در نرم افزار 
کردنی  کلیک   ،)Fill in Blank( خالی  جای   ،)Short Answer( پاسخ  کوتاه   ،)True/False( غلط  و  صحیح 

)Hotspot(، جور کردنی )Matching(، توالی )Sequence( و حتی نظرسنجی )Survey( وجود دارد. 
 برای ایجاد سؤاالت آزمون الکترونیکی، از منوی Quiz، گزینه Question Slide را انتخاب کنید. سؤاالت می توانند 

به صورت نمره دار )Graded(، بدون نمره )نظرسنجی Survey( و پیش آزمون )Pretest( در نظر گرفته شوند. 
 با ایجاد اّولین سؤال نمره دار، کارنامه )Quiz Result( به طور خودکار ایجاد می شود. 

 در کلیه قسمت های آزمون، برای تایپ حرف »ی« از Shift+X استفاده کنید. 
 برای انجام تنظیمات آزمون، از منوی Quiz، گزینه Quiz Preferences را انتخاب کرده یا از منوی Edit، گزینه 

Quiz Preferences را انتخاب و در کادر باز شده، در قسمت Quiz، روی گزینه Settings کلیک کنید.
تصادفی  آزمون  یک  باید  شود،  داده  نمایش  شما  به  متفاوتی  سؤاالت  آزمون،  اجرای  بار  هر  در  بخواهید  اگر   
)Random Quiz( ایجاد کنید. برای این کار باید ابتدا یک بانک سؤال شامل تعدادی سؤال را ایجاد کرده، سپس 

آزمونی تصادفی با تعداد سؤال مد نظر ایجاد کنید. 
 برای ایجاد بانک سؤال از منوی Quiz، گزینه Quiz Pool Manager را انتخاب کنید. در سمت چپ، با کلیک 
روی + می توانید یک بانک سؤال را ایجاد نمایید. در سمت راست امکان اضافه نمودن سؤال به مخزن وجود دارد. 
 Move گزینه  و  نموده  راست  کلیک   FilmStrip در  اسالید  روی  است  کافی  مخزن،  به  سؤال  انتقال  برای   

Question To را انتخاب و مخزن موردنظر را تعیین کنید.  
 جهت مشاهده و ویرایش سؤاالت بعد از انتقال به بانک، از منوی Window، گزینه Question Pool را انتخاب کرده 

و با کلیک روی هر سؤال، آن را تغییر دهید.
 هر چه تعداد سؤاالت در بانک بیشتر باشد، احتمال دیدن سؤاالت تکراری کمتر است.

2٨4

 کاربر تولید محتوا
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Learn in English
…………………………………………………………………..
Question slide Types

  Multiple Choice Users select one or more correct answers from a list.
  True/False Users choose either True or False )or Yes or No(.
  FillــInــTheــBlank Users complete a blank in a sentence or phrase.
  Short Answer Users supply a word or phrase.
  Matching Users match entries in two lists.
  Hot Spot Users move the pointer over areas on the slide.
  Sequence Users arrange listed items in the correct sequence.

واژه نامه تخصصی
Clearپاک کردن

Correctصحیح، درست
Disagreeمخالف

Gradedنمره دار
Infiniteنامحدود

Multiple Choiceچند گزینه ای
Neutralخنثی، بی طرف

Poolمخزن، بانک
Pretestپیش آزمون

Quizآزمون
Quiz Resultنتیجه یا کارنامه آزمون

Randomتصادفی
Reviewبازبینی

Sequenceتوالی )ترتیب(
Short Answerپاسخ کوتاه

Shuffleمخلوط کردن، بهم ریختن
Somewhatتا حدی

Surveyنظرسنجی
Time limitمحدودیت زمانی

True/ Falseصحیح / غلط

 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی
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پرسش های چهارگزینه ای
1ــ کدام نوع سؤاالت دارای نمره و امتیاز می باشد؟

Graded )د   Random )ج  Survey )ب  Pretest )الف
2ــ کدام گزینه سؤاالت پاسخ کوتاه را ایجاد می کند؟

Rating Scale )ب   Fillــinــblank )الف
Matching )د                    Short Answer)ج

3ــ توسط کدام دکمه می توان پاسخ داده شده به سؤال را پاک نمود؟
Back )د   Review)ج  Submit )ب  Clear )الف

4ــ برای جابه جایی و مخلوط کردن گزینه های سؤال، از کدام گزینه استفاده می شود؟
Points )ب   Multiple Answers )الف

Attempts )د   Shuffle Answers )ج
5ــ کدام نوع سؤاالت، بیشتر برای درجه بندی و سنجش نظرات کاربران استفاده می شوند؟

Rating Scale )ب   Random Question )الف
Matching )د    Hot Spot  )ج

6ــ انتخاب کدام گزینه در تنظیمات آزمون، باعث نمایش کارنامه در پایان آزمون می شود؟
  Allow Backward Movement )الف

 Quiz Result Messages )ب
 Show Progress )ج 

Show Score At the End of Quiz )د
7ــ کدام گزینه در کارنامه، تعداد پاسخ های صحیح را نمایش می دهد؟

 Score )ب                 Correct Questions )الف
 Quiz Attempt )د    Max Score )ج

 کاربر تولید محتوا
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٨ــ برای ایجاد آزمون های تصادفی کدام گزینه باید حتماً وجود داشته باشد؟
Rating Scale question )ب   Question Pool )الف

Pretest Question )د   Survey Question )ج
..…………………………………………………………………

آزمون نظری
1ــ نحوهٔ ایجاد یک آزمون الکترونیکی را توضیح دهید.

2ــ انواع سؤاالتی را که می توان در یک آزمون الکترونیکی ایجاد نمود، نام ببرید.
3ــ نحوهٔ ایجاد بانک یا مخزن سؤاالت را شرح دهید.

4ــ چگونه می توان یک آزمون تصادفی را ایجاد نمود؟

 فصل شانزدهم: ساخت آزمون های الکترونیکی
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 کارگاه عملی
آزمون  یک  نموده اید،  ایجاد  قباًل  که   Powerpoint پروژه  به  1ــ 
الکترونیکی با سؤاالت دلخواه اضافه کرده و نتیجه را مشاهده کنید. 
2ــ آزمون الکترونیکی اینترنت را با خصوصیات زیر ایجاد کنید:

 حدود 20 سؤال در بانک سؤال داشته باشید
 آزمون شامل پنج سؤال تصادفی باشد.

 به کلیه سؤاالت پس زمینه دلخواهی را اختصاص دهید. 
بودن  نادرست  یا  درست  پیغام  تأیید،  دکمه  روی  کلیک  با   

پاسخ نمایش داده شود.
 

 کاربر تولید محتوا
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Captivate
زمان

عملینظری

٤1٨

فصل هفدهم : تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه

هدف های رفتاری
پس از مطالعه این فصل، از هنرجو انتظار می رود که:

ـ شیوهٔ انجام تنظیمات پیش فرض نرم افزار را بیاموزد.

ـ بتواند تنظیمات کلی پروژه را انجام دهد.
ـ قادر به تغییر اندازه، تغییر پوستٔه پروژه و ایجاد جدول فهرست محتوا باشد.

ـ با مفهوم Publishing آشنا باشد و تنظیمات نشر پروژٔه را انجام دهد.
ـ بتواند خروجی های متنوعی را از پروژٔه خود ایجاد کند.

ـ قادر به تهیٔه گزارش متنی و مستندسازی پروژه باشد. 

ـ توانایی ایجاد پروژه های Aggregator را داشته باشد. 

هدف کلی فصل:
آشنایی با تنظیمات کلی نرم افزار، تغییر اندازٔه پروژه، تغییر پوستٔه پروژه و تنظیمات نشر
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مقدمه
     این فصل به بررسی تنظیمات کلی پروژه، نحؤه تغییر اندازه و خصوصیات پروژه، تغییر پوستٔه پروژه، شیؤه ساخت 

جدول فهرست محتوا و نحؤه نشر پروژه می پردازد. 

١ــ١٧ تنظیمات پیش فرض پروژه
    برای تغییر تنظیمات پیش فرض پروژه از منوی Edit گزینه Preferences  را انتخاب کنید )شکل 1ــ1٧(. در 
 ،Display For می توانید اشیای مختلف را انتخاب کرده و در قسمت Object Defaults در قسمت ،Defaults بخش
زمان نمایش پیش فرض آنها را مشخص کرده و در بخش Default Style خصوصیات ظاهری آنها را تعیین کنید. دکمه 
Restore All امکان برگرداندن تنظیمات به حالت قبل و گزینه Restore Selected امکان بازگرداندن تنظیمات شیء 

انتخاب شده را می دهد.

 شکل ١ــ١٧ تنظیمات پیش فرض پروژه 

   تمرین 1ــ1٧: پروژه ای به نام Default با ابعاد 600 ×٨00 ایجاد کرده و تنظیمات زیر را انجام دهید:
 زمان نمایش پیش فرض اسالیدها پنج ثانیه باشد.

 کاربر تولید محتوا
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 فصل هفدهم: تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه

Information شکل ٢ــ1٧ــ تنظیمات 

 تمرین 2ــ17: مشخصات خودتان را به پروژه Default اضافه کنید.

 رنگ پس زمینه خاکستری در نظر گرفته شود.

 زمان نمایش پیش فرض عنوان متنی چهار ثانیه باشد.

 هنگامی که پیش نمایش اسالیدها با زدن کلید F10 مشاهده می شود، سه اسالید نمایش داده شود.

٢ــ1٧ تنظیمات کلی پروژه
    برای انجام تنظیمات کلی پروژه، از منوی Edit گزینه Preferences  را انتخاب کنید. در کادر باز شده، در قسمت 

Project چهار بخش اصلی وجود دارد که در ادامه با هر یک آشنا می شوید.  

Information 1ــ٢ــ1٧ تنظیمات
 ،Informationبرای اضافه نمودن اطالعات پروژه و نویسنده آن، از این قسمت استفاده می شود. با کلیک روی گزینه      
شکل 2ــ17 ظاهر شده که به ترتیب نام نویسنده، نام شرکت، آدرس پست الکترونیکی، آدرس وب سایت، حق تألیف، 

عنوان پروژه و توضیحات آن نوشته می شود.  
در پایان نیز اطالعاتی راجع به مدت زمان نمایش پروژه، وضوح تصویری، تعداد اسالیدها و تعداد اسالیدهای مخفی 

نمایش داده می شود. 
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Swf size and quality 2ــ2ــ١٧ تنظیمات
      هنگامی که کیفیت خروجی تهیه شده از فیلم گرفته شده مناسب نباشد، در این قسمت می توانید اندازه و کیفیت فایل 
SWF را مشخص کنید )شکل 3ــ1٧(. توسط گزینه Compress SWF File، می توانید فایل SWF را فشرده سازی 

کنید )که البته باعث کاهش کیفیت می شود(. برای افزایش کیفیت فیلم ها، لغزنده را روی High قرار دهید.  

SWF شکل 3ــ١٧ــ تنظیمات فایل 

Publish Settings شکل ٤ــ١٧ــ تنظیمات

Publish Setting 3ــ2ــ١٧ــ تنظیمات
   در این قسمت می توانید تنظیماتی نظیر سرعت پخش، نمایش اشاره گر ماوس در خروجی و ... را انجام دهید که 

موارد مهم آن در جدول 1ــ1٧ آورده شده است. 

 کاربر تولید محتوا
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 Publish Settings جدول 1ــ1٧ــ توضیحات

توضیحاتگزینه
Frames Per Second)سرعت پخش نمایش )بر حسب فریم در ثانیه

Include Mouseنمایش اشاره گر ماوس در خروجی
Include Audioصدا دار بودن فایل خروجی

Publish Audio as Mono)تبدیل صدا به صدای تک کاناله )بهتر است انتخاب نشود
Play Tap audio for recorded typingپخش صدای تایپ کلیدها در فیلم ها

Externalize Resources خارج نمودن منابع از پروژه )در این صورت حجم پروژه کمترشده
ولی باید فایل های جانبی در کنار پروژه اصلی قرار داده شود(

    تمرین 3ــ17: تنظیمات زیر را در پروژه Default انجام دهید:
 سرعت اجرای پروژه را 25 فریم در ثانیه در نظر بگیرید.

 صدای تایپ کلیدهای صفحه کلید شنیده نشود.
 اشاره گر ماوس در خروجی نهایی دیده نشود. 

 کیفیت فایل SWF در حالت مطلوب باشد. 

Start & End ٤ــ٢ــ1٧ تنظیمات
     تنظیمات شروع و پایان پروژه در این قسمت قرار گرفته است )شکل 5 ــ17(. توضیحات مربوط به این قسمت 

در جدول  2ــ17 آورده شده است. 

 شکل ٥  ــ1٧ــ تنظیمات شروع و پایان پروژه

 فصل هفدهم: تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه
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جدول ٢ــ1٧ــ تنظیمات شروع و پایان پروژه

توضیحاتگزینه

Autoplay

با انتخاب این گزینه پروژه به طور خودکار اجرا می شود. در غیر این صورت 
می توانید توسط دکمه Browse، تصویری را برای صفحه شروع انتخاب کرده 

که با دکمه Play نمایش داده می شود.  

Preloader
قبل از شروع پروژه، یک فایل پیش نمایش دهنده، به مفهوم بارگذاری پروژه 

بر حسب درصد نمایش داده می شود. 

Password Project Protect
با فعال کردن این گزینه می توانید رمز عبور به پروژه اختصاص دهید که گزینه های 

آن در شکل  17ــ6 توضیح داده شده است.

Project Expiry Date
در این قسمت می توانید تاریخ انقضای پروژه را مشخص کنید. پیغام منقضی 

شدن پروژه را در همین قسمت تعیین نمایید. 
Fade In on the First Slide.هنگام شروع، پروژه به صورت تدریجی ظاهر خواهد شد

Project End Options

می توانید پروژه را با اجرای رفتاری خاص 
به پایان برسانید.

Stop projectتوقف پروژه در پایان اجرای آن
Loop projectتکرار مجدد پروژه پس از اتمام آن
Close projectبسته شدن پنجره پروژه پس از اجرا
Open URL or file بازکردن صفحه وب یا فایل دلخواه
Execute Javascript)اجرای یک کد جاوا اسکریپت )در پروژه های وب
Open other projectCaptivate بازکردن پروژه های دیگر
Send eــ  mail toارسال ایمیل به آدرس دلخواه

Fade Out on the Last Slide.در پایان، پروژه به صورت تدریجی محو می گردد

شکل 6  ــ1٧ــ تنظیمات رمز عبور

 کاربر تولید محتوا
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شکل ٧ــ1٧ــ تغییر اندازه پروژه

  تمرین 4ــ17: تنظیمات زیر را در پروژه Default انجام دهید:
 تصویر دلخواهی را برای شروع نرم افزار و تصویری را برای بارگذاری در نظر بگیرید.

 رمز عبور 123456 را برای ورود به نرم افزار تنظیم کنید.

 تاریخ انقضای دلخواهی را برای پروژه در نظر بگیرید. 
 شروع و پایان پروژه به صورت محو تدریجی نمایش داده شوند. 

3ــ1٧ تغییر اندازه و خصوصیات پروژه
     اندازه یک پروژه هنگام ایجاد آن تعیین می گردد ولی ممکن است به دالیل مختلف پس از ایجاد پروژه نیاز به تغییر 
اندازه آن باشد. برای این کار از منوی Modify دستور Rescale Project را اجرا کنید. در شکل 7ــ17، در قسمت 

 ،User Define توسط گزینه ،Size اندازه پروژه اصلی نمایش داده می شود. در قسمت Original Project Size
می توان اندازهٔ پروژه را به دلخواه بر حسب پیکسل یا درصد تغییر داد و در قسمت Preset size می توان از اندازه های 

آماده استفاده نمود.  

اگر اندازٔه جدید بزرگ تر از اندازه فعلی پروژه باشد، یکی از دو حالت زیر را انتخاب کنید:
 Rescale all Objects تغییر اندازهٔ پروژه به اندازه جدید )بهتر است گزینه :Rescale Project to Fit New Size 

نیز انتخاب شود تا اندازهٔ کلیه اشیا نیز تغییر کند(.

 فصل هفدهم: تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه
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 Keep project the same size and position the objects: فقط اندازه اسالیدها بزرگ تر شده و اشیا در 

موقعیتی که در قسمت Position Project مشخص می شود، نمایش داده می شوند.
در حالتی که اندازٔه جدید کمتر از اندازٔه فعلی پروژه است، امکان تغییر اندازٔه پروژه و اشیا به اندازه جدید یا برش 

)Crop( پروژه وجود دارد. 

دقت کنید که در این حالت ممکن است کیفیت پروژه کاهش یابد و بهتر است که از ابتدا اندازه موردنظر را انتخاب 
کنید و فقط در موارد ضروری از این گزینه استفاده نمایید.

 تمرین 5  ــ17: پروژه Default را یک بار به اندازه 4٨0 × 640 و بار دیگر به اندازه 600 × ٨00 تغییر دهید. 
اشیای روی اسالیدها نیز به همان نسبت کوچک یا بزرگ شوند.

٤ــ1٧ تغییر پوسته پروژه
    به نواری که هنگام مشاهده پیش نمایش و خروجی پروژه نمایان شده و از آن برای عملیاتی نظیر توقف، پخش، جلو 

و عقب نمودن خروجی استفاده می شود، نوارکنترلی)Playbar( می گویند )شکل ٨  ــ17(.  

شکل ٨  ــ1٧ــ نوار کنترلی

با توجه به این که این نوار در خروجی نهایی نیز نمایش داده می شود، برای هماهنگی آن با اجزای پروژه، می توانید 
رنگ پوسته را از طریق منوی Project، گزینه Skin Editor )یا کلید میانبر Shift+F11( تغییر دهید. این کادر 

)شکل 9ــ17( دارای سه قمست Playbar، Border و TOC است که به توضیح هر یک می پردازیم.

Playbar 1ــ٤ــ1٧ قسمت
      تنظیمات مربوط به نوارکنترلی در شکل 9ــ17 وجود دارد که با کلیک روی گزینه  قابل مشاهده بوده و 

توضیحات آن در جدول 3ــ17 آورده شده است.

 کاربر تولید محتوا



Playbar جدول 3ــ1٧ــ تنظیمات
توضیحاتگزینه
Show

Playback Controlنمایش نوار کنترلی در خروجی

Hide Playbar in Quizمخفی نمودن نوار کنترلی در آزمون

Playbar Overlayنمایش نوار کنترلی روی اشیای پنجره

Show Playbar on Hover
نمایش نوار کنترلی با نگه داشتن اشاره گر 

ماوس در محل نمایش آن

Themeانتخاب طرح برای نوار کنترلی

Playbar Widgetاستفاده از نوارهای کنترلی آماده

Playbar
 Two Rowsنمایش نوار کنترلی در دو ردیف

Positionمحل قرارگیری

Layoutنحؤه قرارگیری

Alphaمیزان شفافیت نوار کنترلی

No Tooltip
 at Runtimeعدم نمایش راهنمای دکمه ها در اجرا
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Playbar شکل 9ــ1٧ــ تنظیمات

Border شکل 1٠ــ1٧ــ تنظیمات

Borders ٢ــ٤ــ1٧  قسمت
     با کلیک روی قسمت Borders می توانید هنگام اجرا، قابی را 
 Show باید گزینه این کار  برای  نمایش دهید.  در اطراف صفحه، 
انتخاب طرح برای  borders فعال شود. در قسمت Skin امکان 
قاب، width )پهنا( و Theme، امکان تغییر ظاهر قاب را به کاربر 
 Rounded اگر حالت ،Style می دهد )شکل 10ــ17(. در قسمت
Corner انتخاب شود، گوشه های قاب به صورت گرد و در حالت 

Square به صورت مربعی نمایش داده می شود. 

 فصل هفدهم: تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه
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 Play را به باالی صفحه منتقل کرده و دکمه قطع صدا، بستن و Default تمرین 6ــ17: نوار کنترلی پروژه  
را در آن نمایش دهید. حاشیه دلخواهی را در چهار طرف صفحه به ابعاد 50 پیکسل در نظر بگیرید. 

)Table Of Content( 3ــ٤ــ1٧ جدول فهرست محتوا
     برای ایجاد جدول فهرست محتوا یکی از روش های زیر را انجام دهید:

1ــ  از منوی Project یا Themes گزینه Table of content را انتخاب کنید.
2ــ از منوی Project یا Themes گزینه Skin Editor را انتخاب کرده و روی دکمه سوم   )TOC( کلیک کنید. 
در کادری که باز می شود )شکل 11ــ17(، برای فعال نمودن فهرست محتوا، گزینه Show TOC را انتخاب کنید. به 
طور پیش فرض در قسمت Title برچسب یا نام )Label( اسالیدها دیده می شود که در پنجره خصوصیات اسالیدها 
قابل تنظیم است. تغییر نام این اسامی، در پنجره خصوصیات اسالید یا با دابل کلیک روی عنوان موردنظر در همین 

پنجره، قابل انجام است. 

)TOC (شکل 11ــ1٧ــ جدول فهرست محتوا

 کاربر تولید محتوا
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هنگام کار با TOC، به موارد زیر دقت کنید:
 با زدن دکمه Reset می توانید تنظیمات را بازگردانید.

 در صورت تمایل به ایجاد زیرمنو )مثاًل قرار گرفتن گزینه Website و 

Weblog در زیر منوی Web Pages در شکل 12ــ17(، ابتدا روی گزینه های فرعی کلیک کرده و سپس روی 
فلش سمت راست در پایین پنجره کلیک کنید. 

را  اسالیدها  می توانید   ،Alt  +  ctrl + G کلید فشردن  و  نرم افزار  در   Filmstrip پنجره در  اسالیدها  انتخاب  با   
گروه بندی کرده و نامی را به آنها اختصاص دهید. اسالیدهای گروه بندی شده در فهرست محتوا به صورت زیرمنو، تحت 

نامی که انتخاب کرده اید مشاهده می شوند.

 :Info 1ــ3ــ٤ــ1٧ تنظیمات
     با کلیک روی گزینه Info، شکل 13ــ17 باز می شود که در آن می توان اطالعاتی را راجع به پروژه وارد نمود. 
این اطالعات به ترتیب شامل عنوان پروژه )Title(، نام نویسنده )Name(، نام طراح )Designing(، پست الکترونیک 
)Email(، وب سایت )Website(، توضیحات )Description( و تصویر )Photo( می باشد. در باالی جدول، عنوان 

پروژه و نام نویسنده نمایش داده می شود. 
در قسمت Theme، امکان تغییر خصوصیات نوشته ها وجود دارد. در قسمت Font Setting، ابتدا قسمتی که 
می خواهید خصوصیات آن را تنظیم نمایید، مشخص کرده و در قسمت Font، یکی از فونت های فارسی را انتخاب 

کنید. 

 TOC شکل 1٢ــ1٧ــ ایجاد زیرمنو در

شکل 13ــ1٧ــ تنظیمات Info در فهرست محتوا

 فصل هفدهم: تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه
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Settings ٢ــ3ــ٤ــ1٧ تنظیمات
  با انتخاب دکمه Settings، شکل 14ــ17 
ادامه  در  آن  توضیحات  گردد  می  ظاهر  که 

بیان شده است.

 Style: شیوه نمایش فهرست محتوا را مشخص می کند که شامل دو حالت زیر است:

 Overlay: در این حالت فهرست روی محتوای اسالیدها قرار می گیرد و می توانید در مواقعی که به آن نیازی 

ندارید، آن را مخفی کنید. 
Separate: در این حالت فضای اضافی برای فهرست محتوا در نظر گرفته می شود و به پهنای اسالیدها افزوده 

خواهد شد. 

شکل 1٤ــ1٧ــ تنظیمات Settings در فهرست محتوا

 کاربر تولید محتوا

اگر می خواهید پهنای پروژه شما تغییری نکند، از حالت Overlay استفاده کنید.

نکته
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 Position: موقعیت فهرست محتوا در صفحه را مشخص می کند که می تواند Right )راست( یا Left )چپ( تنظیم 

شود. 
 Stretch TOC: زمانی که حالت Separate انتخاب باشد و نوارکنترلی در پایین صفحه وجود داشته باشد، فضایی 

خالی میان فهرست محتوا و نوار کنترلی به وجود می آید که برای از بین بردن آن، این گزینه باید انتخاب شود.
 Alpha: میزان شفافیت فهرست محتوا را مشخص می کند.

 Collapse All: به طور پیش فرض، در فهرست محتوا گزینه های اصلی و زیرگزینه ها به صورت کامل مشاهده می شوند. 

برای جمع شدن زیرگزینه ها و عدم نمایش آنها در صفحه اصلی، این گزینه را انتخاب کنید.       
 Show Search: با انتخاب این گزینه، دکمه ای به شکل ذره بین جهت جستجو در فهرست محتوا افزوده می شود که 

هنگام اجرا با کلیک روی این دکمه، کادر جستجو ظاهر می گردد )امکان جستجو میان عناوین فارسی نیز وجود دارد(. 
 Search Quiz: امکان جستجو در آزمون ها را به کاربر می دهد.

 Paced LearningــSafe: این گزینه، امکان نشانه گذاری )Bookmarking( موارد مطالعه شده را به کاربر می دهد. 

با فعال نمودن این قابلیت و توسط گزینه Status Flag،  کنار بخش های مشاهده شده توسط کاربر، عالمت تیک نمایش 
داده می شود. 

 Clear Button: دکمٔه پاک نمودن عالمت ها را به پایین فهرست اضافه می کند. 

 Show Topic Duration: مدت زمان هر درس را جلوی عنوان آن نمایش می دهد.

 Enable Navigating: اگر این گزینه غیرفعال باشد، امکان جابه جایی میان عناوین دروس وجود نخواهد داشت و 

درس ها به ترتیب پخش خواهند شد.
 Navigate visited slides only: با انتخاب این گزینه کاربر می تواند فقط دروسی را که یک بار مشاهده نموده، مطالعه 

کند و امکان رفتن به دروس بعدی وجود نخواهد داشت. برای مثال اگر درس 1 و2 مطالعه شده، کاربر می تواند آنها را 
مجدد مشاهده کند ولی امکان مشاهده درس 5 قبل از مشاهده درس 3 و 4 وجود نخواهد داشت و باید ابتدا درس 

3 و 4 را مطالعه کند و سپس درس 5.  

 فصل هفدهم: تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه

چون زمان پیش فرض نمایش اسالیدها 3 ثانیه است، در صورت عدم تغییر این زمان و نداشتن فیلم و صدا در 
اسالید، عدد 3 ثانیه جلوی عنوان درس نمایش داده می شود .

نکته



302

 Show Movie Duration: زمان کل محتوای آموزشی را در پایین فهرست محتوا نمایش می دهد.

 Expand Icon: به طور پیش فرض، زمانی که فهرست محتوا در حالت Overlay است، هنگام اجرا عالمت »>> « 

در گوشٔه باالی صفحه دیده می شود که با کلیک روی آن، فهرست نمایان می شود. می توانید تصویر دلخواهی را جایگزین 
این عالمت نمایید.  

 Collapse Icon: در این قسمت می توانید تصویری را برای مخفی نمودن فهرست محتوا تعیین کنید. به طور پیش فرض 

عالمت » << «  در کنار فهرست نمایش داده می شود.
 Width: پهنای فهرست محتوا را تعیین می کند.  

 Theme: امکان تغییر ظاهر و رنگ فهرست مطالب را به کاربر می دهد. 

  تمرین ٧ــ1٧: در پروژه آموزش الفبا، یک جدول فهرست 
محتوا به صورت Overlay در سمت چپ صفحه ایجاد کنید. 
جست و جو،  دکمه  شده،  مطالعه  دروس  گذاری  عالمت  امکان 

دکمه پاک کردن و مشخصات خود را به آن اضافه نمایید. 

مثال( می خواهیم در پروژه TOC، جدول فهرست محتوا را توسط دکمه ای با عنوان »فهرست«  )  ( مخفی و 
آشکار کنیم. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ ابتدا یک شیء هوشمند با تصویر دلخواه را در اسالید اّول یا در اسالید الگو ایجاد کرده و زمان نمایش آن را 
Rest Of Project قرار دهید. گزینه Use as Button را انتخاب کنید تا این شیء به صورت دکمه درآید. 

  ،Action Type را انتخاب کنید. در کادر باز شده، در قسمت Advanced Actions گزینه ،On Success 2ــ در قسمت
اکشن شرطی )Conditional( به نام myToc ایجاد کنید. 

 کاربر تولید محتوا
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3ــ متغیر CpCmndTOCVisible، یکی از متغیرهای سیستمی است که وضعیت نمایش فهرست محتوا را مشخص 
می کند. اگر صفر بود فهرست محتوا مخفی است و اگر یک بود فهرست محتوا آشکار است. برای نوشتن شرط در 
 Variable ،روی دکمه  کلیک کرده یا در اّولین ردیف خالی دو بار کلیک کنید. در قسمت اّول ،IF قسمت

را انتخاب کرده و متغیر CpCmndTOCVisible را انتخاب کنید )شکل 15ــ1٧(.  
 )Literal( به معنای برابری را انتخاب و در کادر سوم، مقدار ثابت »is equal to« 4ــ در کادر کشویی دوم، عملگر

صفر را انتخاب کنید.
5ــ  در قسمت Actions، با دستور Assign، مقدار متغیر CpCmndTOCVisible را یک کنید. 

6ــ روی گزینه ELSE کلیک کنید. در صورت نادرست بودن شرط، یعنی فهرست محتوا آشکار است و باید مخفی 
شود. برای این کار مقدار متغیر CpCmndTOCVisible را صفر کنید. 

٧ــ گزینه Save as Action را برای ذخیره انتخاب کرده و پیش نمایش پروژه را مشاهده کنید. 

شکل ١٥ــ١٧ــ تنظیمات نمایش فهرست محتوا توسط اکشن پیشرفته 

Publishing ٥ــ١٧ آشنایی با مفهوم
     پس از اتمام مراحل ساخت یک پروژه، باید بتوان از پروژه خروجی مستقل و غیر وابسته به نرم افزار اصلی را 

ایجاد نمود که اصطالحًا به آن نشر پروژه )Publish( گفته می شود. 

٦  ــ١٧ انتشار و گرفتن خروجی از پروژه
    در Captivate امکان نشر پروژه و تهیه خروجی های متنوع نظیر HTML ،Exe ،Swf  ،Mp4 و … وجود دارد. 

برای گرفتن خروجی از نرم افزار یکی از روش های زیر را انجام دهید:

 فصل هفدهم: تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه
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1ــ از منوی File گزینه Shift+F12( Publish( را انتخاب کنید )شکل 16ــ17(. 
2ــ از نوار option، روی گزینه   را کلیک کنید. 

شکل 16ــ1٧ــ انتشار و گرفتن خروجی از پروژه

در قسمت Project Title، عنوان پروژه )فایل خروجی( و در قسمت Folder مسیر فایل خروجی تعیین می شود. با 
انتخاب گزینه Publish To Folder، خروجی در یک پوشه قرار داده می شود.

در قسمت Output Option گزینه های زیر وجود دارد:   
 Zip Files: خروجی را به صورت یک فایل فشرده )Zip( قرار می دهد.

قابل   Adobe Acrobat نرم افزار  با  که  نمود  تهیه   PDFتوان خروجی می  گزینه  این  انتخاب  با   :Export PDF 

مشاهده می باشد.
 Full Screen: خروجی را به صورت تمام صفحه نمایش می دهد. 

 Flash Player Version: امکان انتخاب نسخه Flash Player را به کاربر می دهد.

 Generate Autorun for CD: فایل Autorun )فایلی که با قرار دادن CD در دیسک گردان به طور خودکار اجرا 

شود( را در کنار خروجی پروژه تولید می کند و نیازی به استفاده از نرم افزارهای مخصوص اتوران سازی )اجرای 
خودکار( نمی باشد.  

 حالت های مختلف خروجی )سربرگ های سمت چپ شکل( در جدول 4ــ17  توضیح داده شده اند. 

 کاربر تولید محتوا
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جدول ٤ــ1٧ــ حالت های مختلف انتشار و گرفتن خروجی از پروژه

توضیحاتگزینه

Flash (SWF)
با   Swf فایل  باشد.  می  رسانه ای  چند  نرم افزار های  اغلب  در  پرکاربرد  خروجی های  از  یکی 

نرم افزار Flash Player قابل اجرا است. 

Adobe Acrobat 
Connect Pro

 Adobe به سرور  Flv یا   Cptx فایل  قالب  در  را  فایل خود  می توانید  گزینه  این  انتخاب  با 
Acrobot Connect Pro که برای مدیریت آموزش های الکترونیکی استفاده می شود ارسال 

کنید. با استفاده از دکمه Change server آدرس سایت موردنظر را وارد کنید.

Media
 App فایل اجرایی سیستم عامل ویندوز( و( Exe یکی از پر کاربرد ترین خروجی ها در قالب
)فایل اجرایی در سیستم عامل مکینتاش( می باشد. عالوه بر این امکان ایجاد فایل های Mp4 با 

قالب های مختلف و به صورت HD وجود دارد.

Email.می توانید خروجی پروژه خود را به یک آدرس پست الکترونیکی ارسال کنید

FTP
پوشه  نام سرور،  می دهد.  به یک وب سایت  را  امکان Upload مستقیم خروجی  گزینه  این 

ذخیرهٔ فایل، نام کاربری و کلمٔه عبور در این کادر مشخص می شوند.

Print .استفاده می شود Word برای مستند سازی پروژه وتهیه گزارش در قالب فایل

1ــ6  ــ1٧ مستند سازی پروژه
    برای تهیه گزارش متنی در قالب فایل Word، از قسمت Print در کادر Publish استفاده می شود )شکل  17ــ17(.

شکل  1٧ــ1٧ــ مستندسازی پروژه

 فصل هفدهم: تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه
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در بخش Type، چهار روش مستندسازی به شرح زیر وجود دارد:
 Handout: در این روش، امکان انتشار اسالیدها با گزینه های انتخابی کاربر وجود دارد. 

 Lesson: برای ذخیره اسالید سؤاالت و پاسخ ها در قالب فایل Word استفاده می شود.

 Step by Step: در این نوع خروجی، تصاویر اسالیدها وجود ندارد ولی خالصه ای از آنچه که در پروژه 

اتفاق افتاده )گزینه ها و موارد انتخابی( و تصاویر اشیای موجود در قالب فایل word ذخیره می شود. 
 Storyboard: در این حالت، فایل دارای اطالعاتی درباره ویژگی های پروژه شامل تعداد اسالیدها، مدت 

زمان پخش، نقاط شروع و پایان پروژه و موارد مشابه می باشد. 
سایر گزینه های موجود در پنجره Print در جدول 5  ــ17 توضیح داده شده اند. 
جدول ٥  ــ1٧ تنظیمات مستند سازی پروژه

توضیحاتگزینه

Export Range

محدوده اسالیدها برای مستند سازی
Allهمه اسالیدها

Current Slideاسالید جاری
Selectionاسالید انتخابی

Slide Rangeاسالیدهای تعیین شده
در حالت Handout گزینه های زیر قابل تنظیم است:

Use Table in the outputنمایش مستند سازی در قالب جدول
Slides per pageتعداد اسالیدهای موجود در هر صفحه
Caption Textمستند سازی شامل عناوین متنی باشد

Add Blank Line for Notesافزودن خطوط خالی برای یادداشت گذاری
Slide notesشامل اسالیدهای یادداشت باشد

Include hidden Slidesشامل اسالیدهای مخفی باشد
Include mouse pathشامل مسیر ماوس باشد

Include Objects and questionsشامل اشیا و سؤاالت باشد
Include question pool slidesشامل اسالید مخازن سؤال باشد

 کاربر تولید محتوا

برای نمایش صحیح نوشته های فارسی در فایل Word، نوشته ها را به طور مستقیم در محیط نرم افزار 
تایپ کنید.

نکته
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Aggregator شکل 1٨ــ1٧ــ پنجره

Aggregator ٧ــ1٧ ایجاد پروژه های
     برای سازماندهی فایل های Swf تولید شده در نرم افزار Captivate، می توان از این نوع پروژه استفاده نمود. برای 
تولید خروجی SWF از پروژه، از منوی File، گزینه Publish را انتخاب نموده و  خود خروجی Swf تولید کرده، سپس 

از منوی File، زیر منوی New project، گزینه Aggregator project را انتخاب کنید. 
صفحه ای مشابه TOC )شکل 1٨ــ17( ظاهر می گردد که می توانید با کلیک روی + فایل های swf را به پروژٔه خود 

اضافه کنید. با کلیک روی دکمه  در باالی پنجره، پروژه را با پسوند Aggr ذخیره کرده و با انتخاب دکمه 
پروژه را به صورت Swf یا Exe انتشار دهید. در قسمت Info می توانید اطالعات کلی راجع به پروژه را وارد کنید 
و با انتخاب گزینه Set As Master Movie، می توانید تنظیمات اطالعات پروژه را روی سایر فایل ها اعمال نمایید. 

٨  ــ1٧ مراحل ساخت یک پروژه
در فصل های گذشته با بخش های مختلف نرم افزار Captivate آشنا شدید و پروژه هایی را به صورت تدریجی انجام دادید. 

در این قسمت می خواهیم مراحل انجام یک پروژه را به طور خالصه بیان کنیم. 

 فصل هفدهم: تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه

به جای استفاده از این روش می توانید با استفاده از دکمه ها، منوهای غیرخطی را ایجاد کنید که کاربر 
بتواند آزادانه وارد بخش های مختلف پروژه شود.  

نکته
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1ــ٨  ــ1٧ مرحلۀ پیش تولید
در این مرحله، فلوچارت نرم افزار رسم شده و مطابق با آن، سناریوی درس افزار آموزشی نوشته شده و اجزاِء نرم افزار 

تولید می شوند. اجزایی که در این مرحله تولید می شوند موارد زیر می باشند:
 پوستٔه گرافیکی نرم افزار )شامل پس زمینه و الگوی اسالیدها، دکمه های منو، آیکون ها و تصاویر مورد نیاز(

 تهیٔه فیلم های مورد نیاز )با روش های گفته شده به صورت نمایشی و تعاملی بر اساس سناریو( 
 تهیٔه تمرین ها و آزمون های عملی به صورت تعاملی )به روش Assessment یا Training( و متناسب با اهداف درس
 گرفتن خروجی mp4 برای فیلم هایی که به روش Video Demo تهیه شده و خروجی swf برای سایر فیلم های 

ضبط شده با کیفیت باال
  تولید سایر بخش ها مانند راهنما، درباره ما، سایت های مفید، Intro و ...

ـ  ٨  ــ1٧ مرحلۀ تولید پروژه ٢ـ
در این مرحله ، اجزاء ساخته شده در مرحلٔه قبل در نرم افزار Captivate سازماندهی می شوند. مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ  ابتدا از منوی File، زیرمنوی New Project، گزینه Blank Project را انتخاب کرده و یک پروژٔه خالی با 
ابعاد 76٨ × 1024 ایجاد کنید.  

2ــ سپس از منوی Insert، گزینه Content Master Slide را انتخاب کنید. پس زمینه ساخته شده و دکمه هایی که 
می خواهید در کلیٔه اسالیدها نمایش داده شوند مانند دکمٔه خروج، دربارٔه ما، راهنما و ... را به اسالید الگو اضافه 

کرده و در سایر اسالیدها از آن استفاده نمایید.   
3ــ از منوی Insert گزینه Animation را انتخاب و Intro ساخته شده را به اسالید اّول اضافه کنید. دکمه ای 
پنجره  در  را   Pause After )گزینه  دهید  قرار  اسالید  در  منو،  به صفحه  و ورود  آن  از  کردن  نظر  برای صرف  را 
خصوصیات دکمه غیرفعال کنید تا در صورت اتمام نمایش Intro به طور خودکار اسالید بعدی نمایش داده شود(. 

 Button و گزینه Standard Object زیرمنوی ،Insert 4ــ در اسالید دوم، دکمه های منوی اصلی را از طریق منوی
اضافه کنید )دقت کنید که دکمه ها باید در دو حالت Up و Over ساخته شوند. برای مثال نام دو حالت دکمه  می تواند

c_1_up.png و c_1_over.png باشد(. 

 کاربر تولید محتوا

بهتر است از متون فارسی برای پیغام ها و دکمه ها استفاده کنید.
نکته
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5ــ در صورت تمایل می توانید در بخش Option از پنجره خصوصیات دکمه، قسمت Hint را برای نمایش متن 
راهنمای دکمه انتخاب کنید. با انتخاب Hint، نوع Caption راهنما را حالت Transparent )شفاف( قرار داده و 

آن را به محل دلخواه منتقل کنید.  
6ــ برای هر دکمه در قسمت On Success، دستور Jump to slide را انتخاب و به اسالید موردنظر لینک کنید. 

 Insert video گزینه Video تهیه شده اند، از منوی Video Demo 7ــ برای درج خروجی فیلم هایی که به روش
گزینه   Insert منوی  از  مربوطه،  اسالیدهای  در  شده،  ضبط  فیلم های  سایر  خروجی  درج  برای  و  کنید  استفاده 

Animation را انتخاب کنید.
٨ــ برای صفحات درسی، امکان بازگشت به منوی اصلی توسط دکمه را فراهم کنید.

9ــ آهنگ زمینه دلخواهی را از طریق منوی Audio، زیر منوی Import to و انتخاب گزینه Background، برای 
کل پروژه در نظر بگیرید )برای عدم پخش آهنگ زمینه در اسالیدهای درسی، در پنجره خصوصیات اسالید، در 

قسمت Audio، گزینه Stop Background Audio را انتخاب کنید(.    
)اجرای   Autoplay گزینه   ،Start & End قسمت در  و  انتخاب  را   Preferences گزینٔه   ،Edit منوی  از  10ــ 
خودکار( را انتخاب و در قسمت Preloader، یک فایل SWF را برای نمایش قبل از بارگذاری پروژه انتخاب کنید. 
در قسمت Information، اطالعات پروژه را وارد نمایید. در بخش SWF Size & Quality، کیفیت فایل های 

SWF را High قرار دهید )این کار را برای کلیٔه فیلم ها قبل از تهیه خروجی انجام دهید(.   
11ــ از منوی File، گزینه Publish را انتخاب کرده و یک خروجی Exe )از طریق گزینه Media( تهیه کرده و نتیجه 
را مشاهده کنید. در صورت تمایل می توانید گزینه Generate autorun for CD را انتخاب کرده تا فایل اجرای 

خودکار پروژه نیز ساخته شود و آن را به همراه پروژٔه خروجی روی CD رایت کنید.

 فصل هفدهم: تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه



    خالصه فصل

 تنظیمات کلی پروژه در کادرPreferences  از منوی Edit قابل تغییر است. در قسمت Defaults تنظیمات پیش 
فرض، در قسمت Information اطالعات نویسنده و پروژه، در قسمت SWF Size and Quality کیفیت و حجم 
فایل SWF، در قسمت Publish Settings تنظیمات خروجی پروژه و در قسمت Start and End تنظیمات شروع 

و پایان پروژه وجود دارد. 
 برای تغییر اندازٔه پروژه، از منوی Modify گزینه Rescale Project را انتخاب کنید. 

 به نواری که هنگام مشاهده پیش نمایش و خروجی پروژه نمایان شده و از آن برای عملیاتی نظیر توقف، پخش، جلو 
و عقب نمودن خروجی استفاده می شود، نوارکنترلی می گویند.

 Playbar را انتخاب کنید. در سربرگ Skin Editor گزینه ،Project برای تغییر رنگ پوسته نوار کنترلی، از منوی 
تنظیمات نوار کنترلی، در سربرگ TOC تنظیمات جدول فهرست محتوا و در سربرگ Border قاب یا حاشیٔه خروجی 

را مشخص کنید.
 پس از اتمام مراحل ساخت یک پروژه، باید بتوان از پروژه خروجی مستقل و غیر وابسته به نرم افزار اصلی را ایجاد 

نمود که اصطالحاً به آن نشر پروژه )Publish( گفته می شود. 
 در Captivate امکان نشر پروژه و تهیه خروجی های متنوع نظیر Exe، Swf، Flv، Mp4 و HTML وجود 

دارد. برای نشر پروژه، از منوی File، گزینه Publish را انتخاب کنید.
 جهت تهیٔه گزارش متنی و مستند سازی پروژه در قالب فایل Word، پس از انتخاب گزینه publish از منوی 

File، از بخش Print، روش مستندسازی موردنظر را انتخاب کنید. 
 برای سازماندهی فایل های Swf تولید شده در نرم افزار Captivate، می توان از پروژه Aggregator استفاده نمود. 
 ،New project زیر منوی ،File تولید کرده، سپس از منوی Swf ابتدا از کلیٔه قسمت های مختلف پروژه خود خروجی

گزینه Aggregator project را انتخاب کنید.

310

 کاربر تولید محتوا
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Learn in English
…………………………………………………………………..
Publish projects as executable files:
   You can create stand-alone, executable files of your Adobe Captivate projects. This 
publishing option enables you to create a Windows executable
file )EXE( or MAC executable file )APP(.

1. Select File > Publish.
2. In the Publish dialog box, select Media, and Select Type From the menu, select 

Windows Executable )٭.exe( or MAC Executable ) ٭.app(.
3. Then select the output options.

واژه نامۀ تخصصی
Authorنام نویسنده

Autoplayاجرای خودکار
Compressفشرده سازی

Defaultپیش فرض
Descriptionتوضیحات

Expire Dateتاریخ انقضا
Fadeمحو شدن

Includeشامل بودن
Playbarنوار پخش، نوار کنترلی

Positionموقعیت
Preferences تنظیمات

Preloaderپیش نمایش دهنده
Publishنشر، انتشار
Rescaleتغییر اندازه

Restoreبازیابی
Skinپوسته

Table Of Contentجدول فهرست محتوا
Tooltipراهنما

 فصل هفدهم: تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه
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پرسش های چهارگزینه ای
1ــ در کدام بخش از کادر Preferences می توان تنظیمات پیش فرض نرم افزار را تعیین نمود؟

Project )د   Quiz )ج             Recording )ب           Defaults )الف
2ــ در کدام بخش از کادر Preferences امکان وارد نمودن مشخصات طراح پروژه وجود دارد؟

Start and End )ب  SWF size and Quality )الف
Publish Settings )د     Information)ج

3ــ در کدام بخش از کادر Preferences می توان سرعت پخش را تنظیم نمود؟
Start and End )ب  SWF size and Quality )الف

Publish Settings )د     Information)ج
4ــ کار گزینه Play Tap audio for recorded typing چیست؟

الف( تعیین سرعت پخش نمایش                 ب( پخش صدای تایپ کلیدها در فیلم ها
د( خارج نمودن منابع از پروژه ج( نمایش اشاره گر ماوس در خروجی 

5ــ در کدام قسمت می توان تاریخ انقضای پروژه را مشخص نمود؟
Fade In on the First Slide )ب   Project Expiry Date )الف

Project End Options )د    Preloader  )ج
6ــ انتخاب کدام گزینه در تنظیمات پایانی پروژه، باعث بسته شدن پنجرٔه پروژه پس از اجرا می شود؟

 Loop project )ب                  Stop Project )الف
Open URL or file )د                   Close Project )ج 

7ــ کدام گزینه در تنظیمات نوارکنترلی، باعث نمایش نوار کنترلی روی  اشیای پنجره می شود؟
Show Playbar on Hover )ب   Playbar Overlay )الف
 Show Playback Control  )د   Playbar Widget )ج

٨ــ کدام گزینه امکان استفاده از نوارهای کنترلی آماده را به کاربر می دهد؟
 Playbar Widget  )د             Layout )ج            Theme )ب                 Playbar Two Rows )الف

9ــ کدام گزینه، امکان نشانه گذاری موارد مطالعه شده در جدول محتوا را به کاربر می دهد؟
SafeــPaced Learning )ب                  Collapse All )الف

Alpha )د                  Clear Button )ج

 کاربر تولید محتوا
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10ــ برای نمایش مدت زمان هر درس در جلوی عنوان آن در TOC، گزینه ..... انتخاب می شود.
 Show Topic Duration )ب                 Enable Navigating )الف
Show Movie Duration  )د    Position )ج

11ــ برای اجرای خودکار پروژه، کدام گزینه باید انتخاب شود؟
 Flash Player Version )ب         Generate Autorun for CD )الف

Zip Files  )د    Export PDF )ج
12ــ کدام حالت انتشار، امکان تولید خروجی Exe از پروژه را به کاربر می دهد؟

 Adobe Connect Pro )د    Media )ج                 Flash )ب  FTP )الف
13ــ برای مستند سازی پروژه در قالب فایل Word ، کدام گزینه استفاده می شود؟

 Print )د   Media )ج                 Flash )ب  Email )الف
14ــ کدام نوع خروجی در نرم افزار Captivate تولید نمی شود؟

 EXE )د   SWF )ج    XLS )ب  HTML )الف
15ــ کدام روش مستندسازی برای ذخیره اسالید سؤاالت و پاسخ ها در قالب فایل Word استفاده می شود؟

 Step by Step )ب    Lesson )الف
Storyboard )د    Handout )ج

..…………………………………………………………………

آزمون نظری
1ــ تنظیمات کلی نرم افزار Captivate در کدام قسمت قرار دارد؟

2ــ چگونه می توان تنظیمات پیش فرض نرم افزار  را تغییر داد؟
3ــ چگونه می توان اندازهٔ پروژه و رنگ پوستٔه آن را تغییر داد؟

4ــ منظور از Publishing چیست  و نرم افزار چه نوع خروجی هایی را پشتیبانی می کند؟
5ــ کاربرد مستندسازی چیست و چه روش های مستندسازی در نرم افزار Captivate وجود دارد؟

 فصل هفدهم: تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه
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کارگاه عملی 1
به پروژه Powerpoint که قبالً ایجاد نموده اید، موارد زیر را اضافه کنید:

1ــ اطالعاتی راجع به خودتان و نرم افزار ساخته شده را در پروژه قرار دهید.
2ــ کیفیت فایل های SWF را در حد مطلوب قرار دهید.

3ــ Preloader دلخواهی را زمان بارگذاری پروژه نمایش دهید. 
4ــ رمز عبور 123456 را برای پروژه در نظر بگیرید.

5ــ مستندسازی پروژه را به روش Handout طوری انجام دهید که گزارش، شامل کلیٔه عناوین متنی، سؤاالت و سایر 
اجزای پروژه باشد و امکان یادداشت گذاری نیز در آن وجود داشته باشد )شکل 19ــ17(.   

6ــ جدول فهرست محتوا را به صورت Overlay در سمت راست ایجاد کنید.
7ــ یک حاشیه با ابعاد 30 پیکسل را برای خروجی پروژه در نظر بگیرید.

٨ــ نوار کنترلی دلخواهی را برای پروژه انتخاب کنید.
9ــ یک خروجی EXE، PDF و SWF به صورت تمام صفحه، از پروژه تهیه کنید.

شکل 19ــ1٧ــ اختصاص رمز به پروژه

شکل ٢٠ــ1٧ــ مستندسازی پروژه

 کاربر تولید محتوا
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کارگاه عملی ٢
یک کاتالوگ الکترونیکی برای معرفی محصوالت یک شرکت لوازم خانگی با ویژگی های زیر ایجاد کنید:

1ــ منوی اصلی شامل گزینه های موجود در شکل بوده و یک فهرست محتوا داشته باشید.
2ــ دکمه ها یکی یکی و با فاصله ظاهر شوند )راهنمایی: در Timeline زمان و ترتیب نمایش دکمه ها را مشخص کنید(. 

3ــ آهنگ دلخواهی را زمینه اسالیدها قرار دهید. 
4ــ در صفحات اصلی محصوالت، توضیحات صوتی داشته باشید.

5ــ در هر صفحه تعدادی محصول را با تصویر و توضیحات مربوطه معرفی کنید.
6ــ امکان رفتن به محصول بعدی و قبلی و هم چنین بازگشت به صفحه اصلی در کلیه صفحات وجود داشته باشد.  

شکل ٢1ــ1٧ــ جدول فهرست محتوا

شکل ٢٢ــ1٧ــ نمونه یک کاتالوک الکترونیکی

 فصل هفدهم: تنظیمات نرم افزار و نشر پروژه
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Captivate پیوست1: متغیرهای سیستمی رایج در نرم افزار 

Captivate پیوست 1: متغیرهای سیستمی رایج در نرم افزار

عملکردنام متغیر
CpCmndExit )خروج از نرم افزار )اگر مقدار یک داشته باشد

CpCmndGotoFrameرفتن به یک فریم خاص و توقف در آن فریم
CpCmndGotoFrameAndResumeرفتن به یک فریم خاص و ادامه پخش

CpCmndGotoSlideرفتن به یک اسالید خاص
CpCmndMute)قطع صدای پروژه )اگر مقدار یک داشته باشد

CpCmndNextSlide)رفتن به اسالید بعدی )با اختصاص مقدار یک به این متغیر
CpCmndPause)متوقف کردن اجرای پروژه )با اختصاص مقدار یک به این متغیر

CpCmndPrevious)رفتن به اسالید قبلی )با اختصاص مقدار یک به این متغیر
CpCmndResume)ادامه اجرای پروژه )در صورت اختصاص مقدار یک

CpCmndShowPlaybarنمایش/ عدم نمایش نوار کنترلی
CpCmndTOCVisibleنمایش/ عدم نمایش جدول فهرست محتوا

CpCmndVolume)100 افزایش/ کاهش بلندی صدا )مقداری بین 0 تا
CpInfoAuthor نمایش نام نویسنده

CpInfoCompanyنمایش نام پروژه
CpInfoCurrentDateStringتاریخ جاری را به فرمت سال/روز/ماه برمی گرداند

CpInfoCurrentDateString.DDmmyyyyتاریخ جاری را به فرمت سال/ماه/روز برمی گرداند

CpInfoCurrentFrameشمارٔه فریم جاری را بر می گرداند
CpInfoCurrentSlideشمارهٔ اسالید جاری را بر می گرداند
CpInfoCurrentTimeساعت جاری را بر می گرداند
CpInfoSlideCountتعداد اسالیدها در پروژه را بر می گرداند

CpLockTOC در صورتی که یک باشد، فهرست محتوا را قفل می کند
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 پیوست 2: نحوه ایجاد دکمه در فتوشاپ

پیوست ٢: نحوۀ ایجاد دکمه در فتوشاپ
      در صورتی که می خواهید دکمه های اختصاصی برای پروژه خود داشته باشید، از نرم افزار فتوشاپ جهت طراحی 

دکمه استفاده کنید. برای ایجاد یک نمونه دکمه در فتوشاپ، مراحل زیر را انجام دهید:
1ــ ابتدا از منوی File گزینٔه New را انتخاب کرده و در کادر ظاهر شده، ابعاد دکمه را مشخص کنید.)شکل 1(برای 
 Background ارتفاع( عدد 43 را وارد کنید. در قسمت( Height عدد 211 و در قسمت )پهنا( Width نمونه در قسمت

Contents، حالت Transparent )شفاف( را برای پس زمینه انتخاب کرده و روی دکمه Ok کلیک کنید. 

2ــ در جعبه ابزار، روی گزینه Rectangle Tool کلیک راست 
نموده و ابزار Rounded Rectangle Tool )مستطیل با گوشه های 

گرد( را انتخاب کنید. )شکل 2( 
Fill Pixels گزینه(،Shape باالی پنجره گزینه Option 3ــ در نوار
در نسخه های قدیمی(، را انتخاب کرده و شکل را به رنگ دلخواه رسم 

کنید. )شکل 3(

شکل 1ــ ایجاد فایل جدید

شکل ٢ــ انتخاب مستطیل با گوشه های گرد
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گزینه  و  کرده  کلیک   Add a layer style گزینه  روی   Layer پالت  در  4ــ 
Blending Options را برای افزودن جلوه های  مختلف انتخاب کنید.)شکل 4(

 Inner 5ــ در پنجره ای که باز می شود، جلوه های مختلف وجود دارد. گزینه 
ایجاد  برای  را   Bevel and Emboss و  داخلی  سایه  برای  را   Shadow

برجستگی و دادن عمق به دکمه انتخاب کنید. 
6ــ گزینه Gradient Overlay را برای ایجاد طیف رنگ انتخاب کرده و روی 
عنوان آن کلیک کنید. در قسمت Gradient روی کادر رنگی کلیک کنید تا 
امکان انتخاب رنگ و ایجاد طیف رنگی دلخواه به شما داده شود. در قسمت 
Style، حالت liner را برای طیف خطی انتخاب کنید )حالت Radial ،طیف 

شعاعی است( و روی OK کلیک کنید. )شکل 5(

7ــ از منوی File گزینه Save را انتخاب کرده و فایل را با نام a_btn_up.psd ذخیره کنید تا بتوانید در صورت 
تمایل مجدد آن را در محیط فتوشاپ باز نموده و تغییر دهید.

 پیوست 2: نحوه ایجاد دکمه در فتوشاپ

شکل 3ــ انتخاب خصوصیات شکل

شکل ٤ــ اضافه کردن جلوه به الیه

layer style شکل ٥ــ کادر
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٨ــ از منوی File گزینٔه Save as را انتخاب کرده، در قسمت Save as Type، نوع فایل را Png قرار دهید و فایل 
را با نام a_btn_up.png در مسیر دلخواه ذخیره کنید. 

9ــ برای ایجاد حالت over دکمه، در کادر جلوه ها، در قسمت Overlay Gradient، گزینٔه Reverse را انتخاب 
کنید تا جهت طیف رنگ برعکس شود.

10ــ از منوی File گزینٔه Save as را انتخاب کرده و فایل را با نام a_btn_over.psd و بار دیگر با پسوند png در 
مسیر یکسان ذخیره کنید. 

11ــ به این ترتیب دو حالت دکمه ایجاد می شود.
حالت UP )حالت عادی(                                                           
حالت Over )زمانی که ماوس روی دکمه 

نگه داشته می شود(  
ـ در نرم افزار captivate با اضافه کردن  12ـ
 Change یک دکمه تصویری و انتخاب گزینه
می توانید دکمه ای که ایجاد نموده اید را استفاده 

کنید.

 پیوست 2: نحوه ایجاد دکمه در فتوشاپ

Over و Up  شکل 6ــ حالت دکمه
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 پیوست 3: پرسش و پاسخ های متداول

پیوست 3: پرسش و پاسخ های متداول

    در این بخش، نکات ظریفی که در نرم افزار وجود دارد، اشکاالتی که اغلب کاربران هنگام کار با نرم افزار ممکن 
است با آنها رو به رو شوند یا مواردی که باید حین کار به آنها توجه بیشتری نمود، توضیح داده شده است.  

1. هنگام بازکردن پروژه پیغام زیر ظاهر می گردد. علت این پیغام چیست؟

این پیغام نشان دهندهٔ وجود اشیای استفاده نشده در Library پروژه است که باعث افزایش حجم پروژه نیز می گردند. 
بهتر است پس از باز نمودن پروژه، در پانل Library با کلیک روی گزینه  اشیای استفاده نشده را انتخاب نموده و 

با فشردن دکمه Del آنها را حذف نمایید.

٢. چگونه می توان از حرکت خودکار اسالیدها جلوگیری نمود و در اسالیدی خاص پروژه را متوقف کرد؟
برای نگه داشتن اسالیدها و جلوگیری از رفتن به طور خودکار به اسالید بعدی، کافی است در گوشه ای از صفحه، 
یک ClickBox قرار دهید.که باعث توقف اجرای پروژه شود. با دکمه های موجود در Playbar یا دکمه هایی که 

خودتان ساخته اید می توانید هدایت اسالیدها را بر عهده بگیرید. 

3. چرا بعضی از اشیا هنگام اجرا، تا آخر اسالید مشاهده نمی شوند؟
برای رفع این مشکل به خط زمان )Timeline( توجه کنید. می توانید شیء را تا آخر پروژه )قسمت END( بکشید 
یا روی آن کلیک راست کرده و گزینه Show For Rest of Slide )کلید ترکیبی Ctrl+E( را انتخاب کنید. این 
مشکل بیشتر در مواقعی که یک صدا یا فیلم را که طول آن از مدت زمان نمایش اسالید بیشتر است به اسالید اضافه 
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 پیوست 3: پرسش و پاسخ های متداول

می کنید رخ می دهد.

٤. آیا می توان با وجود داشتن دکمه روی اسالید، کاری کرد که اسالیدها متوقف نشده و بدون زدن کلیدی 
به ترتیب پخش شوند؟

برای این کار در پنجره خصوصیات همه دکمه ها در قسمت Timing، تیک گزینه Pause After )که باعث توقف 
پروژه می شود( را بردارید. 

٥. چگونه می توان از جابجا شدن همزمان اشیایی که روی هم قرار گرفته اند جلوگیری نمود؟
شیء را که نمی خواهید هنگام درگ کردن اشیای دیگر جابجا شود، Lock )قفل( کنید. برای این کار روی عالمت   
مربوط به شیء موردنظر، در پنجره Timeline کلیک کنید. در صورت شلوغ بودن اسالید و قرارگرفتن اشیا 

جلوی اشیا، آنهایی را که درحال حاضر الزم ندارید، مخفی کنید. روی هم، با کلیک روی گزینه

6. جلوه های انتخاب شده برای متن نمایش داده نمی شوند. علت چیست؟
اگر از متغیرها در متن استفاده کرده باشید، جلوه ها نمایش داده نمی شوند.

٧. چگونه می توان حجم پروژه را بدون حذف اسالیدها کاهش داد؟
 Library یکی از راه هایی که به کاهش حجم پروژه کمک می کند، حذف موارد غیرضروری و استفاده نشده از کتابخانه یا
اشیای استفاده نشده را انتخاب نموده و با زدن دکمه Del آنها  پروژه است. در پانل Library با کلیک روی گزینه

را حذف و پروژه را ذخیره نمایید.

٨. هنگام اجرا، زمانی که هد به انتهای اسالید می رسد کل محتویات پروژه به صورت کم رنگ و محو 
نشان داده می شوند.

از یک Clickbox استفاده کنید و آن را تا انتهای پروژه نمایش دهید. دقت کنید که در Timeline، همه اشیا تا انتها 
حضور داشته باشند.)برای این کار،روی هر شیء کلیک راست کرده و گزینه Show for rest of slide را انتخاب کنید 
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  ) Ctrl+E یا کلید ترکیبی

9. زمانی که از یک Rollover و ClickBox استفاده می شود، با نگه داشتن ماوس، پیغام راهنما دیده نمی شود.
هنگام استفاده از این دو شیء باهم، باید متن راهنما )Rollover( حتماً در الیٔه باالتر قرار گرفته باشد.

1٠. هنگام کار با نرم افزار، یک صفحه سفید خالی روی صفحه ظاهر می شود. 
ابتدا پروژه را ذخیره کرده، یک بار محیط نرم افزار را ببندید و آن را مجددًا باز کنید. 

11. چگونه می توان تنظیمات مربوط به خصوصیات اشیا مانند فونت نوشته ها را  یک بار تنظیم نمود و 
روی سایر قسمت ها اعمال کرد؟

برای اغلب اشیا می توانید ابتدا کلیٔه تنظیمات مد نظر خود را انجام داده، سپس در پنجره خصوصیات، در قسمت 
برای  تغییرات را روی سبک فعلی ذخیره کنید.  با گزینه یک سبک جدید تعریف کرده و  با گزینه  ،Style
اعمال این سبک بر روی سایر اشیا، در پنجره خصوصیات شیء موردنظر، در قسمت Style، نام سبک تعریف شده 

را انتخاب کنید.

1٢. چگونه یک دکمه را در کلیه اسالیدها نمایش دهیم؟
دکمه های معمولی )Button( تنها در یک اسالید قابلیت نمایش دارند که البته می توانید از آنها کپی گرفته و درکلیه 
پنجره  در  می توانید  کنید،  استفاده   )Smart Shape( هوشمند  اشیای  از  که  صورتی  در  دهید.  قرار  اسالیدها 
خصوصیات در قسمت Display for، گزینه Rest of Project را انتخاب کرده و یا آنها را در اسالید الگو قرار دهید تا 
در اسالیدهایی که از الگو پیروی می کنند مشاهده شوند )برای این که یک شیء هوشمند مانند دکمه رفتار کند، باید گزینه 

Use As Button را در پنجره خصوصیات آن فعال کنید(.

 پیوست 3: پرسش و پاسخ های متداول
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13. چگونه می توان کیفیت صدای ضبط شده یا صدای وارد شده به محیط را افزایش داد؟
برای افزایش کیفیت صدای ضبط شده، مراحل زیر را انجام دهید:

1ــ روی اسالید در قسمت Film Strip، کلیک راست نموده، از زیر منوی Audio گزینه Edit را انتخاب کنید. 
امکان  این کادر  انتخاب کنید. در  را   Adjust Volume گزینه ،Edit باز می شود در سربرگ  2ــ در کادری که 

افزایش صدا با استفاده از لغزنده سمت چپ و کاهش نویز )با گزینه Threshold( وجود دارد.

1٤. آیا امکان استفاده از پروژه هایی که در نسخه های قبلی ایجاد شده در این نسخه وجود دارد؟
بله. ولی چون در نسخه های قبلی امکان تایپ مستقیم فارسی وجود نداشت، در صورتی که پروژه را در نسخه های 
قبلی ایجاد نموده اید و در نسخه 7 باز کرده اید، برای تایپ فارسی باید از فارسی نویس استفاده کنید و امکان تایپ 
مستقیم فارسی فقط در پروژه هایی که از ابتدا در نسخه 7 ایجاد می شوند وجود دارد. پروژه هایی که در نسخه 7 ایجاد 

می شوند را نمی توانید در نسخه های پایین تر نرم افزار باز کنید.

1٥. گاهی اوقات هنگام اجرای خروجی SWF، به جای بعضی از عکس ها، کادر قرمز رنگی نمایش داده می شود. 
یا کیفیت فیلم های ضبط شده پایین است. چگونه می توان آن را برطرف نمود؟

انتخاب کرده و در قسمت SWF Size and Quality، کیفیت خروجی  Edit گزینه Preferences را  از منوی 
SWF را توسط لغزنده روی High قرار دهید. 

16. هنگام بازکردن پروژه پیغام خطای زیر ظاهر می گردد و پروژه باز نمی شود. چگونه می توان پروژه 
را باز نمود؟

روی همان سیستمی که پروژه را ایجاد نموده اید، برای بازیابی فایل، مراحل زیر را انجام دهید:
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1ــ حافظه Cache را به هیچ عنوان پاک نکنید. 
2ــ برنامه Dcache.air را از اینترنت دانلود کرده و روی سیستم نصب کنید. 

3ــ در برنامه Dcache، مسیر cache پروژه ها را مشخص کنید )به طور پیش فرض
My Documents\Adobe Captivate Cached Projects می باشد(. در لیست نمایان شده، پروژٔه موردنظر خود 

را پیدا کرده و روی نام آن دوبار کلیک کنید و آدرس جلوی Cache Path را کپی کنید. 

4ــ در نوار آدرس پنجره My Computer، آدرس را Paste کرده و وارد زیرپوشه Db شوید. 
5ــ فایل ها و پوشه های زیر را در آن انتخاب کرده و با هم فشرده )zip( کنید )حجم فایل ها باید بیشتر از صفر باشد تا 

امکان بازیابی پروژه وجود داشته باشد(. 
compressed_data پوشٔه 

uncompressed_data پوشٔه 
 پوشٔه objects )باید شامل فایل objects.cpo باشد و حجم آن بیشتر از صفر باشد(

thumbnails.cpth و audio.cpad، info.cpi، text.cptd فایل های 

نیازی به انتخاب فایل هایی مانند already_in_use.lock, backup_data نمی باشد. 

6ــ سپس پسوند فایل فشرده را به Cptx تغییر داده و پروژٔه خود را در نرم افزار Captivate باز کنید )ابتدا پسوند 
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انتخاب و در سربرگ View گزینه  پانل، گزینهFolder Option را  نمایش دهید. در کنترل  فایل ها را در ویندوز 
Hide Extention for Known File Type را از حالت انتخاب خارج کنید(.

توجه: ممکن است همه پروژه ها را نتوان به این شکل بازیابی نمود ولی در اغلب موارد کارآمد است. همیشه سعی کنید 

 ،General Settings در قسمت Preferences گزینٔه Edit تهیه کنید. برای این کار از منوی backup از فایل خود
گزینٔه Generate Project Backup را انتخاب کنید. فایلی با پسوند Bak در مسیر پروژه ایجاد می گردد که در صورت 

بروز مشکل کافی است پسوند آن را به Cptx.تغییر داده و فایل پروژه را بازیابی کنید. 

1٧. چرا بعضی از پویانمایی ها هنگام اجرا به طور کامل دیده نمی شوند؟
اگر در اسالیدی که پویانمایی دارید دکمه وجود دارد، دقت کنید که زمان توقف دکمه بعد از اتمام پویانمایی باشد 
یا در پنجره خصوصیات دکمه، گزینه Pause After را غیر فعال کنید و از یک Clickbox برای توقف در اسالید 

استفاده کنید.  
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