راهنمای قرار دادن صدا و تصویر بر روی اسالیدهای طراحی شده در پاورپوینت:
 .1برای آماده شدن برای ضبط  Record Slide Show ،را از زبانه  Recordingیا تب  Slide Showاز روبان انتخاب کنید.
 oبا کلیک بر روی نیمه باالی دکمه  ،اسالید فعلی شروع می شود.
 oبا کلیک بر روی نیمه پایین دکمه  ،این گزینه برای شما فراهم می شود که از ابتدا یا از اسالید فعلی شروع کنید.

(دستور  Clearباعث حذف  slide showهای ضبط شده می شود ،بنابراین هنگام استفاده از آن مراقب باشید).
 slide show .2در پنجره ضبط (که به نظر می رسد شبیه نمای ارائه دهنده) است  ،با دکمه هایی در باال سمت چپ برای شروع  ،مکث و
توقف ضبط باز می شود .هنگامی که آماده شروع ضبط هستید ،روی دکمه قرمز کلیک کنید (یا  Rرا روی صفحه کلید خود فشار دهید) .یک
شمارش معکوس سه ثانیه ای شروع می شود  ،سپس ضبط شروع می شود.

 oاسالید فعلی در پنجره اصلی پنجره ضبط نشان داده شده است.
 oبا فشار دادن  Alt + Sروی صفحه کلید می توانید ضبط را متوقف کنید.
 oفلشهای ناوبری در دو طرف اسالید فعلی به شما امکان می دهد به اسالیدهای قبلی و بعدی بروید.
 Microsoft PowerPoint oبه طور خودکار زمانی را که شما در هر اسالید می گذرانید ،از جمله مراحل  Animate textیا objects
که اتفاق می افتد  ،و استفاده از هرگونه محرک در هر اسالید را ثبت می کند.
 oمی توانید هنگام اجرای برنامه خود روایت صوتی یا تصویری را ضبط کنید .دکمه های گوشه پایین سمت راست پنجره به شما امکان می
دهد میکروفن  ،دوربین و پیش نمایش دوربین را روشن یا خاموش کنید:

اگر از قلم ،برجسته یا پاک کن استفاده می کنید PowerPoint ،این اقدامات را برای پخش نیز ضبط می کند.

نکته :اگر روایت خود را دوباره ضبط کنید (شامل صدا و جوهر)  ،پاورپوینت قبل از شروع ضبط مجدد در همان اسالید  ،روایت قبالً ضبط شده
شما (شامل صدا و جوهر) را پاک می کند.
همچنین می توانید با رفتن به  Slide Show> Record Slide Showدوباره ضبط کنید.
 .3می توانید یک ابزار اشاره گر (قلم  ،پاک کن یا هایالیتر) را از میان مجموعه ابزارهای زیر اسالید فعلی انتخاب کنید .جعبه های انتخاب رنگ
نیز برای تغییر رنگ جوهر وجود دارد( .پاک کن خاکستری است مگر اینکه قبالً به برخی اسالیدها جوهر اضافه کرده باشید).
 -4برای خاتمه ضبط  ،دکمه مربع  Stopرا انتخاب کنید (یا  Sرا روی صفحه کلید فشار دهید).
وقتی ضبط روایت خود را تمام می کنید ،یک تصویر کوچک در گوشه پایین سمت راست اسالیدهای ضبط شده ظاهر می شود .تصویر یک
نماد صوتی است  ،یا اگر دوربین وب هنگام ضبط روشن بود ،یک عکس ثابت از وب کم است.

زمان ضبط شده نمایش اسالید به طور خودکار ذخیره می شود( .در نمای مرتب سازی اسالید  ،زمان بندی در زیر هر اسالید ذکر شده است).
در این فرآیند ،آنچه را که ضبط می کنید در هر اسالید جاسازی شده است و ضبط را می توانید در نمایش اسالید پخش کنید .با این روند
ضبط ،یک فایل وی دیویی ایجاد نمی شود .با این حال ،اگر به یکی از آنها نیاز دارید  ،می توانید با چند مرحله اضافی ارائه خود را به صورت
ویدیویی ذخیره کنید.
نمایش اسالیدی ضبط شده را پیش نمایش کنید
در تب نمایش اسالید ،از ابتدا یا از اسالید فعلی کلیک کنید.

در حین پخش ،انیمیشن ها ،عملکردهای مرکب ،صدا و فیلم شما به صورت همگام پخش می شوند.

صدای ضبط شده را پیش نمایش کنید
در پنجره ضبط ،دکمه مثلث بازی در گوشه باال سمت چپ به شما امکان می دهد ضبط اسالیدی را که در حال حاضر در آن پنجره تمرکز
دارد ،پیش نمایش کنید.

در نمای عادی ،روی نماد صدا یا تصویر در گوشه پایین سمت راست اسالید کلیک کنید و سپس روی  Playکلیک کنید( .وقتی صدای فرد را
به این روش مرور می کنید ،انیمیشن ضبط شده یا جوهر افشانی را مشاهده نمی کنید).

هنگام پیش نمایش صدا می توانید پخش را نگه دارید.

در صورت نیاز به پشتیبانی فنی لطفا با دبیر خانه کنگره به شماره  26281562جناب آقای کریمی ،
تماس حاصل فرمایید.

