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 با سالم

  شب بخیر

.تصاویر ویرایش شده خوبی فرستادید  

.از همکاران نهایت تشکر را داریم  

یه نکته عرض کنیم که درسته برای یک کار مثال ویرایش عکس ، برنامه های متنوعی وجود 

باید سعی  گوشی موبایل به علت تراکم برنامه ها  هنگ می کند یا قفل می کندداره  اما چون 

.کنیم از تعداد کمتری برنامه با قابلیت هرچه  بیشتر بهره ببریم  

،گوشی که برای ویرایش عکس بهترین برنامه  



. جلسه ی قبل معرفی مختصری کردیمدر   است که رم افزار فوتو ادیتن همان  

.   رایف و..گو عکس نوشته پی دی اف و  ساخت   هم کار ویرایش عکس و نوشتن  

.کار کنیدپس سر فرصت  می دهدانجام   

 قابلیت های عالی داره

و لی هستیف داشتید عاگکمی قصد ساخت تصویر اختصاصی یا  مثال اگر در زمان  

پس از ساخت تصویر  و  یا ویرایش تصاویر حاال نوبت ساخت صدا یا آهنگ یا نوا   یا ویرایش 

کوتاه و ... لمفی فیلم و ساختوسپس  صدا می رسد  

 برای ویرایش صدا هم برنامه ی موبایلی هست و هم رایانه ای

.بیشتری  ببریمی اما بهتر است کمی  از گوشی فاصله بگیریم و  از برنامه ها ی رایانه ای  بهره   

برای ساخت فیلم یا ویرایش فیلم یا ... برنامه های موبایل هم هست اما بهتر است خیلی در 

برنامه قرار ندهیم ، گوشی خود  

ستاو قصد ما بیشتر کار با رایانه   

از نرم  است چون قرار دادن برنامه ی زیاد در  موبایل فشار حافظه ای وارد می شود بهتر

.رایانه ای استفاده کرد افزارهای  

.مویخوب حاال سراغ ساخت فیلم می ر  

نرم افزار های  متنوعی وجود دارد  ساده ترین نرم افزار برای این کار نرم افزار فیلم 

 oCam .است  کمبه نام   او از صفحه  برداری



۶۴ یا است   ۳۲توجه کنیم نسخه ی مورد نیاز ما  ابتدا یراهر نرم افز نصب و برای دانلود  

 نحوه ی کار

.ابتدا تصاویر و مطالب و اجزای  کارهای مورد نیاز را در یک پوشه مرتب آماده می کنیم  

و  انجام می دهیم  طبق تصویر و خارج از کادر فیلم برداری  سپس در یک گوشه از دسکتاپ

  نمودیم تنظیم را  و کادر آن  است به کار آماده باز فحه ی نرم افزار فیلم از صفحه صوقتی 

زنیم را می  Record   از آن کلید فعال کردن پس   وردیا رک 

 

 



  ابتدا کلید پوش یا مکث را فشرده و تصویر را  روی یکی باز کرده و ،آوردن تصاویرو برای 

زیر کار قرار می دهیم و هر بار با پلی و مکث فیلم برداری سالم را انجام می دهیم در صورت 

 نیاز به آهنگ یا صدا می توان

یلم برداری ، استفاده کرد  و زمان ، صدا های قبال آماده یا  ویرایش شده خود را در حین فهم

.سیستم  ضبط شودنیز تنظیم کرد که برای فیلم ما از صدای   

oCamنرم افزار  

  با استفاده از تصاویر فوتو ادیت

.کار را ادامه می دهیم،  ر فیلم برداری از صفحه او نرم افز  

بسازید   ... پس شما به عنوان کار عملی ابتدا تصاویری با گوشی و  

فیلم سبک باشد  از لحاظ حجم افزار فیلم بگیریدسپس با نرم   

تا فردا پس فردا منتظر فیلم هایتان هستیم و بفرستید  

 این کار تا حاال شد ارایه ی یک تولید محتوای غیر تعاملی

تان سبک باشد حدود چند دقیقهیفعال فیلمها  

 و به حجم دقت کنید

 همکاران نکته ی خیلی مهم

همه را پس کم کم  کار در نرم افزار تولید محتوا الزم دارید ایبر افیلم ها و عکس ها رچون

  یدآماده کن



یدودر هر نرم افزاری اگر فیلمی اجرا نشد  اول سراغ نوع پسوند فیلم بر  

کامپیوتر غسراومعطل نکنید   ان راودتخغیر اندروید هست  خوب اگر گوشی  

را نصب کنید و فعال اتوپلیبروید  تاپ  فیلم برداری از دسکر انرم افزو یه   

ولی باید یه فکری برای فیلم و عکس و جدول و مطالب و نمودارهای مورد استفاده در طرح 

کنید  خود  

ماده کنیدآآموزشی  فیلم و ..تعدادی  تصویر و   

یدنمایو فعال نرم افزار   فیلم برداری از دسکتاپ و نرم افزار اتوپلی را در رایانه نصب   

برنامه انتخاب کنید در ماده کنید  بعد آبه ترتیب  را ی گیف باید اول عکس هابرا  

تکامل  یا انجام جمع یا  عملیات مثل کر فرصت گیف هاتون یه طوری  سیر یسعی کنید س

درویداد را نشان بده کرب  یا یض  

 همکاران پرسیدن

 برای جمع آوری عکس یا پاورپوینت برای ریاضی گشتیم اکثر فایل ها فروشی هستند

از چه  اهای مربوط ر عکسو  بنویسیم  مطلب ریاضی  نیم خوداتو ما با چه نرم افزاری می

 سایتی بگیریم که مطالب درسی بسازیم؟

 جواب

شده این گروه به همین منظور ساخته  

یمواز ابتدا داریم عنوان می کنیم طبق برنامه پیش بر به خاطر همین  



بسازیم اابتدا رسانه های آموزشی ر  

یموو بعد خدا بخواد سراغ تولید بر  

تکرار نمی کنیمپس ان شااهلل   

د هیم و خدا بخواوطبق برنامه پیش می ر  

.ارایه خواهند داد همه ی همکاران حد اقل دو تا کار خوب ، تا موقع مقرر جشنواره  

اعالم می کنیم  اپس برنامه ر  

 هر همکاری 

ابتدا طرح کلی مورد نظر خودش را طراحی کند  که هدفش چیست و می خواهد چه   ۱

)سناریو( کاری ارایه بدهد  

سپس شروع به ساخت  عکس ها ، نمودار ها، جدول ها و   فیلم ها و چارت ها و گیف ها    ۲

)تهیه ی رسانه( ..موبایل یا رایانه و.و ..... به هر وسیله ای یا   

بعد از آماده  شدن  رسانه ها     ۳  

(تولید نهایی )  یم برا آموزشوان شااهلل می ر  

نسخه ای که فارسی با هم ن آد فعال کارمان را با اتوپلی شروع می کنیم  هکه خدا بخوا

  د.درست  بنویس

مرحله ی تولید محتوا  ۴  

مرحله ی کار با دیگر نرم افزارها ۵  



فایل کردن مرحله ی تک ۶  

مرحله ی حرفه ای ساخت  ۷  

 

ذکر کنیم امجبور شدیم باید منبع عکس راگرو  درنچون تمام عکس ها حق مالکیت دا  

 ار یا رویداد یا رشد یا افت یا پروژه یا کار و...  آزمایش مثال یکبرای ساخت محتوا   باید  

  مرحله به مرحله با شماره گذاری ردیف کنید و فیلم بگیرید

 همکاران   

 نکته

محصول کبرای ی می کنید حجم تمام کارهای شمااگر برا جشنواره کار حساب کتاب کنید   

است خوب مگ ۷۰۰حدود  سی دی کوگرنه تا حجم کمتر از ی ودمگابایت  بیشتر نش ۱۰۰  

  و  انتخاب کرد را  ابتدا فایل های سبک تر  دوهم می ش

فایل با پسوند پی ان جی تبدیل  یا انتخاب کرد  ود شهم می   

کاهش حجم داد. تبدیل کرد  و... فورمت فکتوری هایی مثلم افزاریا با نر  

 پایان
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