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  به نام خدا
  

  به وسیلۀ پاورپوینت ،ساختن فیلم توأم با صوت
  

  محمدکاظم کاظمی
  
  

قابـل ( mp4  سازی پاورپوینت توأم با صوت و خروجی گرفتن از آن بـه صـورت فـیلم در قالـب این آموزش برای آماده
نظیمات صوت است و نـه خـود بینید فقط آموزش ت البته آنچه در اینجا می. آماده شده است) های مختلف پخش در محیط

  .در هر حال باید پاورپوینت را بلد باشیم. پاورپوینتساختن 
یعنـی پاورپوینـت . خواهیم می mp4این را هم توضیح بدهم که فرض ما این است که ما از کار خودمان خروجی فیلم 

  .تمرکز ما روی این حالت است. دمان شود و برای رد شدن اسالیدها منتظر کلیک کردن ما نمی به صورت خودکار اجرا می
 

  ۲۰۰۷ر پاورپوینت د
های خاص پاورپوینت است و  ولی خروجی آن در قالب. پاورپوینت توأم با صوت امکان داردساختن  ۲۰۰۷ نسخۀدر 

گـر افـزار دی استفاده از یک نرمتهیه کرد و بعد با  (pps) باید اول فایل نمایش اسالید پاورپوینت. ندارد mp4خروجی فیلم 
شـود  در مجمـوع ایـن روش توصـیه نمی. آن را به فیلم تبدیل کرد Movavi PowerPoint to Video Converter مثل 

  .خورد بندی اسالیدها به هم می حاصل کار هم گاهی ناقص است یا زمان .چون زحمت و گرفتاری دارد
  

  به بعد ۲۰۱۳در پاورپوینت 
بـر اسـاس حاال هر دو مرحله را . کان دارد و هم خروجی فیلمهم ساختن فایل توأم با صوت امبه بعد  ۲۰۱۳در نسخۀ 

یکی این که برای هر اسالید، یک صـوت مـرتبط . این صداگذاری دو شکل دارددر مجموع . دهیم توضیح می ۲۰۱۳نسخۀ 
دیگر این که یـک صـوت بـه  حالت. شود و بعد از آن، اسالیدی دیگر با صوت همراه خودش پخش می شود با آن پخش می

در هر حال بایـد فایـل  .فیلم به هر دو شکل بسیار آسان استساختن . شود دهای متوالی پخش میصورت پیوسته در اسالی
های دیگر است باید ابتـدا  اگر در قالب. باشد mp3این فایل باید الزامًا  .صوتی ما بر روی اسالید یا اسالیدهایی درج شود

  .تبدیل کنیم mp3آن را به 
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  گذاشتن فایل صوتی بر روی یک اسالید . ۱
در  .کنیم استفاده مـی Insert Audio دکمۀ و سپس Insert زبانۀاز سالید، یک فایل صوتی بر روی یک ا گذاشتنبرای 

یکی این که صوت آنالین استفاده شود، دیگر این که فایل صوتی از روی سیستم برداشته شـود . اینجا سه حالت امکان دارد
  .و دیگر این که صوت ما به وسیلۀ میکروفن ضبط شود

  
  
خـواهیم در  چـون مـا می. شـود ورت یک عالمت بلندگو بر روی صـفحه ظـاهر میکه صوت را وارد کردیم، به صبعد  

تـا صـوت در هـر کنیم  تنظیم مـیها را  گزینهمطابق تصویر زیر شود،  نهایت فیلمی بسازیم که به صورت خودکار پخش می
  .نه با کلیک کردن موس و در عین حال پنهان هم باشد اسالید به صورت خودکار اجرا شود

  

  
  

این که خودکار اجرا شود یا بـا کلیـک مـوس اجـرا . مربوط به مدیریت فایل صوتی است Audio Toolsزبانۀ این  کالً 
البته باید فایل موسیقی را در صفحه انتخاب کـرده باشـیم . ها شود یا وقتی تمام شد دوباره از سر گرفته شود یا نه و امثال این

  .ها ظاهر شود تا این

  و تعیین بلندی صداو کردن و محکوتاه کردن . ۲ -  ۱
افزارهـای  شـود آن را بـا نرم هم می. اسالید سوار شده است، برش بزنیمیک ممکن است بخواهیم که صوتی را که روی 

آن را بـه انـدازه در تصـویر بـاال   Trim Audioبا استفاده از قسـمت شود  هم می. برش صوت برش زد و سپس اینجا آورد
بلنـدی صـدا هـم بـه  .کنیم استفاده می Fade Duration یم ابتدا و انتهای آن هم محو شود، از اگر خواست .دآور دلخواه در

  .قابل تنظیم است Volumeوسیلۀ دکمۀ 
به خصوص برای وقتی کاربرد دارد که ما یک صـوت یکپارچـه بـرای کـل پـروژۀ خودمـان داریـم ولـی کوتاه کردن این 

گذاریم، ولـی  در این صورت صوت کامل را روی همه اسالیدها می .ده شودخواهیم برای هر اسالید بخشی از آن استفا می
  .کنیم برای هر یک، همان قسمت از صوت را که مربوط به همان اسالید است انتخاب می
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  بندی اسالیدها زمان. ۲
کلیـک اسالیدها به صـورت خودکـار عـوض شـوند و منتظـر در همین ابتدا بگویم که قرار است ما فیلم بسازیم، یعنی 

  .این سه کار را بکنیمپس باید . موس یا دکمۀ اسپیس نمانند

  انتخاب نوع نمایش ۱ -  ۲
نگ رحالت زرد Show typeدر قسمت آید و  ای می پنجره. را اجرا کنیم Set up Showفرمان  Slide Showدر زبانۀ 

Browsed_at_Kiosk کاربر عوض شوند  به وسیلۀ دو حالت باال برای موقعی است که اسالیدها. (را انتخاب کنیم(.  

  
  

 Timingفعال کردن . ۲ -  ۲
  . را فعال کنیم Use_Timingنیز گزینۀ  Slide_Showچنین باید در در زبانۀ  هم

  
  تعریف زمان برای هر اسالید. ۳ -  ۲

مـورد  که با رنگ زرد مشخص شده اسـت، زمـان  Afterدر قسمت Transition  زبانۀکنیم و در  اسالید را انتخاب می
  .یعنی این که این اسالید چقدر طول بکشد. کنیم نظر برای آن را تعیین می
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  نکتۀ مهم
هـا درج شـده اسـت، بـه  اسالیدی که فایـل صـوتی روی آنرا انجام داده باشیم،  ۲ - ۲و  ۱ - ۲های  در صورتی که گام

اگـر مهم ایـن اسـت کـه   نکتۀ ولی. د مهم باشدنبای Afterپس برای این اسالیدها زمان . یابد میاندازۀ همان صوت امتداد 
بـه . دلیل این موضوع را ندانستم. ، حتی اگر دارای صوت باشدشود این زمان صفر باشد آن اسالید در حین اجرا عوض نمی

یک  بهتر است که ابتدا همه اسالیدها را( .کنیم اسالیدهای حاوی صوت نیز، زمان را مثًال یک ثانیه تعیین میهر حال برای 
شود هر استایل بر اساس صوت روی آن یا به صـورت  بعد باز می. کنیمتعیین بار با هم انتخاب کنیم و این زمان را یک ثانیه 

  ).انتخابی تغییر کند
گویا برای این است کـه اگـر تیـک بخـورد، در حـین  On Mouse Clickگزینۀ در همان تصویر باال، گفتنی است که 

هـای  البتـه مـن ایـن را بـرای حالت. توان ولی اگر تیک نخورد نمی. توان با کلید موس اسالید بعدی را آورد پخش فایل، می
  .مختلف پخش امتحان کردم و نتیجۀ روشنی نگرفتم

  به صورت زنده بندی پاورپوینت زمان. ۳
امـا یـک روش . شد برای هر اسالید یـک زمـان تعریـف کـرد گفتیم، می ۳ -۲که در بند  Afterاستفاده از دیدیم که با 
برای ایـن . بندی کنیم این که پاورپوینت را اجرا کنیم و در حین اجرا، به صورت زنده زمان. بندی هم هست دیگر برای زمان

سـنج  در گوشۀ باالی صفحه، یک زمانشود و  میآنگاه پاور پوینت اجرا . کنیم میرا اجرا  Rehearse Timingفرمان ، کار
کنیم و به ایـن صـورت کـل  با کلیک کردن روی فلش آبی سمت چپ در زمان مناسب، اسالید را رد میشود و ما  ظاهر می

  .شود در نهایت این تایمینگ ضبط می. کنیم میبندی  زمانکار را 

  
کنـاری یعنـی  دکمـۀاز  Slide_Showن زبانـۀ در زبانـۀ در همـارا پـاک کنـیم، بایـد بندی خـود  زمانو اگر بخواهیم 

Record_Slide_Show را پاک کنیمها  آن.  
وقت بسیاری باید صرف کنیم و پاورپوینت را مـرور کنـیم و نپسندیدم چون بندی زنده را  زمان ولی من در کل این روش

دی کم و زیاد شود، این کار بایـد دوبـاره انجـام اگر خطای کوچکی هم در کار رخ داده باشد یا بعدًا اسالی .بندی کنیم زمان
در  .بر هر اسالید زمان مورد نظر را اعمـال کنـیم Afterو با استفاده از قسمت  ۳ - ۲بهتر همین است که مطابق بند . شود

  .خورد شود و با تغییر اسالیدهای قبل، به هم نمی این صورت زمان هر اسالید روی آن ثبت می
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 های مختلف دار برای اسالید امفایل موسیقی دو  - ۴
یا اصًال بخواهیم صوت ما از اول تا آخر بـه . گاهی ممکن است ما بخواهیم یک موسیقی زمینه در کل کار داشته باشیم

یـک در هر حال بـرای ایـن کـه . بندی شوند زمان ۳ - ۲صورت یکسره اجرا شود و اسالیدها هم مطابق آن صوت، به شیوۀ 
شود بگذاریم و مطابق تصـویر  باید آن را در اولین اسالیدی که صوت از آنجا شروع میامتداد یابد  در طول اسالیدهاصوت 

  .را فعال کنیم Play_in_backgrowndتیک بزنیم یا در سمت راست، را  Play_Across_Slidesۀ گزینزیر، 
  

  
  

برای وقتی است که بخواهیم بـا  Rewind after Playing  .دیگر هم توضیح بدهم در همین تصویر در مورد دو گزینۀ
 و . کلیک کردن روی فایل صوتی در هنگام اجرا، فایل دوباره از اول شروع شـود هرچنـد تـا وسـط فایـل اجـرا شـده باشـد

Loop_until_Stopped برای وقتی است که بخواهیم فایل صوتی پس از اجرا، به صورت خودکـار از اول شـروع شـود .
خـواهیم بعـد از  و می) مـثًال یـک موسـیقی زمینـۀ کوتـاه(کـه صـوت مـا کوتـاه اسـت است  مناسببرای وقتی این دومی 

  .یافتن، دوباره شروع شود پایان
شـود در  یعنـی می. های هـر اسـالید تضـادی نـدارد شـود، بـا صـوت گفتنی است که این صوتی که در زمینه اجـرا می

لخواهی شروع شود و در عین حال برای بعضـی اسـالیدها مان هم یک صوت زمینه داشته باشیم که از اسالید د پاورپوینت
. فقط این نکته مهم است که آن صوت زمینه در یک اسالید مستقل باشـد. ۱های مستقل هم داشته باشیم مطابق بند  صوت

  .یعنی در یک اسالید دو فایل صوتی درج نشده باشد

  استفاده از گفتار متن به صورت زنده. ۵
های صوتی از قبل آماده، بلکه به صورت زنده و بـا میکـروفن کـامپیوتر روی  ه به صورت فایلشاید بخواهیم صوت ما ن

ام و در صورتی که این کار را کردم و آموختم، آن  این کار هم امکان دارد ولی من تا حاال تجربه نکرده. پاورپوینت درج شود
  . را هم خواهم نوشت
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  خروجی گرفتن از کار. ۶
صـدا  ذخیـره شـود، وگرنـه فـیلم بی pptmهای صوتی دارد، باید بـا قالـب  که پروژۀ ما فایل فایلدر صورتی : نکتۀ مهم

 ppsmبهتـر اسـت آن را در قالـب و فایل خروجی اگر قرار است در قالب ویـدئوی پاورپوینـت ذخیـره شـود، . خواهد بود
  .شود البته این ویدئو فقط با کامپیوتر اجرا می .ذخیره کنیم

 بگیـریم،یعنی فیلم قابل پخش بر روی گوشی موبایل یا پلیرهای فـیلم  mp4فیلم در قالب  خروجییم اگر بخواه حال
  .کنیم قسمت فیلم را انتخاب می Create_a_Videoبا آید  ای که می زنیم و در پنجره می Exportاز منوی فایل، فرمان 

هـم ایـن را و  کنیم را تعیـین مـی) رزولیشـن( ابعاد فیلمهایی که با رنگ زرد مشخص شده است هم  در اینجا از قسمت
  .را استفاده کنیم Use_Rocordedبندی ما استفاده شود یا نه، که قاعدتًا باید  زمانکنیم که  تعیین می

  

  
  

بنـدی را  زمان Record_Timing_and_Narrationsشود با استفاده از فرمـان  گفتنی است که در این مرحله هم می
گفتـه شـد تعریـف  ۳ -۲بندی را با استفاده از روشی که در بنـد  بهتر است زمان. کنم ین را توصیه نمیولی من ا. تنظیم کرد

  .کنیم تا هر بار ناچار به انجام آن نباشیم
مـن معمـوًال اول یـک . کشد، به خصوص اگر کیفیت باال را انتخاب کرده باشـیم مدتی طول می mp4کردن فیلم  آماده

کنم که همه چیز آن درست  کنم و کنترل می کنم، بعد آن را پخش می تهیه می (Portable_Device)نسخه با کیفیت پایین 
بعـد کـه . تر ارسـال شـود فرستم تا سریع با همین کیفیت می ،دهنده هم در مرحلۀ اول برای بازبینی باشد و حتی به سفارش

  . م آماده کردهای باالتر ه شود با کیفیت همه چیز تأیید و قطعی شد، در صورت لزوم می
  

  محمدکاظم کاظمی
  ۱۳۹۹فروردین  ۱۹


