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 به نام خدا

         دوم  درس

Articulate STORYLINE 

 

 

 کار با مارکرها:

ود و ــباز ش Insert Slidesرا انتخاب نموده تا پنجره  New Slideخوب برای شروع به کار آیکون 

ایجاد دآن را ـاسالی Insertه ـــــدکم کمک را انتخاب نموده و با   Blank از آنجا اسالید خالی یعنی 

 . کنیم  می 

 

 

 

 

 

و  Insertاده از سربرگ ـــــبدین صورت که : با استف و حاال در این اسالید فعالیتی را انجام می دهیم

تصویر و یا تصاویری  که قبالً آماده نموده ایم را وارد اسالید ایجاد شده می کنیـــم  Pictureآیکون 

م کاری انجام دهی مــبرای مثال نقشه استان اصفهان را وارد این اسالید می کنیم . در اینجا می خواهی

 ستانآن شهراسم و مشخصات روی هرکدام از شهرهای استان ماوس را نگه می دارد که وقتی کاربر 

 به نمایش درآید.  اوبرای 

  Interactive Objectsو از بخش  Insertبرای این منظور از سربرگ 

 گزینه های آن نمایان شود.رکلیک می کنیم تا زی  Markerروی گزینه  
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ر که در اینجا ه(ی به کار می رودــــافه نمودن دکمه ها یا گلوله های توضیحــگزینه مارکر برای اض)

 هرستانش در نقشه استان وو  نها را که نیاز داشتیم و با پروژه ما جـور بود انتخـاب می کنیماز آکدام 

به  یـفرض کنیم ما در پروژه مان می خواهیم توضیحاتی را به صورت اضاف .قرار می دهیم مورد نظر 

ه اب نموده و روی نقشــخوب مارکر دلخواه را انتخدهیم بنشان پیرامون شهرستان نجف آباد بیننده 

د که ه یک کادری باز میشوـبالفاصل (پرچم مثالً مارکر )  کلیک می کنیم  نجف آبادو روی شهرستان 

م و ـــرا درج کنیم ) می توانیم به اینترنت مراجعه کنیات خود ـــتوضیحدر داخل این کادر می توانیم 

یدهای کل استفاده ازبا  و ودهــــــــرا کپی نمآنها سرچ کنیم و  شهرستانآب و هوای مطالبی را پیرامون 

 (.پیست نماییمیکبار در قسمت تایتل و بار دیگر در قسمت متن  در داخل کادر و     Ctrl+Vترکیبی

 

 

 

 

 

 

 ) افزودن فیلم نیز از همین مسیر است ( افزودن تصویر به مارکر :

 مود.اد نـم و زیـــر داد و کـاندازه کادر را تغیی  با استفاده از دستگیره های کادر ایجاد شده می توان

س باشد پ تصویری که مشخصـه این شهرستان خوب می خواهیم در این کادر تصویری درج کنیم ،

 ،  گزینــه    Mediaاز قسمت  Formatو با انتخـــاب گزینه  Marker Toolsل ــــــمی رویم داخــ

 

 

Picture from Fil… ودــــویری خود را فراخوانی می کنیم تا وارد کادر شـــتص را انتخاب و فایل 

 ا کلیک ب .) می توانیم با استفاده از دستگیـــــره های تصویر ، اندازه آن را بزرگ و یا کوچک کنیم (
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از پایین اسالید اول به اسالید دوم رفته و ماوس را روی  Nextو انتخاب دکمه  Previewروی دکمه 

عالمت پرچم قرار می دهیم توضیح مختصــری برای ما به نمایش در می آید که اگر روی آن کلیک 

 رستان برای ما به نمایش درــــپیرامون آب و هوای  این شه همراه با تصویر کنیم توضیح کاملتری 

 می آید.

 ر :مارک به افزودن صدا 

اگر بخواهیم توضیحی به صورت شفاهی در رابطه با آب و هوا به بیننده داده شود ) یعنی اینکه  صدا 

   Format سربرگاز اده ـاستف در این کادر قرار دهیم ( با آهنگ و یا اضافه کنیم را مستقیماً به برنامه 

پنجره زیر   مـکلیک می کنی …Record Micرا انتخاب نموده و از آنجا روی گزینه  Soundگزینه 

ی و م عمل صــــدا گذارــباز می شود که در این حالت اگر میکروفون به سیستم وصل باشد می توانی

   ضبط صدا را انجام دهیم.

 

 

به محض کلیک نمودن  ه ـــاسپیکر را روشن نموده تا صدا را داشته باشیم. خوب حاال با این دکم

ی را اتــاز متن انتخابی خود توضیح ، انـــو پیرامون آب و هوای شهرست عمل ضبط را آغاز می کنیم

کلیک می کنیم و بالفاصله با  برای اتمام عمل ضبط روی دکمه می خوانیم تا عمل ضبط انجام شود

 می کنیم.    و مارکر  صدای ضبط شده خود را وارد برنامه  Saveانتخاب گزینه 

 

 

 Previewقبل از انتخاب 

 Previewاز انتخاب  بعد
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 مـــــروی مارکر پرچ و ه ـدوم که نقشه استان را شامل می شود رفتبه اسالید  با انتخاب دکمه 

ات باز ــــمحدوده جغرافیایی شهرستان نجف آباد کلیک می کنیم می بینیم که کادر توضیحواقع در 

ویر را نیز مشاهده کنیم در ضمن چون ــشده و ما می توانیم توضیحات موجود در آن را مطالعه و تص

ورت ات نیز به صــی ضبط نموده ایم این توضیحـــاتی را به صورت شفاهـــیحبرای این قسمت توض

کافی است   Previewخوب برای خروج از حالت  .  روع به پخش شدن می کندـاتوماتیک برای ما ش

  جام دهیم.نکلیک نموده تا به پروژه اصلی خود باز گردیم و بقیه تنظیمات را ا روی دکمه 

 : ویرایش صدای ضبط شده

 در ادامه   ال شودـــفع   Marker Tools  م تاـــبرای این کار کافی است روی مارکر کلیک کنی

 

 

 

 

 

 

کلیک نموده و سومین گزینه  Soundرا انتخاب می کنیم و از آنجا روی آیکون  Formatگزینه 

    را انتخاب می کنیم تا پنجره زیر نمایان شود: …Audio Editorیعنی 

 

                                                                   

 

 

 

 برای حذف شدن  انتخاب شده محدوده
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م پخش شود را از طریق کلیک و ـره آن قسمت از صدای ضبط شده را که نمی خواهیـــــدر این پنج

ه کلید و یا راست کلیک نمودن روی ــصفح Deleteدرگ نمودن انتخاب نموده و با استفاده از دکمه 

 حذف می کنیم ) شکل باال (. Deleteآن و انتخاب گزینه 

 اضافه نمودن بکراند موسیقی به مار کر :

فعـــال شود در    Marker Toolsبرای این کار کافی است  مانند قبل روی مارکــــر کلیک کنیم تا  

کلیک نمـوده و سومیــن  Soundرا انتخاب می کنیـــم و از آنجا روی آیکون  Formatادامه  گزینه 

را انتخــــــاب می کنیم  تا پنجره ویرایش صدا باز شود و چون قبالً  …Audio Editorگزینه یعنی 

برای این مارکر صدای توضیحات آب و هوا را ضبط نموده ایم برای اینکه در پس زمینه توضیحــاتی 

موسیقـی و   Importمی شود آهنگ و موسیقـــی مالیمی پخش شود با استفــــاده از گزینه که داده 

 می با شد را انتخاب و فراخوانی می نماییم.     Waveو یا  mp3آهنگی که با فرمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

می توانیم شدت صدا را  با استفاده از کشویی موجود تنظیم کنیم .اگر  Volumeبا استفاده از گزینه 

قسمتی از آهنگ خالی است و با عث ایجاد وقفه صدا می شود مانند قبل می توانیم از طریق کلیک و 

 & Save درگ آن قسمت را انتخاب و حذف کنیم و در نهایت در همین پنجره  با استفاده از دکمه 

Close یره نموده و پنجره را می بندیم در ادامه روی دکمه اد شده را ذختغییرات ایجSave  برنامه

 نیز کلیک می کنیم تا ایت تغییرات در کل برنامه اعمال گردد.



Rahimim03@gmail.com AS-2 rahimim03@yahoo.com 

6 

 

ری ــدر این نقشه می خواهیم برای محدوده جغرافیایی شهرستان فریدونشهر نیز مارکمثالی دیگر : 

اب ـهوایی را بررسی کنیم. کافی است مارکر قبلی را انتخبگذاریم و مانند مارکر قبلی وضعیت آب و 

رافیایی ــــیک کپی از آن بگیریم و روی محدوده جغ Ctrl+Dکنیم و با استفاده از کلیدهای ترکیبی 

ر قرار دهیم چون می خواهیم مارکر آن با قبلی فرق داشته باشد کافی است ــــشهرستان فریدونشه

برگ سر از قسمت اب قرار گیرد و در این حالت ـتا در حالت انتخ روی مارکر کپی شده کلیک کنیم

Marker Tools   گزینهFormat  را انتخاب نموده و این دفعـه روی آیکونChange Icon  کلیک 

 

 

 

 

 

 

و بقیه تنظیمات را  در نظر می گیریمدلخواه خود را برای این محدوده جغرافیایی  کر و مارمی کنیم 

    می دهیم.مانند قبل انجام 

 

 

 

 

 

 دادن انیمیشن به مارکر انتخابی :

   Marker Toolsبرای این کار کافــــــــی است  مانند قبل روی مارکــــر مورد نظر کلیک کنیم تا  

 Animateو در این قسمت می رویم سراغ  را انتخاب می کنیم Formatفعـال شود در ادامه  گزینه 
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 Previewو با کلیک روی کشویی پایین رونده یکی از سه گزینه را انتخاب نموده و با استفاده از دکمه 

 نتجه کار را مشاهده می کنیم.

 منویی در سمت چپ صفحه اصلی برنامه در  Previewهنگام کلیک بر گزینه اگر دقت کنیم نکته : 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایش در آید چکار کنیم؟این منو به  . ما نمی خواهیم حال نمایش است

 کلیک می کنیم  Playerروی آیکون  Homeبرای اینکه این پنجــــره دیگر ظاهر نشود از سربرگ 

            

 

 نموده و با استفاده از OKنهایتاً از پنل سمت چپ پنجره بازشده تیک های موجود را بر می داریم و 

 

 

 

 

 نتیجه را مشاهده می کنیم.  Preview دکمه


