شرکت آتیه تالشگران خالق
 Power pointمقدماتی

از  Power Pointبرای ارائه مطالب در سمینارها ،کنفرانس ها و کالس های درس دانشگاهی و  ...استفاده می شود .با توجه به اینکه
قابلیت درج انیمیشن و صوت در این نرم افزار فراهم است ،تصاویر و حتی فیلم و آهنگ مربوط به موضوع قابل ارائه را ،روی اسالید
ها درج می کنیم و از آن ها استفاده می کنیم تا مطالب را بهتر به مخاطبانمان تفهیم کنیم .حاال که با کاربرد این نرم افزار آشنا شدیم
می خواهیم با محیط آن نیز ،آشنا شویم .جهت باز کردن نرم افزار  Power Pointمسیر زیر را دنبال می نماییم و در مرحله آخر از
یک محیط خالی برای شروع کارمان استفاده می نماییم که  Blank Presentationنامیده می شود.

Start:All Program(All Apps):Microsoft Office:Power Point: Blank Presentation

پسوند فایل های  ، )PPTX( .PPT ، Power Pointمی باشد .زمانی که  Power Pointباز می شود ،به صورت پیش فرض شامل یک
اسالید می باشد ولی معموال ما به اسالیدهای بیشتری احتیاج داریم و می توانیم با یکی از روش های زیر اسالیدهای جدید درست
کنیم:
Home: New Slide/Layout
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انتخاب گزینه :New Slideکلیک راست روی ناحیه انتخاب اسالید
 Ctrl+Mفشردن دکمه ها:از روی صفحه کلید

در روش اول ،با کلیک چپ نمودن بر گزینه  New Slideو باز شدن کشو آن ،می توانید انواع اسالیدها را مشاهده کنید Layout .و
یا  New Slideانواع مختلفی دارند ،اما از چه نوع اسالیدی باید استفاده کنیم؟ خیلی ساده است ،باید با توجه به اسالیدی که در نظر
داریم درست کنیم ،نوع آن را مشخص کنیم .مثالا وقتی نوع  Title Slideرا باز می کنید ،در کادر باال موضوع و در کادر پایین دربارۀ
موضوع ،را می نویسیم .و یا مثال دیگر ،اگر به اسالیدی نیاز داشته باشیم که در آن باید هم عنوان و هم یک عکس درج کنیم از Title
 And Contentمی توانیم استفاده نماییم.در حالت کلی انتخاب و یا ساخت و چیدمان اسالید ها به نظر شخصی کاربر با توجه به
هدفش بستگی دارد و قانون خاص و ثابتی را نمی توان تعیین نمود .ما حتی می توانیم از نوع ( Blankخالی) در New Slideاستفاده
کنیم و برای اینکه بتوانیم در داخل اسالید بنویسیم از  Text Boxیا اشکال پیش فرض موجود در  Shapesبهره بگیریم .نکته مهم
این است که بدون وجود کادرها یا همان  Text Boxها ،محیط نگارش اسالید ،حاضر نیست .همچنین برای حذف اسالید مورد نظر
هم را ه های ساده ای وجود دارد .در نمای نرمال روی اسالیدی که می خواهید حذف نمایید قرار بگیرید سپس دکمه Delete slide
یا  Deleteرا از منو کلیک راست و یا از کیبورد انتخاب نمایید.

2

شرکت آتیه تالشگران خالق
 Power pointمقدماتی

نواری است که می توانیم ابزارهای مورد نیازمان را به آن اضافه کنیم تا به راحتی در دسترسمان باشند .کافی است روی فلش انتهای
این نوار کلیک کنیم تا به ابزارهای بیشتری دسترسی داشته باشیم و از  More Commandموجود در منو ،ابزارهای مورد نظرمان
را انتخاب کنیم.

برای ذخیره کردن فایل ،مسیر زیر را دنبال نمایید .همچنین ،قبل از کلیک نمودن روی  ،saveاسم ( )file nameو فرمت ( save
 )as typeمناسب را برای فایل خود انتخاب کنید.
FILE:save as:Browse:Add a Place:Save
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همانطور که در شکل باال مشاهده می نمایید ،در تب  ،FILEگزینه های وجود دارد که در جدول زیر به معرفی آن ها پرداختیم.

اطالعات مربوط به فایل در حال اجرا ،در کادر  Infoقابل مشاهده است.نظیر حجم فایل ،تعداد اسالید و ...
برای اجرای فایل جدید ،کافیست روی این گزینه کلیک نماییم.
برای اجرای فایل های آمادۀ پاورپوینت ،که در سیستم موجود است ،کافیست روی این گزینه کلیک نماییم.
و براساس نام فایل ،فایل مورد نظر خود را پیدا و اجرا نماییم.
برای ذخیره فایل در محل تعیین شده از قبل ،از Saveاستفاده می نماییم.
برای ذخیره فایل در محل مورد نظر و یا با فرمت مورد نظر ،از  Save asاستفاده می نماییم.
برای چاپ کردن اسالیدها استفاده می شود.
برای اشتراک گذاری فایل استفاده می شود.
برای خروجی گرفتن از فایل با توجه به هدفمان ،از این گزینه استفاده می شود .مثالا اگر نیاز باشد خروجی
ویدئویی از فایل ،تهیه شود ،در این بخش روی  Create a videoکلیک می نماییم.
برای بستن فایل استفاده می شود.
در اینجا اکانت شخصی قابل تنظیم است.
برای تنظیم محیط  ،ابزار ،نمایش اعداد و ...نرم افزار استفاده می شود.
در ادامه به معرفی تب های اصلی ،در مبحث مقدماتی پاورپوینت می پردازیم ،که در هنگام ساخت پاورپوینت با آن ها بیشتر
سروکار داریم.
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در این تب ،عالوه بر ایجاد اسالید جدید ،که در مطالب قبل ،بیان شد ،تمامی ابزارها جهت نگارش و تنظیم متن های داخل کادرهای
اسالید ،موجود می باشد که شامل  6بخش است.
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این بخش شامل ابزارهایی برای انتقال قالب ،چسباندن ،بریدن و کپی کردن متن و تصویر و ...است.
این بخش شامل ابزارهایی برای ایجاد اسالید های جدید ( )New slideاست.
این بخش شامل ابزارهایی برای نوشتن متن ،با قلم های مختلف ،رنگ و سایز متفاوت و ...است.
این بخش شامل ابزارهایی برای ترازبندی متن ،تنظیم فاصله بین سطرها ،عالمت گذاری و شماره گذاری
متن ،ستون بندی کادرها و ...است.
این بخش شامل ابزارهایی برای ایجاد کادرهایی برای نوشتن یا ایجاد اشکال پیش فرض است.
این بخش شامل ابزارهایی برای انتخاب ،جایگزینی و جستجو است.
در ادامه برخی موارد مربوط به بخش های مختلف در تب  Homeرا که مورد استفادۀ بیشتری دارد ،شرح داده ایم .این موارد کامالا
مشابه ،با ابزارهایی هستند ،که در نرم افزار  Wordآموخته اید(.در صورت نیاز ،جهت یاد آوری جزوۀ Microsoft Office Word
شرکت آتیه تالشگران را مطالعه بفرمایید).
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تغییر فونت

رنگ متن
اندازه متن

ضخیم

سایه
مورب

خط انداختن

زیرخط دار

کادر های متنی

ابزار جستجو و جایگزاری در متن
عالمت دار کردن و شماره گذاری
فاطلۀ بین
سطور

ترازبندی
متن را راست به چپ یا چپ به
راست تنظیم می کند

تنضیمات مربوط به رنگ زمینه( ،)shape fillخط
دور( )shape outlineو افکت( ،)shape effectsکادر متنی

ستون بندی
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تب  Insertشامل 10بخش است که در جدول زیر معرفی شده اند.

این بخش شامل ابزارهایی برای ایجاد اسالید های جدید ( )New slideاست.
این بخش شامل ابزارهایی برای ایجاد جدول است.
این بخش شامل ابزارهایی برای اضافه نمودن عکس و تصویر به اسالید است.
این بخش شامل ابزارهایی برای اضافه کردن نمودارگرافیکی ،اشکال پیش فرض ،دکمه های عملیاتی و
نمودار ،به اسالید است.
این بخش شامل ابزارهایی برای اضافه نمودن  Appاست.
این بخش جهت پیوند کردن ( ) Hyperlinkفایل یا هر برنامه ای به بخشی از متن داخل اسالید استفاده می
شود.
جهت اضافه کردن یادداشت به اسالید مورد نظر کاربرد دارد.
این بخش شامل ابزارهایی برای اضافه کردن تاریخ و ساعت،پاصفحه(،)Footerسرصفحه ( )Headerو ...به
اسالید است.
این بخش شامل ابزارهایی برای اضافه کردن نمادها ،فرمول های ریاضی ،کسر و ...به متن اسالید است.
این بخش شامل ابزارهایی برای اضافه کردن انیمیشن ،موزیک و ...به اسالید است.
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در بین موضوعات معرفی شده در جدول باال چند مورد منحصراا در نرم افزار  POWER POINTقابل اجراست که به شرح آن ها نیز
پرداخته ایم.
 .1اضافه کردن دکمه عملیاتی( ،)Action buttonsموجود در اشکال پیش فرض( )shapesبه اسالید:

دکمه های عملیاتی ( )Action buttonsبه جهت جابجایی بین اسالید ها در نمای نمایش ( )Slideshowدر هنگام ارائه و یا قراردادن
دکمه به جهت کلیک کردن روی آن و اجرای برنامه ای در هنگام ارائه در نمای نمایش ،ایجاد می شوند.جهت ادیت هر دکمه ی
عملیاتی ابتدا با کلیک روی آن ،آنرا فعال می نماییم سپس در تب  Insertروی گزینۀ  Actionکلیک نموده و در پنجره باز شده
تنظیمات مورد نظر را انجام می دهیم.
 .2اضافه کردن انیمیشن( ،)Videaموزیک( )Audioو ...به اسالید:
در قسمت مدیا با کلیک بر گزینه مورد نظر ،فیلم یا موزیک مورد نظر را که در داخل سیستم کامپیوتر( )PCموجود است یافته و در
اسالید مشخص شده ،قرار می دهیم .جهت تنظیم یا ویرایش فیلم و موزیک با کلیک روی آن ،آنرا فعال می نماییم ،در باالی نوار
پاورپوینت بخش تنظیمات آن با نام  Videa Toolsیا  Audio Toolsظاهر می شود که ما از آن برای ادیت یا تنظیمات پخش فیلم یا
موزیک استفاده می نماییم)Format/Playback( .
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این بخش شامل تم هایی است که با توجه به سلیقۀ کاربر برای اسالید ها ،انتخاب می شود.
در این قسمت تنظیمات مربوط به سایز اسالید(طول و عرض) و افقی یا عمودی بودن اسالید
قابل تنظیم است.
انتخاب و یا طراحی پس زمینه هر اسالید در این قسمت میّسر است.
در توضیح ( Format backgroundپس زمینه) چند نکته الزم است که بیان می کنیم:

پس زمینه()Fill
Solid

پس زمینۀ رنگ دلخواه

Gradient

پس زمینه هالۀ نور رنگی با جهت های قابل تنظیم

Picture Or Texture

پس زمینۀ عکس مورد نظر که در سیستم ( )PCذخیره است.

Pattern

پس زمینه ،به صورت الگو و طرح قابل تنظیم

بخش ( Format backgroundپس زمینه) ،شامل  4مدل پس زمینه است ،که هر کدام قابل تنظیم با توجه به ،سلیقۀ کاربر است.
همچنین می توان برای تمام اسالید ها پس زمینه یکسان انتخاب نمود ،بدین صورت که بعد از انتخاب مدل منتخب روی گزینه Apply
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 To Allکلیک نمایید و یا اسالیدها پس زمینه متفاوت داشته باشند ،یعنی نباید  Apply To Allرا کلیک کنید .همچنین با کلیک بر
روی  Reset Backgroundتمام تنظیمات پس زمینه به حالت اول بازمیگردد.

در تب  ، Transitionsبا قرار گرفتن روی هر اسالید ،در قسمت  Transition To This Slideمی توانیم جلوه ای را برایش انتخاب
کنیم که در هنگام نمایش ارائه ،اسالید ها همراه با یک افکت اجرا شوند ،حتی در قسمت  ،Durationبا اعمال زمان دلخواه و مناسب
در سرعت اجرای افکت تغییر ایجاد نماییم تا مثالا با مکث بیشتری اسالید اجرا شود و یا با سرعت بیشتری(زمان بیشتر) به اسالید
بعدی برود(زمان کمتر).همچنین در قسمت  Soundصدا انتخاب شود تا در هنگام جابجایی از اسالیدی به اسالید بعد ،صدایی پخش
شود.در این تب ،اگر تیک قسمت  On Mouse Clickرا برداریم و به  After:زمان بدهیم ،مثالا 00:05:00بعد از  5ثانیه به صورت
اتوماتیک اسالید با اسالید بعد ،جابجا می شود.در تمامی این انتخاب ها زمان ها بر اساس نیاز کاربر در زمان ارائه تنظیم می شوند.مثالا
وقتی کاربر برای توضیح اسالید به 5دقیقه زمان نیاز داشته باشد ،منطقاا نباید را روی  00:03:00دقیقه تنظیم نماید.چون در اینصورت
وسط گفتن متن اسالید با اسالید بعدش جابجا شده و به مشکل می خورد .همچنین می توان برای تمام اسالید ها ،افکت )(Efect
یکسان انتخاب نمود ،بدین صورت که بعد از انتخاب آن ،روی گزینه  Apply To Allکلیک نمایید و یا اسالیدها افکت متفاوت داشته
باشند ،یعنی نباید  Apply To Allرا کلیک کنید .همچنین با کلیک بر روی افکت  Noneدر قسمت Transition To This Slide
افکت از روی اسالید ،حذف می گردد.

متن ها در اسالید داخل کادرهایی به اسم  Text Boxنوشته می شود.هر کادر متنی ،تصویر ،موزیک و  ...موجود در اسالید را یک
عنصر می نامند که این عنصر می توانند برای اجرا طوری تنظیم شود تا همراه با انیمیشن باشد.
با کلیک بر روی خط حاشیۀ کادر مورد نظر(عنصر مورد نظر) ،کادر فعال می شود ،و بعد در قسمت  ،Animationافکتی را که می
پسندیم انتخاب می نماییم.مثل قسمت قبل ،در قسمت  ،Durationمی توان ،با اعمال زمان دلخواه در سرعت اجرای افکت تغییر ایجاد
نماییم تا مثالا با مکث بیشتری اس الید اجرا شود و یا با سرعت بیشتری(زمان بیشتر) به اسالید بعدی برود(زمان کمتر) .همچنین اگر
مایل هستید که ابتدا اسالید اجرا شود و سپس کادر های متنی با کمی تاخیر اجرا شوند ،در قسمت  ، Delayزمان لحاظ نمایید .همچنین
اگر در قسمت  ، Timingکشو  Startرا باز کنید ،می توانید اجرای انیمیشن عناصر داخل اسالید را طوری تنظیم نمایید تا بصورت
غیراتوماتیک با کلیک کاربر (  ،)On Clickهمزمان با انیمیشن قبلی (  )With Previousیا بعد از انیمیشن قبلی ()After Previous
اجرا شود.همچنین در قسمتی که در شکل پایین نشان داده شده تنضیمات صدا( )Soundو تکرار( )Repeatو  ...قابل دسترس است
که می تواند برای کادر ،جلوه های دیگری ،نیز اعمال نمود.کنار اسالیدهایی که دارای انیمیشن هستند یک ستاره مشاهده می شود.برای
حذف انیمیشن در اسالید مورد نظر قرار بگیرید ،تب انیمیشن را کلیک کنید ،اعدادی به تعداد افکت هایی که لحاظ نموده اید قابل
مشاهده می باشد ،روی هر عدد یکبار کلیک نمایید و دکمۀ  deleteکیبورد را فشار دهید .این کار را اگر برای تمامی انیمیشن های
موجود در اسالید انجام دهید ،تمامی انیمیشن ها حذف می شوند و عالمت ستارۀ کنار اسالید دیگر دیده نمی شود.
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نرم افزار  Power Pointبه دلیل ویژگی هایی که دارد ،نحوۀ آموزش و ارائۀ مطلب را از حالت یکنواخت خارج می کند.کاربر هرچه
از عناصر به جا و به اندازه استفاده نماید ،تصاویر و صداهایی با کیفیت مناسب و بجا در اسالید ها استفاده نماید ،بیننده را بیشتر
مجذوب می نماید.در هنگام ارائه ،نمای  Power Pointرا روی نمای اسالیدشو( )Slide Showقرار می دهند و روی پردۀ پرژکتور به
صورت نمای نمایشی اسالیدشو ارائه صورت می گیرد .معموالا نمای نرمال تنها برای تنظیم و ایجاد فایل ارائه بکار می رود.در نمای
اسالیدشو وقتی روی صفحه کلیک راست نما ییم منویی ظاهر می شود که به هنگام ارائه از ابزارش می توان کمک گرفت.این ابزار را
در جدول پیش رو معرفی کرده ایم.برای ورود به نمای اسالیدشو ،کافیست روی تلویزیون کوچک گوشۀ سمت راست پایین پاورپوینت
کلیک نمایید.

بزرگنمایی ))Zoomصفحه  /نماهاNormal،Slidesorter،Reading View،Slideshow :
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نمایش کامنت ها

نمایش یادداشت ها

شرکت آتیه تالشگران خالق
 Power pointمقدماتی

کلیک راست در نمای Slide show

Next

به اسالید بعد میرود

Previous

به اسالید قبلی میرود

Last Viewed

به آخرین اسالید ی که مشاهده کرده ایم میرود

See All Slide

همۀ اسالیدها در نمای  Slidesorterقرارگرفته و می توانیم اسالیدی را جهت
ارائه و نمایش انتخاب کنیم

Zoom In

می توانیم روی مطلبی که مهم است زوم ( )Zoomکنیم

Costom Show

برای نمایش چیزی انتخاب کنیم

Show Presenter View

در نمای  Presenter Viewقرار می گیرد

Screen

صفحه نمایش را به رنگ سیاه یا سفید در آوریم تا محتویات دیده نشود

Pointer Options

موس را بصورت لیزر ،هایالیتر و ...درآوریم

Help

کمک گرفتن

Pause

نگه داشتن،توقف

End Show

رفتن به پایان نمایش

در تب  Slide showکه بعد از تب  Animationsوجود دارد ،ابزاری برای ضبط صدا روی فایل  Power Pointموجود است.در این
قسمت می تو انیم اسالیدی را که می خواهیم همراه صدا باشد انتخاب نماییم سپس ،با کلیک بر روی گزینۀ  Record slide showو
بعد کلیک بر … Start Recording fromصدای خود را برای ارائۀ مطالب در اسالید مد نظر ،ضبط نماییم و یا در صورت حذف صوت
روی گزینۀ  Clearکلیک نماییم.همچنین اگر ،از نمایش اسالیدی ،به هر علتی ،منصرف شده ایم  ،می توان با کلیک بر Hide Slide
آن را مخفی نماییم.
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شرکت آتیه تالشگران خالق
 Power pointمقدماتی

در تب  Viewتمامی تنظیمات مربوط به نما ،قابل تنظیم است ،که در شکل های زیر مواردی را برای استفادۀ کاربر ،توضیح داده ایم.
-1نماها:

در این قسمت به نماهای مختلفی که برحسب نیاز
استفاده می شود دسترسی داریم و همانطور که در
تصویر مشخص است بر روی نمای نرمال قرار داریم.

-2نمای نرمال:

در این قسمت با انتخاب هر گزینه جهت
اسالیدها از راست به چپ ویا بر عکس تغییر
می نماید.در تصویر روبرو اسالیدها در سمت
راست قرار دارند(.)Right To left
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شرکت آتیه تالشگران خالق
 Power pointمقدماتی
-3نمای Slide Sorter

در این نما همانطور که مشاهده می نمایید،
اسالیدها به صورت مرتب چیده می شوند و می
توان آنها را چک نمود و یا اسالید ها را جابجا
نمود.

 -4نمای notes page

در این نما همانطور که مشاهده می نمایید ،می
توان جهت یادآوری مطالب سخنرانی ،در
قسمت  click to add textیادداشت قرارداد.

 -5نمای Handout Master
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شرکت آتیه تالشگران خالق
 Power pointمقدماتی

وقتی روی نمای  Handout Masterکلیک
می کنیم منوی تنظیمات نما فعال می شود و بر
حسب نیاز ،کاربر تنظیمات الزم را اعمال می
نماید.به طور مثال تیک کنار  Footerرا حذف
می کند تا نمایش داده نشود و یا اگر غیر فعال
است آن را فعال نماید.

-6

در این قسمت می توان
بزرگنمایی صفحه را تغییر داد.

در این قسمت می توان اسالید ها را

در این قسمت می توان ،پنجره های فایل های
 power pointکه باز هستند را چیدمان نمود و یا بین
پنجره ها جابجا شد(  switch windowsکرد).
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بصورت رنگی ،خاکستری و یا سیاه و
سفید تنظیم نمود.

