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هوشمند سازان ایمن پردازش

شرکت هوشمند سازان ایمن پردازش ،در زمینه برد ،کیت های هوشمند و همچنین هوشمند سازی محیط های
آموزشی و فرهنگی فعالیت دارد.در همین راستا ،راهنمای پیش رو را به منظور استفاده کاربران و مخاطبین گرامی
در مورد نحوه استفاده از نرم افزار سیترو )، (Sitroتهیه و آماده کرده است.
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فهرست »»

ردیف

عنوان

صفحه

ردیف

عنوان

صفحه

1

مقدمه

5

*

عملکرد نوار ابزارهای باال

03

2

روش فارسی کردن محیط نرم افزار

5

8

نوار ابزار صفحات

03

0

نحوه خارج شدن از نرم افزار

6

8/1

سند جدید

03

4

معرفی ابزار نوار اصلی

7

8/2

صفحه جدید

01

5

عملکرد ابزارهای نوار اصلی

9

8/0

باز کردن

02

5/1

ابزار یک گام به جلو

9

8/4

ذخیره کردن

00

5/2

ابزار یک گام به عقب

9

8/5

ذخیره کردن به عنوان

04

5/0

ابزار قلم سخت

9

8/6

ارسال

05

5/4

ابزار انتخاب

13

8/7

انتقال تصویر به بیرون

05

5/5

ابزار نوشتن هم زمان

11

8/8

نمایش برجسته

06

5/6

ابزار قلم نرم

11

8/9

صفحه خالی

07

5/7

ابزار قلم هندسی

11

8 / 13

جهت صفحه نمایش ( فلش )

08

5/8

ابزار قلم طرح دار

12

8 / 11

تاس

09

5/9

ابزار پر کردن رنگ

10

8 / 12

ماشین حساب

43

5 / 13

ابزار پاک کن

14

8 / 10

ساعت

43

5 / 11

ابزار مکعب

14

8 / 14

جایگاه فیلم

41

5 / 12

ابزار اشکال هندسی

15

9

نوار ابزار موضوعی

42

5 / 10

ابزار ضبط کننده

16

9/1

ریاضیات

42

5 / 14

ابزار تصویر برداری

17

*

گونیا

42

5 / 15

ابزار پرده

23

*

نقاله

42

5 / 16

ابزار متمرکز کننده

22

*

خط کش

40

5 / 17

ابزار پخش کننده صدا و تصویر

20

*

پرگار

40

5 / 18

ابزار صفحه کلید

24

*

کولیس

44

5 / 19

ابزار تنظیم مجدد

25

9/2

فیزیک

44

5 / 23

ابزار جابه جایی صفحه

25

9/0

شیمی

45

5 / 21

ابزار صفحه نمایش

26

13

نوار ابزار فایل ها

46

5 / 22

ابزار ذره بین

27

13 / 1

فایل ها

46

6

ابزار قلم شبرنگ

28

*

گزینه فایل های اخیر

46

7

ابزار قلم لیزری

29

*

گزینه پاک کردن حافظه

47
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عنوان

صفحه

*

چاپ

47

13 / 2

ویرایش

53

*

گزینه قفل

53

*

گزینه بازکردن قفل

53

*

صفحه جدید

51

*

پاک کردن صفحه

51

*

حذف صفحه

51

*

صفحه قبل

52

*

صفحه بعد

52

13 / 0

نما

50

*

پس زمینه

50

*

رنگ زمینه دلخواه

50

*

تصویر زمینه دلخواه

50

*

زبان

54

*

پوسته

54

*

طرح بندی صفحه

55

*

حالت نمایش

55

*

تنظیمات صفحه

56

13 / 4

رسم

57

*

نمودار دایره ای

57

*

نمودار

63

*

جدول

62

11

عملکرد نوار ابزار سمت چپ

60

11 / 1

صفحه

60

*

نحوه اجرای صفحه

64

11 / 2

منابع

65

11 / 0

فایل

66

11 / 4

فایل های پیوست

67

11 / 5

خصوصیات

69
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 مقدمه »»
پس از نصب کامل نرم افزار سیترو ) (Sitroبر روی سیستم خود  ،آیکون نرم افزار بر روی صفحه ویندوز) (desktopدیده می شود.
حال برای استفاده از نرم افزار سیترو  ،بر روی آیکون نرم افزار کلیک کرده سپس وارد محیط نرم افزار می شوید.


روش فارسی کردن محیط نرم افزار »»

برای سهولت در استفاده از نرم افزار سیترو پیشنهاد میکنیم زبان محیط نرم افزار را از انگلیسی به فارسی تغییر دهید.
برای این کار کاربر میتواند از روش زیر استفاده کند: .
پس ازکپی کردن اطالعات داخل فایل کرک (  ) Crackو انتقال محتویات این فایل به فایل ( ( ) translationsفایل translations
در محل نصب نرم افزار قرار دارد ) .وارد محیط نرم افزار شوید ،بر روی منوی مشاهده کلیک کرده و از طریق گزینه زبان  ،زبان مورد نظر
( گزینه  ) Persianرا انتخاب کنید.
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 نحوه خارج شدن از نرم افزار »»
برای خروج از نرم افزار کافی است ابتدا بر روی منوی فایل رفته و گزینه خروج را انتخاب کرده .سپس پنجره ای برای تایید خروج نمایان
می گردد .که با توجه به حالت های خروج  ،یکی از گزینه ها را انتخاب می کنید.
 الف ) ذخیره  :در صورتی که بخواهید اطالعات وارد شده در محیط نرم افزار را ذخیره کنید  ،بر روی گزینه " ذخیره "
کلیک کرده و فایل خود را در مسیر دلخواه ذخیره می کنید.
 ب ) ذخیره نشود  :در صورتی که قصد ندارید اطالعات واقع شده در صفحه برد خود را ذخیره کنید  ،بر روی گزینه
" ذخیره نشود " کلیک کنید.
 ج ) لغو  :در صورتی که از خارج شدن از محیط نرم افزار منصرف شده اید  ،بر روی گزینه " لغو " کلیک کنید.
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معرفی ابزار نوار اصلی »»
عنوان

HS

تصویر

عنوان

یک گام به جلو

یک گام به عقب

قلم سخت

انتخاب

نوشتن همزمان

قلم نرم

قلم هوشمند

قلم طرحدار

پرکردن رنگ

پاکن

مکعب

اشکال هندسی

ضبط کردن

تضویر بردلری

پرده

متمرکزکننده

مدیاپلیر

صفحه کلید

تنظیم مجدد

جابه جایی صفحه

ذره بین

تمام صفحه

تنظیمات

صفحه نمایش

تصویر
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 نکته  :این نوار ابزار در قسمت باالی محیط نرم افزار سیترو قابل مشاهده است.

 نکته  :برای جا به جایی نوار ابزار روی صفحه کافی است از باالی نوار ابزار گرفته و به جهتی که می خواهید بکشید.
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عملکرد ابزارهای نوار اصلی»»


»»

 ) 1ابزار یک گام به جلو

برای رفتن به عملکرد بعدی ،کاربر از این ابزار استفاده می کند.


»»

 ) 2ابزار یک گام به عقب

برای بازگشت به عملکرد قبلی ،کاربر میتواند از این ابزار استفاده کند.


 ) 3ابزار قلم سخت

»»

کاربر می تواند برای نوشتن از این ابزار استفاده نماید.
 نکته  :برای تنظیم کردن میزان ضخامت قلم در این ابزار و همچنین نوع رنگ نوشتاری کاربر می تواند از نوار ابزار باالی صفحه
این اقدام را انجام دهد ،.ابتدا بر روی ابزار قلم

که در باالی محیط نرم افزار قرار دارد رفته و باکلیک بر روی آن گزینه های

تنظیمات قلم برای کاربر قابل مشاهده می شود  .حال کافی است کاربر میزان ضخامت و نوع خط و رنگ دلخواه خود را انتخاب
نماید.

HS
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 ) 4ابزار انتخاب

www.behprice.com
»»

به کمک این ابزار کاربر می تواند تصویر و یا فایل مورد نظر خود را در صفحه انتخاب کند.

نکته  :هنگام انتخاب هریک از فایل های انتخاب شده  4حالت برای تصویر نمایان می شود .هریک از این حالتها کارایی خاصی دارند
که به اختصار توضیح داده می شود.
چرخاندن

 :جهت چرخاندن تصویر استفاده می شود.

بزرگ و کوچک کردن
جا به جا کردن
نوار ابزار

HS

 :برای بزرگ و کوچک کردن تصویر استفاده می شود.

 :برای تغییر مکان تصویر استفاده می شود.
 :دراین حالت کاربر به ابزار کاربردی مانند برش تصویر ،کپی کردن و  ...دسترسی دارد.
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»»

 ) 5ابزار نوشتن همزمان

در صورتی بخواهید از برد هوشمند خود به صورت همزمان با بیش از یک کاربر ( چند کاربر ) استفاده کنید .کافی است بر روی این ابزار
کلیک کنید.


 ) 6ابزارقلم نرم

»»

از این ابزار جهت رنگ آمیزی اشکال و یا محیط استفاده می شود.


 ) 7ابزارقلم هندسی

»»

با استفاده از این قلم  ،هر شکل هندسی ( مثلث  ،مربع  ،مستطیل  )....،که کاربر در صفحه برد ترسیم کند  ،نرم افزار شکل هندسی
ترسیم شده را به طور خودکار به شکل هندسی منظم تبدیل می کند.

HS
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 ) 8ابزارقلم طرحدار

www.behprice.com
»»

این نوع قلم به کاربر این امکان را می دهد تا نوشته خود را جذاب تر کند  ،همچنین میتواند با انتخاب گزینه طرح های دیگر در منوی این
قلم و با انتخاب تصویر مد نظر خود  ،تصویر خود را به صورت رنگ آمیزی  ،در محیط برد خود ایجاد کند.
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 ) 9ابزار پرکردن رنگ

www.behprice.com

»»

در صورتی که کاربر بخواهد شکل و یا محیط داخلی اشکال را رنگ آمیزی کند از این ابزار استفاده می کند.
 نکته  :هنگامی که کاربر بخواهد تصویر را به صورت دوقسمتی با رنگهای متمایز رنگ آمیزی کند  ،ابتدا قسمت ابتدایی تصویر
خود را طراحی می کند سپس با رنگ دلخواه رنگ آمیزی کرده  ،حال قسمت دوم را طراحی و با رنگ دیگری پر می کند.
( شماره  2در تصویر زیر )

 نکته :

درصورتی که کاربر تمایل داشته باشد از رنگهای متفاوت تر ویا متنوع تری استفاده کند می تواند از گزینه

"رنگهای دیگر" در این ابزار استفاده نماید.

HS
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 ) 11ابزار پاک کن

www.behprice.com
»»

جهت پاک کردن اطالعات ایجاد شده بر روی برد کاربر از این ابزار استفاده می کند .که در این نوع ابزار  2نوع حالت پاکن وجود
دارد :
پاکن نقطه ای
پاکن محیطی



 ) 11ابزار مکعب

 :اطالعات را به صورت نقطه ای و جز به جز پاک می کند.
 :این نوع ابزار اطالعات روی برد را به صورت محیطی پاک می کند.

»»

این ابزار به کاربر این امکان را می دهد تا اشکال هندسی مورد نظر خود را به صورت سه بعدی( دارای حجم ) نمایش دهد .بر روی این
ابزار رفته و شکل سه بعدی خود را انتخاب کرده  ،سپس بر روی صفحه نمایش خود ،فلش"

HS

" را بکشید.
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 ) 12ابزاراشکال هندسی

www.behprice.com

»»

در این منو اشکال هندسی مانند مستطیل  ،ذوزنقه  ،مثلث و ....جهت استفاده کاربر وجود دارد .بر روی این ابزار رفته و شکل هندسی

مورد نظر را برگزیده سپس بر روی صفحه برد  ،فلش "

HS

" را بکشید.
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 ) 13ابزار ضبط کننده

»»

به کمک این ابزار می توانید تمام اقدامات و مراحلی که از ابتدا کاربر به وسیله نرم افزار انجام داده است را ضبط و ذخیره کنید.که این
ابزار شامل دو گزینه >-----

 : 1ضبط تمام صفحه

الف  :ضبط تمام صفحه  :در این گزینه پس از انتخاب کلید ضبط کردن

 : 2ضبط از محدوده انتخاب شده می باشد.

پنجره ای باز می شود که کاربر می بایست از این پنجره

مسیر ذخیره سازی و همچنین نام فایل و نوع پسوند فایل تصویری خود را انتخاب و در آخر بر روی گزینه ) ( saveکلیک کند.

ب  :ضبط از محدوده انتخاب شده :
دراین حالت ابتدا کاربر می بایست از طریق آیکون
بر روی آیکون ضبط کننده

محدوده دلخواه خود را که تصمیم دارد ضبط شود را مشخص کرده و سپس

کلیک می کند  ،بقیه مراحل همانند حالت الف ( ضبط تمام صفحه ) تنظیم می شود.

 نکته  :برای متوقف کردن ضبط کردن کافی است کاربر بر روی آیکون توقف ) ( stop

کلیک کند .این آیکون

در قسمت باال  ،در سمت چپ صفحه قابل مشاهده می باشد.

HS
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 ) 14ابزار تصویر برداری ( چاپ صفحه نمایش )

www.behprice.com
»»

این ابزار به کاربر این امکان را می دهد تا از تصاویر  ،صفحات متنی  ،تصاویر ویدیویی  ،برش برداری کرده و به صورت پسوند
) … (JPG, png ,bmp, pbm,و عکس ذخیره نماید .حالتهای این پنجره را برای سهولت در کارایی کاربر در زیر توضیح می دهیم:

 )1انتقال به بیرون  :این گزینه ،برش داده شده توسط کاربر را فقط در صفحه برد کاربر نمایش ( انتقال ) می دهد.
 )2ذخیره  :این گزینه  ،برش داده شده توسط کاربر را فقط در محلی که کاربر مشخص کرده است ذخیره می کند.
 ) 3ذخیره و انتقال به بیرون  :این گزینه  ،برش داده شده توسط کاربر را ابتدا در محلی که کاربر مشخص کرده ذخیره می کند
سپس کاربر می تواند تصویر برش داده را در صفحه برد خود قرار دهد.

 ) 1صفحه نمایش  :در این حالت کاربر از کل صفحه نمایش فایل مورد نظر  ،به صورت خودکار برش برداری می کند.
 )2ذخیره کردن  :در این حالت کاربر می تواند از صفحه مورد نظر خود  ،به صورت مستطیل شکل برش برداری کند.
 )3دلخواه  :در این حالت کاربر به صورت دلخواه  ،از صفحه مورد نظر خود برش برداری می کند.

HS
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به عنوان مثال  ،یکی از حاالت برش تصویر ( حالت انتقال به بیرون  ،ذخیره کردن ) را برای آشنایی کاربر در زیر
بیان می کنیم :

کاربر تصمیم دارد از تصویر متنی و یا نمایشی مورد نظر خود برش برداری کند  ،ابتدا فایل مورد نظر خود را در صفحه نمایش
محیط ویندوز باز کرده و سپس وارد محیط نرم افزار می شود و پس از انتخاب گزینه " انتقال به بیرون " بر روی گزینه
" ذخیره کردن " کلیک می کند  ،هنگامی که آیکون قیچی

در صفحه نمایش ویندوز (دسکتاپ) نمایان شد کاربر میتواند

با کشیدن یک کادر مستطیل شکل بر روی تصویر خود قسمت مورد نظر را برش دهد  ،پس از این اقدام  ،به طور خودکار وارد
صفحه برد نرم افزار می شود  ،حال با کلیک بر روی صفحه برد  ،قسمت برش داده شده برای شما نمایان می شود .در زیر ،تصاویر
این عملکرد قابل مشاهده است.
)تصویر  ،1بازکردن تصویر مورد نظر در دسکتاپ)

HS
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(تصویر شماره ،2رفتن به محیط نرم افزار  ،انتخاب گزینه انتقال به بیرون و سپس کلیک بر روی گزینه ذخیره کردن )

( تصویر شماره  ، 3برش دادن قسمت دلخواه و کلیک کردن روی صفحه برد)
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 ) 15ابزار پرده

www.behprice.com
»»

در صورتی که کاربر قصد داشته باشد قسمتی از مطالب خود را به صورت جز به جز بپوشاند ،می تواند از این ابزار استفاده کند .این ابزار
ابتدا قسمت کوچکی از متن را می پوشاند سپس کاربر می تواند با استفاده از فلش های این ابزار قسمتهایی را که می خواهد  ،پوشش دهد.
برای این کار ابتدا بر روی ابزار پرده کلیک کرده .پس از آن که عالمت قیچی

بر روی صفحه نمایش مشاهده شد ،کاربر

بر روی نقطه ای که میخواهد پوشش دهد کلیک می کند .حال با کشیدن فلش های این ابزار  ،قسمتی راکه میخواهد پوشش می دهد.
( گام  – 1بر روی ابزار پرده کلیک می کنیم .آیکون قیچی مشاهده می شود )

HS
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)  کلیک کردن روی قسمت مورد نظر-2 ( گام
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 ) 16ابزار متمرکز کننده

www.behprice.com
»»

برای اینکه کاربر بخواهد در صفحه برد قسمتی را برای نمایش به صورت نمایان تر و مشخص تر از دیگر قسمت ها به مخاطبین خود
نمایش دهد ،از این ابزار استفاده می کند .ابتدا بر روی منوی ابزارها کلیک کرده و ابزار متمرکز کننده را انتخاب کنید.

 نکته  :با استفاده از آیکون های گوشه سمت راست این ابزار  ،میتوانید میزان شفافیت و رنگ زمینه و دیگر تنظیمات
ابزار متمرکز کننده را حین استفاده از این ابزار تغییر دهید.

HS
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www.behprice.com

 ) 17ابزار پخش کننده صدا و تصویر

»»

به کمک این ابزار کاربر می تواند فایل های تصویری و فایل های صوتی خود را در محیط نرم افزار اجرا کند .برای این منظور کافی
است کاربر پس از انتخاب این ابزار بر روی آیکون "بازکردن فایل"
آیکون (

) کلیک کرده و فایل مورد نظر را انتخاب کند.



کاربر می تواند به وسیله آیکون " تمام صفحه"



برای آنکه کاربر براحتی فایل های تصویری و یا صوتی خود را در دسترس داشته باشد و همچنین بتواند فایل های تصویری

قابل تصویری خود را به صورت تمام صفحه نمایش دهد.

ویا صوتی خود را به ترتیب اجرا نماید می تواند از آیکون لیست


HS

( که بر روی مدیا پلیر قراردارد) و یا بر روی

آیکون دوربین

در این ابزار استفاده کند.

که در این ابزار قرار دارد به کاربر این امکان را می دهد تا از فایل تصویری خود عکس برداری کند.
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 ) 18ابزار صفحه کلید

www.behprice.com

»»

با استفاده از این ابزار  ،کاربر می تواند توضیحات و یا نوشته هایی که می خواهد را بر روی صفحه خود ایجاد کند.
هنگامی که بر روی این ابزار کلیک می کنید ،پنجره ای باز می شود که در آن نوع خط نوشته  ،اندازه سایز حروف و حالت های:
( زیر خط دار  ،مایل  ،ضخیم ) و رنگ نوشته  ،در آن قرار دارد  ،همچنین ابزارهای صفحه کلید مجازی و حالت نوشتاری دستی
و گزینه پیشرفته نیزدیده می شود.

HS
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 نکته  :در ابزار صفحه کلید  ،کاربر می تواند از گزینه "حالت دستی"



 ) 19ابزار تنظیم مجدد

نیز برای نوشتن استفاده کند.

»»

به کمک این ابزار  ،کاربر صفحه برد خود و همچنین تنظیمات نرم افزار را به حالت اولیه بر می گرداند.


 ) 21ابزار جا به جایی صفحه

»»

با استفاده از این ابزار کاربر می تواند تمام صفحه محیط نرم افزار را به چپ و راست و باال و پایین بکشد و از محیط نامحدود صفحه
برد خود استفاده نماید  ،بدون آنکه نیاز داشته باشد که اطالعات صفحه برد خود را پاک کند ویا صفحه جدیدی ایجاد نماید.

HS
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 ) 21ابزار صفحه نمایش

www.behprice.com

»»

این ابزار به کاربراین امکان را می دهد که بدون اینکه از نرم افزار خارج شود وارد محیط (دسکتاپ) صفحه نمایش ویندوز خود شود.
پس از خروج از نرم افزار ،در صورتی که کاربر بخواهد مجدّداً وارد محیط نرم افزار شود ،کافی است دوباره بر روی همین ابزار
(صفحه نمایش

) کلیک کند.

 نکته »» کاربر تصمیم دارد فایل تصویری ویا فایل متنی خود را خارج از محیط نرم افزار نمایش دهد ،همچنین هنگام نمایش فایل
خود ،توضیحاتی را بر روی فایل به مخاطبیینش ارایه دهد.به منظور این عمل کافی است که کاربر از ابزار "صفحه نمایش

"

استفاده نماید .سپس فایل مورد نظر را اجرا کرده و مراحل زیر را انجام می دهد.

HS
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 ) 22ابزار ذره بین

www.behprice.com

»»

در صورتی که کاربر بخواهد قسمتی از متن یا اطالعات روی برد را به مخاطبین در اندازه بزرگتری نمایش دهد می تواند از این ابزار استفاده
کند .از نوار ابزار اصلی  ،ابزار ذره بین را انتخاب کرده سپس بر روی محلی که قصد نشان دادن در اندازه بزرگتر را دارید  ،ابزار را ببرید.
همچنین میتوان از آیکون باال سمت راست ذره بین  ،اندازه بزرگ نمایی و دیگر تنظیمات را انجام دهید.

HS
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ابزار قلم شبرنگ

www.behprice.com

»»

این قلم جهت عالمت زدن یا مشخص کردن قسمتی از متن  ،تصویر و یا موضوع مورد بحث استفاده می شود.

HS
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ابزار قلم لیزری

www.behprice.com

»»

این قلم جهت عالمت زدن و مشخص کردن قسمتی از متن  ،تصویر  ،و موضوعات مورد بحث در برد استفاده می شود .که پس از استفاده
محل عالمت زده شده به صورت چشمک زن مشخص می شود.

HS
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( عملکرد نوار ابزار های باال )

 الف ) نوار ابزار صفحات »»

 .1سند جدید

»»

هنگامی که روی این گزینه کلیک می کنیم ابتدا پنجره زیر نمایان می شود.

در صورتی که کاربر گزینه ( ذخیره ) را انتخاب کند پنجره زیر پدیدار می شود .کافی است آدرس محلی که می خواهید ذخیره کنید را
مشخص کرده و روی گزینه ) (saveکلیک کنید .اکنون فایل مورد نظر ذخیره می شود.
( عملکرد گزینه سند جدید )

HS

31

info@behprice.com

 .2صفحه جدید

با استفاده از گزینه صفحه جدید (

HS
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»»

) کاربر صفحه جدیدی را در محیط برد ایجاد می کند.
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 .3بازکردن )(ctrl+O

www.behprice.com

»»

به روش زیر کاربر میتواند با کمک این گزینه متن مورد نظر را از سیستم خود وارد محیط نرم افزار کند .ابتدا بر روی گزینه گشودن
) کلیک کرده پنجره زیر پدیدار می شود .

(

اکنون با استفاده از نوار ابزار آدرس ( شماره  1در تصویر ) ،متن مورد نظر را انتخاب و سپس گزینه ) (openرا کلیک کنید.
(شماره2درتصویر)
نکته  :توجه داشته باشید که گزینه گشودن

فقط قابلیت باز کردن فایل های متنی با پسوند های (EXCEL) ، (INT )، PDF ، word

و ( پاورپوینت  )pptرا دارد.


نکته  :توجه داشته باشید که پسوند) (INTمربوط به خود نرم افزار سیترو ) (Sitroمی باشد .برای اجرای این پسوند )(INT
الزم است نرم افزار سیترو در سیستم نصب گردد.

HS
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»»

این گزینه به کاربر این امکان را میدهد اطالعات خود را با پسوند ( ) INTذخیره کند .با کلیک بر روی این گزینه ابتدا پنجره زیر پدیدار
می شود  .آدرس محل ذخیره سازی را انتخاب و سپس بر روی گزینه ) (saveکلیک کنید.
نکته  :درصورتی که فایل خود را قبال ذخیره داشته باشید  ،با انتخاب این گزینه  ،تغییرات جدید را در همان فایل اعمال می شود.

HS
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 .5ذخیره به عنوان

www.behprice.com

»»

 این گزینه نیز به کاربر این امکان را می دهد تا اطالعات خود را با پسوند (  ) INTذخیره کند.
آدرس محل ذخیره را مشخص کنید و سپس بر روی گزینه ) (saveکلیک کنید.
نکته  :با کمک گزینه ذخیره به عنوان  ،کاربر قادر خواهد بود که فایل تغییر داده شده توسط نرم افزار را در محل دیگری ذخیره کند.

HS
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 .6ارسال Email

www.behprice.com
»»

گزینه "ارسال  "Emailبه کاربر این امکان را میدهد که مطلب خود را به صورت پست الکترونیکی بایکی از پسوند های ( PDF ،INT
PPT ،پاورپوینت ) ارسال کند.

 .7انتقال تصویر به بیرون

»»

کاربر با استفاده از این گزینه  ،اطالعات ایجاد کرده در صفحه برد خود را به صورت تصویر ( ) BMP، JPG ، PNGویا متن با پسوند
های (  ) WORD ، EXCEL ، PDF ، HTML ، PPTدر مکان دلخواه خود ذخیره می کند.
برای این منظور  ،ابتدا بر روی این گزینه کلیک کرده و پس از انتخاب نوع حالت ذخیره سازی  ،پنجره ای برای کاربر نمایان می شود.
پس از تعیین نام فایل و مکان ذخیره سازی بر روی گزینه ( ) saveکلیک کرده.

HS
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 .8نمایش برجسته

www.behprice.com

»»

در صورتی که کاربر قصد داشته باشد مطالب خود را پوشانده و به صورت برش نمایش دهد  ،می تواند از این ابزار استفاده کند .ابتدا
بر روی این ابزار که در قسمت باالی محیط نرم افزار قرار دارد ،کلیک کرده  ،صفحه پوششی روی صفحه برد نمایان می شود  ،حال با
برش دادن به صورت اشکال هندسی دلخواه ،میتوان اطالعات پوشش داده شده را نمایان کرد .همچنین کاربر میتواند از گزینه های شفافیت
 ،تصویر زمینه و  ....که در آیکون پایین سمت راست صفحه پوششی قرار دارد نیز استفاده کند.

HS
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 .9صفحه خالی

www.behprice.com

»»

در صورتی که کاربر بخواهد مطالب خود را به طور کامل بپوشاند می تواند از این ابزار استفاده کند .ابتدا گزینه" صفحه خالی" را انتخاب
کرده  ،سپس صفحه پوششی تمام صفحه برد را در بر میگیرد که کاربر می تواند از آیکون پایین سمت راست بر روی این صفحه تغییراتی
به صورت دلخواه ایجاد کند.

HS
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 .11جهت صفحه نمایش ( فلش )

www.behprice.com

»»

این ابزار در صفحه برد  ،برای کاربر فلشی مانند تصویر روبه رو)

(نمایان می کند که کاربر به وسیله آن می تواند جهت نشان

دادن نقطه ای خاص  ،از این ابزار استفاده کند .ابتدا گزینه" جهت صفحه نمایش" را انتخاب کرده  .حال با کلیک بر روی صفحه برد خود،
فلش(

) برای کاربر نمایان می شود  .که برای نشان دادن قسمتی از اطالعات صفحه ،کاربراز این ابزار استفاده می کند .که با

کلیک راست بر روی "فلش" (

HS

)  ،کاربر می تواند از گزینه های این ابزار استفاده کند.
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 .11تاس

www.behprice.com

»»

ابتدا گزینه تاس را انتخاب کرده  ،حال ابزار تاس بر روی صفحه برد نمایان می شودکه در حال چرخش می باشد .با کلیک برروی تاس،
چرخش متوقف می شود  .همچنین کاربر میتواند با راست کلیک بر روی این ابزار از منوی ابزارهای تاس همانند (چرخش  ،توقف  ،تنظیم
تعداد تاس) استفاده کند.

HS
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 .12ماشین حساب

www.behprice.com

»»

جهت محاسبات عددی از این ابزار می توان استفاده کرد.

 .13ساعت

»»

این ابزار جهت نشان دادن زمان به کاربر استفاده می شود .کاربر میتواند با راست کلیک بر روی ساعت تنظیمات خود را انجام دهد.
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 .14جایگاه فیلم

www.behprice.com

»»

در صورتی که کاربر بخواهد از دستگاه ویژوالیزر ) (visualizerاستفاده کند و یا تصمیم داشته باشد به وسیله دوربین اطالعات مورد نظر
خود را در محیط نرم افزار نمایش دهد  ،کافی است ابتدا این ابزار را انتخاب کند ،سپس هنگامی که پنجره ابزار برای کاربر باز شد کاربر
میتواند با کلیک بر روی آیکون زمان عکاسی

 ،ویدیو

و تنظیمات

از گزینه های این آیکون ها در ابزار خود استفاده

کند.

HS
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 ب ) نوار ابزار موضوعی »»

در این بخش کاربر می تواند به ابزارهای کمک آموزشی در دروس ریاضیات  ،فیزیک  ،شیمی دسترسی داشته باشد.

فیزیک

شیمی

ریاضیات

با کلیک بر روی هر یک از دروس ریاضیات ،فیزیک  ،شیمی ،ابزارهای قابل دسترس کاربر ،در قسمت نوار ابزار باالی صفحه  ،نمایش
داده می شود.کاربر با کلیک بر روی هر یک از ابزارهای کمک آموزشی میتواند از آن ابزار استفاده کند.
 ) 1 oریاضیات »»


(گونیا) :



(نقاله) :

HS
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: )(خط کش



: )(پرگار
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: )(کولیس



:  ) فیزیک2 o
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 ) 3 oشیمی :
هنگامی که از ابزارهای درس شیمی استفاده می کنید  ،در صورتی که بخواهید ابزار را جابه جا  ،بزرگ یا کوچک و ....کنید .کافی است
بر روی خود ابزار (تصویر) کلیک چپ کنید .همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ،حالت های چهارگانه تصویر برای شما نمایش
داده می شود .
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 ج ) نوار ابزار فایل ها »»

 نکته  :در این بخش قابل ذکر است که  ،نحوه کارایی اکثر ابزار ها و منو های این نوارابزار در دیگر بخش های این دفترچه به
صورت کامل و مفید بیان شده است  ،بخش اندکی از ابزار ها در این نوار ابزار قرار دارد که به شرح این ابزارها می پردازیم.
 نکته  :قابل ذکر است که ابزارهای موجود در بخش های ابزارها و ابزارهای موضوعی در فصل های قبل به طور کامل و جامع
توضیح داده شده اند.


 ) 1فایل ها »»

گزینه های این قسمت در بخش های گذشته  ،توضیح داده شده است و تنها برخی از گزینه های این قسمت باقی مانده است که در اینجا
توضیح داده می شود.


گزینه فایل های اخیر

»»

اقدامات و اعماالتی که کاربر اخیرا در سیستم انجام داده در این منو ذخیره می شود.

HS
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گزینه پاک کردن حافظه

www.behprice.com
»»

با انتخاب این گزینه حافظه نرم افزار به طور کامل پاک می شود و تمام اطالعات ذخیره شده حذف می گردد.



چاپ

»»

این قسمت این امکان را به شما میدهد تا اطالعات خود را چاپ کنید .با رفتن بر روی گزینه چاپ  ،حالتهای مختلف چاپ
(چاپ ،چاپ قسمتی ،پیش نمایش چاپ ) برای کاربر رویت می شود .که به اختصار توضیح می دهیم.
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 گزینه چاپ »»
در صورتی که کاربر بر روی گزینه چاپ کلیک کند  ،پنجره ای پدیدار می شود که در این پنجره می توان دستگاه چاپگر  ،حالت پرینت
( تمام صفحات (  selection ،)ALLو  )pagesو تعداد چاپ را مشخص کرد .در آخر گزینه ) (printرا کلیک کرده تا صفحه مورد
نظر چاپ شود.

 گزینه قسمت چاپ »»
در صورتی که کاربر بر روی گزینه (چاپ قسمتی) کلیک کند پنجره زیر باز می شود.

اکنون کافی است که گزینه ) (okرا کلیک کرده و قسمتی از صفحه را که می خواهید پرینت بگیرید را به صورت مستطیل شکل انتخاب
کنید .حال پنجره پرینت باز می شود و همانند (قسمت چاپ) پس از مشخص کردن نوع چاپ و تعداد چاپ گزینه ) (printرا کلیک
کنید.

HS

48

info@behprice.com

www.behprice.com

 گزینه پیش نمایش چاپ»»
حالت دیگر چاپ کردن از طریق( پیش نمایش چاپ) می باشد .با رفتن بر روی این گزینه پنجره زیر باز می شود که بعد از مشخص کردن
تنظیمات چاپ  ،بر روی تصویر پرینتر کلیک کنید.
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 ) 2 ویرایش »»
در این بخش ،گزینه هایی از قبیل بازگشت به قبل )(undo
بازکردن قفل صفحه

 ،منوی صفحه

 ،بریدن

،کپی

 ،ازنو)(redo
 ،چسباندن

 ،تکثیر  ،حذف  ،قفل کردن صفحه

،

،دیده می شودکه برخی ازاین ابزار ها در قسمت

های قبل توضیح داده ایم .

 نکته  :منوهای بریدن

 ،کپی

 ،چسباندن

 ،پاک کردن

 ،انتخاب همه

 ،به منظور ویرایش

اطالعات صفحات برد استفاده می شود.

 گزینه قفل

»»

این ابزار به کاربر این امکان را می دهد تا صفحه برد خود را قفل کند .در مواقعی که شخصی دیگر تصمیم دارد در محیط برد صفحه
جدیدی ایجاد کند ،شما با استفاده از این ابزار صفحه خود را قفل کرده تا شخص دیگر نتواند تغییراتی در صفحه شما اعمال کند .برای
اینکار کافی است ابتدا صفحه مورد نظر را انتخاب کرده و آیکون قفل صفحه را کلیک کنید.

 گزینه بازکردن قفل

»»

برای باز کردن قفل درصفحه قفل شده  ،از این ابزار استفاده می شود.
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 صفحه جدید )(page

»»

در این ابزار گزینه هایی وجود دارد که به اختصار توضیح می دهیم:

 صفحه جدید

»»

با استفاده از این گزینه کاربر صفحه جدیدی را در محیط برد ایجاد می کند.

 پاک کردن صفحه

»»

با استفاده از این گزینه (پاک کردن صفحه)"

 حذف صفحه

HS

"اطالعات ایجاد کرده خود را به طور کامل از صفحه برد پاک می کنید.

»» کاربر توسط این گزینه می تواند هر یک از صفحات برد خود رابه صورت دلخواه حذف کند.
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 صفحه قبلی
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»»

با استفاده از این گزینه  ،کاربر می تواند در صفحه برد خود ،به صفحه قبل برود.

 صفحه بعد

»»

با استفاده از این گزینه  ،کاربر می تواند در صفحه برد خود ،به صفحه بعد برود.

 نکته

 :در صورتی که کاربر در محیط نرم افزار بر روی هر یک از صفحات کلیک راست کند  ،می تواند به گزینه های

( اضافه کردن صفحه  ،حذف صفحه  ،پاک کردن صفحه و همچنین قفل کردن صفحه و  ) .....دسترسی داشته باشد.
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 ) 0 نما »»

در این بخش  ،منو هایی از قبیل  :پس زمینه  ،پوسته  ،طرح بندی صفحه  ،حالت نمایش و  ...قرار دارد که به اختصار توضیح داده می شود.

 پس زمینه

»» در این گزینه  ،دو گزینه رنگ زمینه دلخواه و تصویر زمینه دلخواه  ،قرار گرفته است.

 رنگ زمینه دلخواه »»
به کمک این گزینه کاربر می تواند رنگ زمینه صفحه برد را به رنگ دلخواه خود تغییر دهد.

 تصویر زمینه دلخواه »»
کاربر به وسیله این گزینه  ،تصویر دلخواه خود را به صورت پس زمینه در صفحه برد ایجاد می کند.


نکته »» در این بخش  ،هر یک از گزینه هایی که در کنار آن عالمت تیک (

) گذاشته شده است  ،نمایانگر یکی از

نوار ابزار های کاربردی که در باالی محیط نرم افزارقرار دارد می باشد.
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در صورتی که کاربر بخواهد زبان محیط نرم افزار را تغییر دهد  ،از این گزینه  ،زبان دلخواه خود را انتخاب

می کند.

 پوسته »»
این گزینه به کاربر این امکان را می دهد تا رنگ محیط نرم افزار خود را به صورت دلخواه تنظیم کند.
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 طرح بندی صفحه »»
این گزینه به کاربر این امکان را می دهد که در صورت لزوم صفحه برد خود را به صورت دو صفحه ای تبدیل کند.

 حالت نمایش »»
این گزینه به کاربر این امکان را می دهد که درصورت دلخواه  ،قالب نمایش محیط نرم افزار را تغییر دهد.
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 تنظیمات سیستم »»
در این گزینه کاربر می تواند نحوه چیدمان ابزارها در نوار ابزار اصلی  ،همچنین نوع ابزار قرار گرفته در نوار ابزار اصلی را مشخص کند.
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 ) 4 رسم »»
در این منو ابزار هایی از قبیل قلم ها
نمودار

و جدول

 ،اشکال هندسی

 ،پر کردن رنگ

 ،همچنین ابزارهای نمودار دایره ای

،

نیز دیده می شود که به اختصار توضیح می دهیم.

 نمودار دایره ای

»»

برای استفاده از این ابزار کافی است که کاربر ابتدا بر روی منوی رسم کلیک کرده .پس ازکلیک کردن بر روی این ابزار پنجره ای برای
کاربر پدیدار می شود که به کمک این پنجره مشخصات داده های آماری خود را تنظیم می کند .حال با کلیک کردن بر روی گزینه
( قبول ) (  ) OKنمودار دایره ای شما ایجاد می شود.
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 نکته »»
آشنایی با پنجره تنظیمات نمودار :

 ) 1اضافه کردن »»

کاربربه منظور افزودن داده در نمودار خود از این گزینه استفاده می کند.

 ) 2حذف »» در صورتی که کاربر بخواهد یکی از داده هارا از نمودار خود حذف کند از این گزینه استفاده می کند.

0

) ویرایش »» به منظور ایجاد تغییر در اطالعات داده های نموداری  ،کاربر از این گزینه استفاده می کند.

 ) 4عنوان »» در این قسمت  ،عنوان نمودار خود را تعیین می کنید.
 ) 5رنگ زمینه »» این گزینه به کاربر این امکان را می دهد که رنگ پس زمینه نمودار خود را تعیین نماید.
 ) 6شفافیت »» در این قسمت میزان شفافیت نمودار خود را مشخص می کنید.

 ) 7گزینه  0بعدی

»» درصورتی که کاربر بخواهد نمودار خود را به صورت  3بعدی در صفحه برد نمایش دهد  ،از این گزینه

استفاده می کند.

 ) 8صفحه کلید مجازی
 ) 9دستخط

»»

با استفاده از این ابزار کاربر می تواند اطالعات داده های خود را در نمودار ایجاد کند.

»» به کمک این ابزار  ،در صورتی که کاربر بخواهد می تواند اطالعات داده های خود را بدون نیاز به صفحه

کلید در نمودار خود ایجاد کند.
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 نکته »»
آشنایی با پنجره وارد کردن اطالعات نمودار :

 ) 1نام »» در این قسمت  ،کاربر عنوان داده خود را تعیین کند.
 ) 2حجم »» در این قسمت  ،کاربر مقدار و حجم داده خود را مشخص کند.
 ) 0شفافیت »» دراین قسمت  ،کاربر میزان شفافیت رنگ داده خود را در نمودار تعیین می کند.
 ) 4رنگ »» در این قسمت  ،کاربر نوع رنگ داده خود را در نمودار تعیین می کند .
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»»

در صورتی که کاربر بخواهد از این ابزار استفاده کند  ،ابتدا بر روی منوی رسم کلیک کرده  ،سپس ابزار نمودار را انتخاب
می کند و پس از آنکه پنجره تنظیمات نمودار برای کاربر نمایان شد ،تنظیمات نمودار خود را معین کرده و در آخر بر روی گزینه
( قبول ) (  ) OKکلیک می کند.



HS

نکته »» نحوه استفاده از ابزار نمودار  ،مشابه ابزار نمودار دایره ای می باشد.
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پس از رسم نمودار در صفحه  ،در صورتی که کاربر بخواهد بر روی نمودار ویرایش و یا تغییراتی ایجاد کند ،

کافی است ابتدا بر روی ابزار انتخاب در نوار ابزار اصلی کلیک کرده وسپس روی نمودار کلیک کند .با انجام این عمل ،
حاالت چهارگانه تصویر پدیدار می شود .اکنون آیکون ویرایش تصویر

را انتخاب کرده و گزینه ویژگی را کلیک

نمایید ،حال می توانید نمودار خود را ویرایش کنید…. .
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جدول »»

درصورتی که کاربر بخواهد در صفحه خود جدولی رسم کند  ،از این ابزار استفاده می کند .بدین منظور  ،ابتدا بر روی منوی رسم که در
باالی صفحه قرار گرفته کلیک کرده  ،سپس بر روی ابزار جدول رفته و تعداد ستون و ردیف را معین می کند و فلش را بر روی صفحه
می کشد.



نکته »»

الف ) پس از رسم جدول  ،در صورتی که کاربر بخواهد ستون ویا ردیفی را در جدول ایجاد کند  ،کافی است بر روی جدول راست
کلیک کرده و سپس ویرایش مورد نظر خود را انجام دهد.
ب ) برای نوشتن متن و یا مطلبی در داخل جدول کافی است که کاربر در قسمت باالی هر سلول ( خانه ) جدول ،دوبار کلیک چپ نماید.
سپس پس از تعیین نو ع و اندازه و رنگ حروف اقدام به نوشتن متن خود کند.
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عملکرد ابزارهای نوار ابزار سمت چپ »»

 ) 1صفحه

»»

این گزینه به کاربر این امکان را می دهد تا تمام صفحاتی را که در صفحه برد خود ایجاد کرده است را به صورت لیستی از ابتدا تا آخرین
صفحه ایجاد شده  ،در دسترس داشته باشد.
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نحوه اجرای صفحه»»

با استفاده از آیکون )(play

در ابزار صفحه ،کاربر می تواند اقداماتی که در صفحه برد خود انجام داده است را از اولین اقدام تا

آخرین اقدام مشاهده کند .جهت این کار ابتدا بر روی صفحه مورد نظر رفته و سپس آیکون )(play

HS

را کلیک کنید.
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 ) 2منابع
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»»

در این گزینه  ،نرم افزار تصاویری را به صورت پیش فرض برای کاربر قرار داده است که کاربر میتواند با توجه به نوع کارایی و نیاز خود
از این تصاویر استفاده کند.
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 ) 3فایل
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»»

از طریق این گزینه می توانید فایل هایی مانند ، PDFکلیپ های تصویری و عکس را از داخل ویندوز به داخل محیط نرم افزار انتقال دهید.
بدین منظور کافی است کلیپ یا فایل های مورد نظر را  ،از محل قرار گرفته شده به داخل محیط نرم افزار بکشید.
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 ) 4فایل های پیوست
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»»

این گزینه به کاربر این امکان را می دهد که فایل ها و لینک ها ( آدرس اینترنتی ) مورد نظر خود را برای در دسترس بودن  ،در این بخش

اضافه کند .با این عمل  ،برای کاربر یک مسیر میان بر  ،برای دسترسی به فایل ها ایجاد می شود.
 اضافه کردن فایل  :در صورتی که کاربر بخواهد فایل خود را اضافه کند .کافی است بر روی آیکون "فایل پیوست" کلیک
کند" .پنجره مورد نظر نمایان می شود" .حال بر روی گزینه" افزودن فایل" کلیک کرده واز پنجره ایجاد شده فایل مورد نظر
را به فایل های پیوست اضافه کنید.

اکنون فایل اضافه شده به طور دایم ،در قسمت فایل های پیوستی قرار دارد .برای استفاده از فایل کافی است کاربر بر روی فایل کلیک
کرده و فایل خود را به روی برد بکشد.

HS

67

info@behprice.com

www.behprice.com

 اضافه کردن هایپرلینک  :برای افزودن لینک  ،بر روی گزینه "اضافه کردن هایپرلینک" کلیک کرده  .اکنون آدرس
سایت مد نظر خود را در قسمت لینک نوشته و همچنین در صورت تمایل به این لینک نامی دلخواه بدهد .حال لینک مورد نظر
در قسمت فایل های پیوست اضافه شده است.
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 ) 5ویژگی ( خصوصیات )
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»»

حالت خط  :این گزینه به کاربر این امکان را می دهد که به هنگام استفاده از ابزار (قلم  ،قلم نرم  ،قلم هندسی و )..رنگ ،
سبک خط  ،همچنین میزان ضخامت ابزار خود را تغییر دهد .
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حالت پر کردن  :با استفاده از این گزینه کاربر میتواند حجم داخل اشکالی که در صفحه می کشد را پر کند .برای این کار
کافی است ابتدا بر روی شکل با استفاده از ابزار انتخاب (

)کلیک کرده و پس از انتخاب شدن شکل ( تصویر) مورد نظر،

رنگ دلخواه خود را از قسمت الگوی پر کردن انتخاب کنید.



نکته  :توجه داشته باشید که با انتخاب گزینه درجه بندی  ،میتوانید از رنگ های ترکیبی که در قسمت ( رنگ ) 2قرار گرفته

است نیز استفاده کنید.
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 حالت متن  :با استفاده از این گزینه میتوان نوع حروف نوشتاری  ،رنگ و اندازه حروف را برای نوشتن در صفحه برد ،
تغییر داد.
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