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باشید قطعا می دانید که اگر  Microsoft PowerPoint اگر از کاربران دائمی
انتقال دهید وخبواهید با نرم افزار  خروجی این نرم افزار را به داخل سیستم دیگری

کیفیت و اجزای فایلتان به هم خواهد  نصب شده روی آن سیستم آن را باز کنید
خود را تبدیل به ویدیو کنید تا هر جا  ریخت از این رو می توانید به راحتی فایل

 .کنید که خبواهید به راحتی از آن استفاده

به باال  ۲۰۱۰نسخه  Microsoft PowerPoint از برای تبدیل فایل پاورپوینت به ویدیو باید
در این باره وجود ندارد که نظم فایل و رنگ  رانینگ گونه  استفاده کنید. هیچ

 کیفیت ساقط شوند و کیفیت ها بعد از تبدیل شدن از

صدایتان را روی ویدیو قرار دهید و  حتی می توانید با میکروفون صحبت کنید و 
 :کار گام های زیر را طی کنید فیلمی با کیفیت تر تولید کنید. برای این

 شوید Microsoft PowerPoint ابتدا وارد برنامه

را انتخاب کرده و به دنبال زیر  FILE بعد از نوار مست چپ و باال، در صفحه گزینه
 .باشید Save & Send منوی
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 .مشاهده کنید را Create a Video در این خبش می توانید گزینه

قرار دهید این است که باید حجم  تنظیمات مهمی که باید در این قسمت مد نظر
کلیک کنید تا به  Computer & HD Displays را مشخص کنید. برای این مورد رووی
 .مشا دو دسرتسی قابل تنظیم ارائه شود
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فیلم در هنایت کیفیت ذخیره  در اولین خبش، به مشا اجازه داده می شود که
 یعنی  گزینه را انتخاب کنید  کنید. البته اگر خجم برایتان مهم نیست این

Computer & HD Displays  باشید. در غیر اینصورت مدل های بعدی را  را مد نظر داشته
 .امتحان کنید

در اینجا تنظیمات دیگری نظیر امکان ضبط صدا، امکان تنظیم زمان هر اسالید 
 .و غیره وجود دارد

 

بروید. بعد از فشردن این  Create Video  بعد از متام تنظیمات باید به مست گزینه
کنید و در هنایت می توانید خروجی را  کلید، باید حمل ذخیره سازی را مشخص

 .مشاهده کنید WMV در قالب


