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 Director MXرايانه كار : نام شغل

   خالصه استاندارد 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

   :شغل مشخصات عمومي
 كسي است كه بتواند از عهده نصب نرم افزار، كار با پنجره اي اصلي، كار با تصاوير Director MXرايانه كار 

 ، كار با ماكروها، كار با صدا و Lingو متن، ايجاد كنترل، كار با اسپرايت، ايجاد انيميشن، نوشتن اسپرايت با 
 . د فيلمهاي سه بعدي برآيدفيلم هاي خارجي، ايجاد فيلم با فرمت هاي مختلف در سطح اينترنت و ايجا

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت حداقل 
  متناسب با نوع شغل: توانايي جسميحداقل 

  كارور عمومي رايانه شخصي :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :آموزشي  دوره طول
  ساعت      80       : آموزش                   دوره طول

  ساعت     28      :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت      52      :                ـ زمان آموزش عملي

  ساعت       -        : كارآموزي در محيط كار  ـ زمان 
   ساعت       -         :                 پروژهاجراي ـ زمان 

       ساعت-      :    زمان سنجش مهارت            ـ

  :  روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25): دانش فني( امتياز سنجش نظري- 1
  %75:  سنجش عملي - 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

  : ويژگيهاي نيروي آموزشي 
  ليسانس مرتبط : حداقل سطح تحصيالت
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 Director MX رايانه كار: نام شغل

  فهرست توانايي هاي شغل 
 عنوان توانايي رديف

  توانايي نصب دايركتور   1
  توانايي كار با پنجره هاي اصلي دايركتور   2
  Bitmapتوانايي كار با تصاوير   3
  توانايي كار با متن در دايركتور   4
  توانايي ايجاد كار با كنترل ها   5
  دايركتور توانايي استفاده از رفتارها در   6
  توانايي كار اسپرايت  7
  توانايي متحرك سازي و ايجاد انيميشن  8
  )Lingo(توانايي نوشتن اسكريپت با لينگو   9
  توانايي كار با ماركرها   10
  اسپرايت) Navigation(توانايي واكنش دار كردن و جابجايي   11
   Xtraتوانايي استفاده   12
  اي خارجي توانايي كار با صدا و فيلم ه  13
  توانايي ايجاد فيلم با فرمت هاي مختلف براي توزيع   14
  توانايي اجراي فيلم در سطح اينترنت   15
  توانايي ايجاد فيلم هاي سه بعدي  16
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  Director MX رايانه كار: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش
 جمع عملي   نظري

5/0 ايي نصب دايركتور توان 1  5/0  1 

1ـ1     آشنايي باكاربرد و نرم افزار دايركتور 

1ـ2     آشنايي با امكانات مورد نياز دايركتور 

1ـ3     شناسايي اصول نصب نرم افزار دايركتور  

 5 3 2 توانايي كار با پنجره هاي اصلي دايركتور  2

2ـ1     ) Control Panel(شناسايي تابلوي كنترل  

2ـ2      Castشناسايي پنجره  

     Castتنظيمات پنجره  - 

     هاي داخلي و خارجي Castبررسي  - 

2ـ3      ها Cast memberشناسايي اصول كار با  

تصوير و با استفاده از گزينه . متن (Cast memberايجاد  - 
Import ( 

   

     ها Cast memberيافتن  - 

2ـ4      Castفاده از كنترل هاي شناسايي اصول است 

2ـ 5      هاي خارجي Castشناسايي اصول مديريت  

     خارجي Castايجاد يك  - 

     خارجي به يك فيلم Castاتصال يك  - 

     خارجي از فيلم Castقطع اتصال  - 

    Scoreشناسايي پنجره  2ـ 6

    آشنايي با فريم  2ـ7

2ـ 8     آشنايي با اسپرايت  

2ـ9      Play backشناسايي هد  

2ـ10      Scoreشناسايي اصول كار با كانل هاي  

  

 



 4 

  Director MX رايانه كار: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش
 جمع عملي   نظري

2ـ11     شناسايي انوار ابزار اسپرايت  

2ـ12      Scoreشناسايي اصول افزودن يك اسپرايت به  

     اسپرايت در اسكور   هايLabelنمايش  - 

2ـ13      Stageشناسايي پنجره  

 با استفاده از پنجره Stageت ها در مرتب كردن اسپراي - 
Align  

   

 -  Zoom  درStage     

2ـ14      Property In speeforآشنايي با  

 5 3 2  برداريBitmapتوانايي كار با تصاوير  3

3ـ1      Vector Shapeشناسايي پنجره  

    استفاده از ابزار نقاشي برداري  - 

3ـ2      بردار Cast memberاي شناسايي اصول تنظيم ويژگيه 

3ـ3     شناسايي پنجره نقاشي  

    نحوه استفاده از ابزار پنجره نقاشي  - 

     Bitmapبا استفاده از فيلترهاي  - 

    onion skinبا استفاده از  - 

    تغيير مشخصات پنجره نقاشي  - 

3ـ4     شناسايي الگوي رنگ  

3ـ 5  با استفاده از Bitmapتصوير شناسايي اصول فشرده سازي  
 كاهش تعداد بيت

   

5/0 توانايي كار با متن در دايركتور  4  1 5/1  

4ـ1     شناسايي اصول ايجاد متن  

    ايجاد متن با استفاده از پنجره متن - 
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  Director MX رايانه كار: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش
 جمع عملي   نظري

      Importايجاد متن از طريق  - 

4ـ2     شناسايي اصول تغيير فونت متن  

4ـ3     hyper linkد شناسايي اصول ايجا 

4ـ4     Bitmapشناسايي اصول تبديل متن به  

 4 3 1 توانايي ايجاد كار با كنترل ها  5

5ـ1      Push Buttonشناسايي  

5ـ2      Radio Buttonشناسايي  

5ـ3      Check Boxشناسايي  

 4 2 2 توانايي استفاده از رفتارها در دايركتور  6

6ـ1     يك رفتار شناسايي اصول ايجاد  

     Libraryايجاد رفتار با استفاده از پنجره  - 

    ايجاد رفتار با استفاده از بازبين رفتار - 

    نوشتن رفتارها با استفاده از لينگو - 

6ـ2     شناسايي اصول ارسال پيغام به رفتاري مرتبط با اسپرايت  

6ـ3     شناسايي ارث بري در رفتارها  

 4 3 1 كار با اسپرايتتوانايي  7

7ـ1     شناسايي اصول ايجاد اسپرايت 

7ـ2     شناسايي اليه بندي اسپرايت  

7ـ3     شناسايي اصول ويرايش ويژگيهاي اسپرايت  

7ـ4      overlayeآشنايي با نمايش اسپرايت  

7ـ5     شناسايي اصول تغيير مشخصات اسپرايت با استفاده از لينگو  

7ـ6     صول فعال كردن اسپرايت شناسايي ا 

7ـ7      اسپرايتJoin و Spliteشناسايي  
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  Director MX رايانه كار: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش
 جمع عملي   نظري

7ـ8     شناسايي پالت ابزار براي ايجاد تغييرات در اسپرايت  

7ـ9      هاي اسپرايت inkشناسايي  

 -Ink  ماسك     

 -Ink  كپي     

 -Ink  مات     

 -Ink  Transparent    

     ها Ink ساير - 

7ـ10     سايي اصول ويرايش تك تك فريم هاي اسپرايت شنا 

7ـ11  ها براي Cast memberشـنـاســايي اصـول تعويـض  
 اسپرايت  

   

 5 3 2 توانايي متحرك سازي و ايجاد انيميشن   8

8ـ1      در ايجاد تحرك Keyframeشناسايي اصول استفاده از  

8ـ2     Tweeningشناسايي اصول كار با  

      Tweeningمتحرك سازي با استفاده از نحوه - 

     Tweening تغيير در ويژگيهاي ديگر اسپرايت با استفاده از - 

 Sprit با استفاده از Tweening تغيير مشخصات - 

Tweening  

   

8ـ3     شناسايي اصول ايجاد چرخه فيلم  

     ايجاد انيميشن فريم به فريم - 

    لم  تنظيم مشخصات چرخه في- 

8ـ4      Real-time Recordingشناسايي اصول ايجاد انيميشن  

8ـ5     آشنايي با متحرك سازي در لينگو  

8ـ6     شناسايي اصول معكوس كردن يك انيميشن  
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  Director MX رايانه كار: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش
 جمع عملي   نظري

Lingo ( 3 5/6(توانايي نوشتن اسكريپت با لينگو  9  5/9  

9ـ1     آشنايي با اساس اسكريپت  

9ـ2     آشنايي با اصطالحات لينگو  

9ـ3     شناسايي گرامر لينگو  

9ـ4     شناسايي اصول استفاده از پيغام ها براي تعيين رويدادها  

9ـ5      ها handlerشناسايي اصول استفاده از  

    handler استفاده از آرگومان ها براي ارسال يك مقدار - 

9ـ6     شناسايي متغيرها  

    اي محلي و سراسري  متغيره- 

     كار با متغيرها - 

9ـ7     شناسايي اصول كار با اپراتورها  

9ـ8      ، حلقه Case,Ifشناسايي اصول استفاده از دستورات  

9ـ9 شناسايي اصول استفاده از اسكريپت با استفاده از پنجره  
 اسكريپت

   

9ـ10  با استفاده از شناسايي اصول استفاده از اصطالحات رايج لينگو 
 منوهاي موجود

   

 2 1 1 توانايي كار با ماركرها  10

10ـ1     شناسايي اصول ايجاد ماركر 

10ـ2     شناسايي اصول حذف ماركر 

10ـ3     شناسايي اصول حركت به سمت ماركر  

10ـ4     شناسايي ماركرهاي نسبي  
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  Director MX رايانه كار: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش
 جمع عملي   نظري

) Navigation( كردن و جابجايي دار توانايي واكنش 11

 پـرايت اس

1 4 5 

11ـ1      Navigation Libraryشناسايي  

11ـ2 از   با استفادهNavigationشناسايي اصول ايجاد كنترل هاي  
 رفتارها

   

    حركت با يك موقعيت خاص  - 

     URLحركت به يك  - 

    ايجاد يك حلقه  - 

11ـ3 شناسايي اصول قابل ويرايش كردن اسپرايت در زمان اجراي  
 يلم  ف

   

11ـ4 شناسايي اصول قابل حركت كردن اسپرايت در زمان اجراي  
 فيلم 

   

11ـ5      با لينگو Mouseشناسايي اصول كليلك ها و حركات  

11ـ6     شناسايي اصول بررسي كليدهاي صفحه كليد با لينگو  

11ـ7     شناسايي اصول تغيير مكان نما  

11ـ8     ي سفارشي شناسايي اصول ايجاد مكان نما 

    ايجاد مكان نماي متحرك رنگي  - 

    استفاده از مكان نماي رنگي متحرك در فيلم  - 

 Xtra  1 1 2توانايي استفاده از  12

12ـ1     Xtraشناسايي انواع  

12ـ2      Xtraشناسايي اصول نصب  
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  Director MX رايانه كار: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش
 جمع عملي   نظري

 4 2 2 توانايي كار با صدا و فيلم هاي خارجي  13

13ـ1      Import به كارگيري صدا و فيلم با استفاده از شناسايي اصول 

13ـ2     شناسايي اصول افزودن صدا به فيلم با استفاده از كانال صدا  

13ـ3      Scoreشناسايي اصول كنترل صدا در  

    در حلقه قراردادن صدا  - 

13ـ4      Shockwave audioشــنــاســايــي اصـول كــار بــا  

     Shockwave audioدن صداهاي داخلي با فشرده كر - 

13ـ5      Streamingآشنايي با  

13ـ6      صداStreamingشـنـاسـايي اصـول  

13ـ7      با لينگو Flashشناسايي اصول استفاده از فيلم هاي  

     با لينگو Flashكنترل فيلم  - 

13ـ8      Powerpointشناسايي اصول استفاده از فيلم  

13ـ9      Activexشـنـاسـايـي اصـول استــفــاده از  

 7 5 2 توانايي ايجاد فيلم با فرمت هاي مختلف براي توزيع 14

14ـ1     آشنايي با فيلم هاي توزيع شده  

14ـ2      Shockwaveآشنايي با  

     Shockwaveسازگاري مرورگرها و  - 

14ـ3     شناسايي نحوه پيش نمايش فيلم در مرورگرها  

14ـ4      براي فيلم هاي توزيع شده Xtraآشنايي با مديريت  

14ـ5     شناسايي با فرمت هاي توزيع  

14ـ6      Shockwaveشناسايي فيلم  

     publish با استفاده از Shockwaveايـجـاد فـيـلـم  - 
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  Director MX رايانه كار: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش
 جمع عملي   نظري

     Publish Settingتنظيم فيلم با استفاده از  - 

14ـ7      Projectorشناسايي فيلم  

     Projectorايجاد فيلم  - 

14ـ8     ) DXRS(آشنـايي با فيلم محافظت شـده  

14ـ9     آشنايي با اپلت هاي جاوا 

14ـ10     شناسايي نحوه ايجاد اپلت جاوا 

14ـ11       Update Movieشناسايي نحوه پردازش فيلم با  

14ـ12  Bitmap و digital video فيلم  Exportشناسايي نحوه  
 فريم به فريم 

   

 13 9 4 توانايي اجراي فيلم در سطح اينترنت  15

15ـ1     آشنايي با عملكردهاي شبكه  

15ـ2      Play backشناسايي اصول تنظيم گزينه هاي  

15ـ3     آشنايي با برنامه هاي كاربردي چندكاربره  

 - Xtra   چند كاربره     

     Shockwaveسرور چندكاربرده  - 

15ـ4      Shockwaveشـنـاسـايـي اصـول نـصـب سرور چندكاربره  

15ـ5      اتصال به سرور50شناسايي اصول فعال كردن بيش از  

15ـ6     Shockwaveشناسايي اصول آغاز اجراي سرور چند كاربرده  

15ـ7     شناسايي رفتارهاي چندكاربره 

 -  Connect to Server    

 -  Disconnect from Sever    

 -  Send Chat Button    
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  Director MX رايانه كار: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش
 جمع عملي   نظري

 -  White Board (Shared Convas)    

 -  Chat output    

 -  Chat Input    

 - Display group member name    

 -  Display group List    

15ـ8     شناسايي اصول اتصال كار با سرور چند كاربره  

15ـ9      و رفتارها Score Streamingـبــاط شـنــاســايـي ارتـ 

     ايـجاد حلقه Streamingرفـتـارهـاي  - 

     ايـجـاد پرش Streamingرفـتـارهاي  - 

15ـ10      فايل با استفاده از لينگوdownloadشـنـاسـايـي اصول  

15ـ11 شناسايي اصول استفاده از لينگو با توجه به محدوديت هاي  
 امنيت 

   

15ـ12 شناسايي تفاوت برنامه نويسي با لينگو براي مرورگرهاي  
 مختلف 

   

15ـ13     . شناسايي لينگوهايي كه با مرورگرها پشتيباني نمي شوند 

15ـ14 شناسايي اصول تست فيلم براي اطمينان از اجراي فيلم در همه  
 مرورگرها و با همه مودمها

   

15ـ15      Downloadشناسايي اصول افزايش سرعت  

 8 5 3 توانايي ايجاد فيلم هاي سه بعدي  16

16ـ1      3Dآشنايي با متن  

16ـ2      3Dشناسايي اصول كار با متن  

     3Dايجاد متن  -16ـ2ـ1
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  Director MX رايانه كار: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 شرح شماره زمان آموزش
 جمع عملي   نظري

16ـ3      3Dآشنايي با رفتارهاي  

16ـ4     شناسايي انواع رفتارها  

 - Tigger    

 -  Local action    

 - Public action     

 -  Independent action    

16ـ5      Shockwave 3Dشناسايي اصول استفاده از پنجره  

16ـ6      هاي سه بعدي cast memberآشنايي با  

16ـ7     شناسايي دنياي سه بعدي  

    مدل ها و منابع مدل  - 

    نورها و دوربين ها  - 

    گروهها  - 

    سايه ها و بافت ها  - 

    اصالح كننده ها  - 

    انيميشن ها  - 

16ـ8     3D xtraشناسايي  
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  Director MX رايانه كار: نام شغل
 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 شماره تعداد مشخصات فني رديف

  8   كامل يا مشابه يا باالتر IIIكامپيوتر پنتيوم  1

 متناسـب بـا كـار    2000 يـا  98 يا Windows XPنرم افزار  2
  طبق استاندارد

8  

  8   آخرين نسخهDirector MXنرم افزار  3

  8 اسكنر 4

  8 چاپگر 5

  Office   8نرم افزاهاي  6

  8 دستگاههاي ورودي صوت و تصوير 7

  8 دستگاههاي خروجي صوت و تصوير 8

   اساليد  9

    پوستر 10

11 Speaker 8  

  8 ميكروفون 12

  

  

 


