((اطالعیه شماره  4واحد انفورماتیک در خصوص برگزاری کالسهای مجازی))
((بصورت آفالین))

در خصوص برگزاری کالسهای آموزش مجازی بصورت آفالین توضیحات ذیل ارایه میگردد:

 )1از طریق نرمافزار مناسب میتوان نسبت به ضبط فایل کالس اقدام نمود و سپس لینک فایل مربوطه را به واحد
انفورماتیک تحویل داد تا در سایت دانشگاه بارگذاری شود (فایل ویدیویی راهنما در سایت دانشگاه قرار گرفته است).

در این خصوص نرمافزارهای زیر معرفی میگردند:
 )1-1نرم افزار ( Camtasiaلینک دانلود در سایت دانشگاه 1قرار دارد)

 )1-1-1بعد از اتمام ضبط فایل با پسوند خاص خود نرم افزار ) (.trecذخیره میشود .سپس باید برای تبدیل به
فایل ویدیویی با پسوند دلخواه و تا حدودی حجم دلخواه (البته با کاهش نسبی کیفیت) باید آن را رندر )(render

کرد .معموال رندر طول میکشد.
 )2-1-1این نرمافزار این مزیت را دارد که مطابق شکل میتوان به ویدیو تهیه شده اسالیدر و اطالعات تکمیلی
متناسب با موضوع درس را اضافه نمود.
 )3-1-1میتوان با تغییر تنظیمات مستقیماً فیلم در حال تهیه را با پسوند  AVIضبط کرد تا نیازی به رندر
کردن نداشته باشد.
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((تغییر پسوند فیلم))

 )2-1نرم افزار

( AnyMP4لینک دانلود در سایت دانشگاه 2قرار دارد)

این نرم افزار داری رابط کاربری کامالً ساده میباشد و نیاز به رندر ندارد و فیلم ضبط شده را مستقیماً به پسوند
 WMVتبدیل میکند .با تغییر تنظیمات میتوان با تغییر پسوند فایل ،حجم فایل را کم نمود .در هر صورت اگر
حجم فایل ضبط شده زیاد باشد باید با نرمافزارهای کمکی دیگر مثل  Format factoryحجم فایل را بیشتر
کاهش داد.
 )3-1نرم افزار soft screen recorder

( ZDلینک دانلود در سایت دانشگاه 2قرار دارد)

این نرم افزار داری رابط کاربری تقریباً ساده میباشد و نیاز به رندر ندارد و فیلم ضبط شده را مستقیماً به پسوند
 MP4تبدیل میکند .با تغییر تنظیمات میتوان با تغییر پسوند فایل ،حجم فایل را کم نمود .در هر صورت اگر
حجم فایل ضبط شده زیاد باشد باید با نرمافزارهای کمکی دیگر مثل  Format factoryحجم فایل را بیشتر
کاهش داد.
 )2پاورپوینت هم خودش قابلیت ضبط مطالب ارایه شده و صدا را دارد .یعنی محتوای درسی را میتوان در قالب
پاورپوینت آماده کرد و در حین ارایه صدا را نیز ضبط کرد .توجه شود که در این حالت نیز میتوان از نرمافزارهای
معرفی شده هم برای ضبط پورپوینت استفاده نمود.

با آرزوی موفقیت
1399/1/20
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