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نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی Articulate Studio
گردآوری و تنظیم  :مریم فخرزاد ،کارشناسی ارشد اقتصاد سالمت و کارشناس تولید محتوای الکترونیکی دانشکده مجازی
مقدمه
 Articulate Studioاز ابزارهای سریع و شاام 4
برنامه قدرتمند در ساخت آموزشااای الکترونیکای و
توسااامه محتاااوای تماااام ی ،آزماااوی هاااا ،ارزیاااابی و
نظرسنجی ها می باشد .ایا بتاته شاام برناماه هاای
Presenter

،Articulate

Articulate

Engage

Articulate

،Quizmaker

 Articulate Video Encoderمی باشد.
فای مبنای ای نرم افزار ،پاورپوینت است و در واقع شما باید ابتدا بتوانید یک پاورپوینت خوب و حرفه ای تایه نمایید و سپس آی
را با استفاده از قاب یت های نرم افزار استودیو به یک محتوای الکترونیکی تبدی نمایید .البته پاورپوینت به عنوای یک برنامه ارائه
آموزشی در بتیاری از موارد استفاده می شود ولی ای برنامه فرمت های بتیار ساده ای برای ارائهی اطالعات به مخاطب دارد و
بیشتر یک ارائه دهنده یک سویه خطی است تا تمام ی.
ابزارها و قابلیتهای موجود در نرم افزار
 :Quizmakerیکی از مامتری قاب یتاای ای نرم
افزار ،آزموی ساز آی است .با استفاده از ای آزموی
ساز (که بتیار شبیه آزموی ساز  Ispringو استوری
الی میباشد) امکای ساخت انواع آزموی وجود
داشته و همچنی قاب یت طراحی بازخورد و حتی
آموزش از طریق بازخورد وجود دارد .لذا در حی
ارایه مطالب آموزشی می توای با استفاده از ای
ابزار ،آزموناای بی

فص ی را طراحی نمود تا

یادگیری فراگیر تثبیت شود .چنی امکانی حتی در
آموزش های متتقیم وجود ندارد ،چوی فراگیر آی
قدر تمرکز و مامتر از آی زمای کافی ندارد.
: Presenterای ابزار به صورت یک  Tabداخ مایکروسافت پاور پوینت قرار دارد ،ای برنامه به پاور پوینت ای امکای را
می دهد که اسالیدهای پاورپوینت را به صورت اسالید های با کیفیت باالی ف ش دربیاریم ،ای

برنامه با برنامه های

Quizmakerو  Engageترکیب می شود و از آی ها برای تمام ی کردی کردی اسالید های پاورپوینت باره می گیرد.
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به وسی ه ای برنامه می توای به آسانی فای های ویدئویی و صوتی را در اسالید نمایش داد ،بدوی اینکه به منبع اص ی اش در
کامپیوتر نیاز داشته باشید ،یمنی ویدیو ها را با منبع اص ی خودش وارد می کند و با سرعت باال نمایش می دهد ،از جم ه امکانات
ای برنامه  Attachmentsهتت که اگر فای یا  Pdfی مورد نیاز مخاطب باشد به راحتی می شود آی را به برنامه پیوست کرد.
 :Engageای ابزار از طریق آواتارها و شخصیت
های کارتونی پیش فرض نرم افزار مخاطب را با
اسالیدها درگیر می کند و از آی برای پیشبرد اسالید
ها کمک می گیرد.
:Video Encoderکه امکای تبدی

فای

های

ویدئویی جات استفاده در برنامه آموزشی و حتی
ضبط ویدئو از طریق وب کم را ایجاد می کند.
سایر قابلیتهای نرم افزار Articulate Studio
امکای همگام سازی صدا و تصویر
امکای ضبط جداگانه تصاویر وب کم و دسکتاپ ویندوز
امکای پخش ویدئوها  ،تصاویر و موزیک در زمای ضبط آموزش و یا اضافه کردی به آی پس از آموزش
امکای مشاهده صدا و تصویر به صورت Timelineجات ویرایش آموزش ضبط شده
امکای ایجاد افکت های تصویری در بی آموزشاا
امکای قرار دادی مت و یا زیر نویس در ویدئو آموزشی
امکای ذخیره ویدئوهای آموزشی با فرمت MP4
مزایای  Articulate Studioنسبت به سایر نرم افزارهای مشابه


نتبت به  Powerpointدر نرم افزار استودیو به دلی وجود  Narrationامکای همزمای سازی صدا و تصویر وجود
دارد .همچنی امکای ساخت انواع آزموی و تایه خروجی به فرمت اسکورم وجود دارد که سازگار با انواع سیتتماای
یادگیری الکترونیکی است.



در مقایته با نرم افزار  ،Ispringسازگاری بیشتری با زبای فارسی در ساخت آزموی های الکترونیکی دارد.



اگرچه استوری الی نرم افزار پیشرفته و حرفه ای تری در ساخت محتواست ولی از انجا که زمای بر تر و پیچیده تر است
لذا استودیو برای استفاده اساتید در ساخت ج تات کالسی ،کاربردی تر به نظر می رسد زیرا آموزش آی بتیار آسای بوده
و امکای ساخت محتوا در کوتاهتری زمای میتر است.
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