نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی
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محتواهای متحرک و… با ذشتیبانی از تعداد نامحدود  ،Trackتوسط نرم افزار

مقدمه
نرم افزار های بسیاری برای خلق یک آمووز

امکان ذذیر می باشد.

جلوه های ویژه

ویدئویی یا تصویر برداری از محیط دسکتاپ در

با استفاده از افکت های زیبایی مانند افکت نشانگر ،انتخاب سایه ،رنگی کوردن

دنیای  ITوجود دارد .یکی از قووی توریا ایوا

آبجکت ها یا اضافه کردن اشیه به ویدئو موی توانیود هواهر زیبواتری بوه آن

نرم افزار ها  Camtasiaاست.

بدهید.

 Camtasiaنوورم افووزاری رفووه ای ج ووت
گرفتا فیلم از صفحه مانیتور و برنامه های در ال اجرا و تنظیمات کامالً جالو
در راستای ایجاد آموزشی با کیفیت و مطلوب است.
توسط  Camtasia Studioشما میتوانید ضبط رفهای وCustomized
و ویرایش و در ن ایت  Exportبسیار کار آمد به فرمت  Flashو Qiuick
Timeو WMV , MOV , AVI , GIF , MP3, MP4را داشوته
باشید .با ایا نرم افزار همچنیا می توانید در هنگام طرا ی ،بوه فویلم و تصوویر
خود ،متا یا افکت های انیمیشا اضافه کنید و کار خود را جذاب تر ارائه دهید.

معرفی نرم افزار Camtasia Studio
 Camtasia Studioچیزی بیش از یک نرم افزار فیلمبردای از دسکتاپ یوا
صفحه نمایش کامپیوتر می باشود .ایوا نورم افوزار بوه شوما امکوان ویورایش و

متحرک سازی محتوا
با استفاده از انیمیشاهایی که در نرم افزار برای استفاده روی عکس ها و موتا
وجود دارد می توانید توجه بیننده را به ویدئوی خود جل کنید.

فوکوس هوشمند
تکنولوژی فوکوس هوشمند نرم افزار می تواند مکان نشانگر موس شما را آنالیز
کرده ،ذنجره فعال را تشخیص داده ،زمان وارد شدن متا را متوجه شوده و بوه
صورت خودکار ب توریا نططوه بورای زوم کوردن روی ویودئو را ودس بزنود.
با ساخت آزمون الکترونیکی می توانید میزان توجه بیننده بوه ویودئوی خوود و
سطح یادگیری او را متوجه شوید.

امکان اشتراک گذاری متنوع

دستکاری ویدئوهای ضبط شده را ارایه میکند تا محتوای آموزشی چند رسانه ای

خروجی نرم افزار به شیوه های متنوع بارگوذاری بور روی وب ،لووش فشورده ،و

خود را هرچه ب تر و با کیفیتتر بسازید .با استفاده از آن میتوانید از فعالیت های

 LMSقابل دریافت و استفاده است.

صفحه نمایش خود فیلم برداری کرده ،ویدئوهای خالقانوه سواخته و آن وا را بوا
کیفیت باال با دیگران به اشتراک بگذارید.

قابلیت های نرم افزارCamtasia:
تکنولوژی حرفه ای ضبط صفحه نمایش
ضبط ویدئوهای با کیفیت با اسوتفاده از  Camtasia Studioامکوان ذوذیر
است .شما می توانید ویدئوهای ، HDارائه های  PowerPointو یوا بوازی
ویدئویی را با کیفیت باال ضبط کنید .بخصوص زموانی کوه ویودئویی بور روی
اینترنت قابل مشاهده است اما قابل دانلود نیست.

وارد کردن و افزودن رسانه ها
شما به سادگی می توانید ویدئوهای ، HDعکس ها و موزیک را وارد نرم افزار
کنید تا توسط آن ا ویدئوهای منحصر به فردی را خلق کنید .همچنویا بوا وارد
کردن ویدئوهای موجود می توانید آن ا را ویرایش کنید.

سازگاری با انواع سیستم عامل
ایا نرم افزار با انواع با سیستم عامل هوای Microsoft Windows XP,
7,

Windows

Vista,

8.،Windows

و… همخوانی دارد و اغل نص آن آسان است.

Windows

موارد کاربرد
نرمافزار  Camtasiaشیوهای برای فیلمبرداری از صفحه نمایش کامپیوتر است.
از ایا رو گستره استفاده آن بسویار وسوی بووده و هور آنچوه بور روی صوفحه
کامپیوتر یا لپ تاپ قابل نمایش است توسط ایا نرم افزار اسکا می شود.
به عنوان یک مدرس شما می توانید همزمان با ذخش اسالیدهای خود بور روی
کامپیوتر و صحبت همزان بر روی اسالیدها یک فایل چندرسانه ای جام صوتی
تصویری ت یه نمایید.
ایا نرم افزار به ویژه برای دروسی نظیور آمووز
افزارها ،معرفی وب سایت ا ،آموز

 ،Spssآمووز

انوواع نورم

کامپیوتر و  ...که ارائه آن از طریق دسوکتاپ

کامییوتر انجام می شود بسیار مناس و ب تریا گزینه است.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی
مرکز توسعه آموزش EDO
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