نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران
| * راهنمای آماده سازی و بارگذاری فایل ویدئویی ارائه مجازی مقاالت*
به دلیل برگزاری مجازی کنفرانس ،نویسندگان گرامی که مقاالت آنها برای ارائه در کنفرانس پذیرفته
شده است ،موظف اند ویدئوی ارائه مجازی مقاله خود را طبق اصول زیر آمده و در سامانه کنفرانس
بارگذاری نمایند.
گام اول:آماده سازی فایل ویدئو
نویس ندگان گرامی لطفاً پس از آماده سازی فایل ارائه خود در فرمت پاورپوینت و یا هر ساختار مشابه،
با استفاده از نرم ا فزارهای تصویربرداری از اسکرین و با صداگذاری بر روی ارائه خود (صحبت بر
روی فایل ارائه) اقدام به ضبط ویدئو ارائه خود نمایند.
طول زمان ارائه حداقل  10دقیقه و حداکثر  15دقیقه می باشد.
فایل ویدئویی در فرمت mp4و حداکثر با حجم  30مگابایت قابل پذیرش است.
جهت ضبط ویدئو می توان از نرم افزارهای از جمله Camtasia,Bandicam, ZD Soft Screen
 Recorder,و ...استفاده نمود .لینک دریافت تعدادی از این برنامه ها در زیر آورده شده است.
در صورت نیاز به کاهش حجم فایلهای ویدئویی ،نویسندگان محترم می توانند از نرم افزارهای تبدیل
فایل های ویدئویی مانند  Hand Brakeو یا هر نرم افزار مشابه دیگر استفاده نمایند.
لینک دریافت نرم افزار :Camtasia -
https://soft98.ir/multi-media/screen-capture/680-camtasia-studio.html
آموزش استفاده از نرم افزار  Camtasia -برای ضبط و تولید ویدئو :

https://tml-manager.ir/camtasia-screen-recorder
لینک دریافت نرم افزار :Bandicam -
https://soft98.ir/multi-media/screen-capture/14365-bandicam.html
آموزش استفاده از نرم افزار  Bandicam -برای ضبط و تولید ویدیو :
/https://www.sarzamindownload.com/contents/6017
لینک دریافت نرم افزار :ZD Soft Screen Recorder -
https://soft98.ir/multi-media/screen-capture/14881-ZD-Soft-ScreenRecorder.html
 آموزش استفاده از نرم افزار  ZD Soft Screen Recorderبرای ضبط و تولید ویدیو :/https://www.sarzamindownload.com/c ontents/6242
لینک دریافت نرم افزار :HandBrake -
https://handbrake.fr
آموزش کاهش حجم فایل های ویدئویی با استفاده از نرم افزار :HandBrake -
https://farnet.io/1396/07/192159/how-to-use-handbrake
گام دوم :بارگذاری فایل ویدیو
پس از آماده سازی فایل ویدیو ،از طریق کارتابل خود در سامانه کنفرانس اقدام به بارگذاری فایل
ویدیو خود نمایید .در صورت عدم توجه به محدودیت  30مگابایت و نوع فایل  ، mp4سامانه از
بارگذاری فایل جلوگیری خواهد نمود.

نویسندگان گرامی حداکثر تا  26دی ماه  1400فرصت دارند تا نسبت به آماده سازی فایل ویدیویی
خود و بارگذاری آن در سامانه اقدام نمایند.

