دستورالعمل ضبط و بارگزاری ویدئو ارائه مقاالت پذیرفته شده ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و
سیستمهای هوشمند ()ICSPIS2020
از کلیه نویسندگان محترم کنفرانس درخواست می شود حداکثر تا تاریخ  1399/9/7ویدئو ارائه مقاله خود را به
همراه فرم تکمیل شده سوابق علمی سخنران مطابق دستورالعملی که در ادامه شرح داده خواهد شد در پورتال
کنفرانس خود بارگزاری نمایید .الزم به ذکر است تنها مقاالتی که نویسندگان آن ویدئو ارائه را ارسال نمایند در
کتابچه کنفرانس درج گردیده و نمایه میشوند .
نکات ضبط ارائه
• ویدئوهای ارسالی باید در قالب  .mp4ذخیره شود و حجم آنها حداکثر  25مگابایت باشد .
• حداکثر زمان ویدئو ارسالی  15دقیقه میباشد.
• برای تهیه فایل ارائه از الگو پاورپوینت مطابق فایل اعالم شده و آنچه در ادامه آمده است ،استفاده شود.
• اندازه هر فریم از ویدئو باید ارتفاع ( )720در عرض (( )1280پیکسل )رزولوشن  HDباشد .جهت تنظیم
این مورد از بخش  Display Settings->Resolutionرزولوشن  1280×720را انتخاب کنید .برای
اطالع از تطابق ویدئو ضبط شده با این فرمت شرکتکنندگان میتوانند به محل ذخیره سازی فایل مراجعه
کرده و با کلیک راست بر روی آن و انتخاب گزینه  ، Propertiesزبانه  Detailsو جدول  Videoاطالعات
 Frame Width ،Frame Heightرا مالحظه نمایند.
•

نسبت ابعاد اسالیدها باید برابر با  4:3باشد .برای این منظور در نرم افزار  PowerPointاز زبانه Design

بر روی منو  Slide Sizeکلیک کرده و گزینه ) 4:3 (wide screenرا انتخاب نمایید.
• به منظور حفظ وضوح صدا و قابل فهم بودن آن ،ارائه دهندگان حتی االمکان برای ضبط ویدئو از یک
میکروفون یا هدست مجزا نزدیک به دهان خود استفاده کنند و از میکروفون رایانه استفاده نکنند .بعالوه،
محیطی که برای ضبط انتخاب می کنند محیطی ساکت و فاقد اکو یا نویز باشد.
• ارائه مقاالت میتواند فارسی یا انگلیسی انجام شود ولی با توجه به حضور تعدادی از شرکت کنندگان خارج
از کشور متن اسالیدها برای مقاالت انگلیسی ،ترجیحا انگلیسی باشد.
• ویدئویی که ایمیل میشود باید قالب  PaperID.mp4را داشته باشد که  PaperIDشناسهای است که
در هنگام ارسال مقاله برای نویسندگان ارسال شده است.
• برای ضبط ویدئو میتوان از نرمافزارهای مخصوص برگزاری وبینار نظیر  Zoomاستفاده کرد .نرما فزارهای
 Screen Recordingنظیر  Snagitیا  BB FlashBackنیز میتواند به این منظور مورد استفاده قرار
گیرد .همچنین شرکتکنندگان میتوانند صدای خود را در محیط نرمافزار  PowerPointبر روی اسالیدها
اضافه کنند و اسالیدها را در قالب  .mp4ذخیره نمایند.

• لطفا ویدئو ضبط شده خود را جهت بررسی تطبیق با نکات باال و وضوح صدا و تصویر مورد بازبینی قرار
داده و قبل از ضبط نهایی چند بار ارائه آزمایشی انجام دهید.
• در صورتی که در فرستادن فایل از طریق پورتال مشکلی وجود داشته باشد میتوانید مشکل خود را از
طریق ایمیل کنفرانس و یا تلگرام کنفرانس  09046597248مطرح نمایید .

