
 
 

 Prezi     معرفی نرم افزار

 
د روآید همه ذهنشان به سمت نرم افزار پاورپوینت میمعموالً وقتی صحبت از اسالید و اسالید سازي به میان می

توانند باشند و اسالید و اسالید سازي بسیار بسیار فراتر از یک نرم ها هر چیزي میاما واقعیت این است که اسالید
د است که می توانید به کمک آن اسالید هایی به صورت افزار است. پرزي یک نرم افزار و سایت ساخت اسالی

 مایهن ها کنفرانس یا سمینارها در مطالب ارایه براي میدهد اجازه شما به  انیمیشن با افکت هاي زیبا بسازید. پرزي
 .کنید تولید زیبایی هاي

 

صورت منسجم و پیوسته است که ترین کارکردهاي استفاده از ابزارهاي اسالید سازي ، ارائه مطالب به یکی از مهم
این موضوع معموالً در ابزارهاي ارائه سخنرانی همچون پاورپوینت به سادگی قابل رعایت کردن نیست و مخاطب 

تواند ارتباطی بین اجزاي آن پیدا کند و اما پرزي این موضوع را تا کند که عموما نمیصفحاتی را مشاهده می معموالً
شوند. استفاده از پرزي توسط یک ایده خالقانه که تمام مطالب بر روي یک صفحه ارائه می حد زیادي رفع کرده و با

کارشناسان مپتاعلم توصیه می شود. نرم افزار پرزي درست مثل نرم افزار پاورپوینت نرم افزاري است که قصد دارد 
وینت این است که به جاي این که ما به ارائه ها و سخنرانی هاي ما کمک کند و تفاوت اصلی آن با نرم افزار پاورپ

 هاي مختلف آن زومکنیم و به بخشصفحات مختلفی داشته باشیم، یک صفحه بزرگ داریم که درون آن حرکت می
  کنیم.می

 ویژگی جالب پرزي در ایجاد افکت هاي بسیار زیبا بدون نیاز به دانش خاصی هست.

 حساب یک و کنید مراجعه http://prezi.com ز ندارید و کافی است به سایتبراي استفاده از پرزي به نرم افزار نیا
 ایلف یا اجرایی فایل فلش، صورت به میتوانید را کارتون نهایی خروجی ب. کنید کار به شروع و بسازید کاربري

 استفاده کنید. آن از خواستید هرکجا و کنید دانلود. اف.دي.پی

در پرزي تمپلیت هاي زیبایی براي نمایش رزومه وجود دارد که از آن میتوانید تمام محتواي کاري خودتان را درون 
  اسالید قرار دهید.

 از مزیت هاي پرزي:

 سخنرانی و ارائه در خالقیت بروز امکان  •

 ارتباطات بهتر درك و کالم یکپارچگی  •

 هاسایر ارائه به نسبت تمایز ایجاد  •

 پرزي بزرگ آرشیو به دسترسی  •

 تصاویر عمق در حرکت امکان  •

 رایگان نسخه از استفاده قابلیت  •

 )ایران از خارج اساتید براي عموماً( آسان گذاري اشتراك به قابلیت  •
 

http://prezi.com/

