Etkileþimli e-Kitap Hazýrlama (iBooks Authors & InDesign)

Uzun sÃ¼redir kitaplarý e-kitap olarak adlandýrarak elektronik ortamda gÃ¶rmeye baþlamýþtýk. Baþta Amazon olmak Ã¼zere
firmalar e-kitap okuyucular satmaya baþladýlar. Ardýndan Adobe ile etkileþimli pdf'ler hazýrlamaya baþladýk. Tabiki Apple kanad
bu pastadan payýný almak iÃ§in Ã§alýþýyordu. iBooks Author yazýlýmýný kullanýcýlarýný sunmuþtu.
Ã–nceden yalnýzca Uzaktan eðitim teknolojileri ile ilgilenenler ve tabiki en baþta yayýncýlar bu konuyu yakýndan takip ediyorlard
Biz eðitimciler tarafýndan olaya bakacaðýz.
Bir tarafta Adobe Dijital Publishing Suite diðer tarafta Apple'in iBooks Author ve iTunes.
Adobe etkileþimli kitap olarak ilk Acrobat 9 ile bu iþe el attý ve þimdi Acrobat X ve InDesign ile kullanýcýlarýný destekliyor.
Apple ilk iBooks ve ardýndan yeni Ã§ýkardý iBooks2 Author ile kullanýcýlarýna destek veriyor.
iBooks AuthorÂ kullanýmý Ã§ok kolay, hemen ders iÃ§eriklerinizi ve Ã§oklu ortam nesnelerini size sunulan þablonlara
yÃ¼kleyebilirsiniz. Sonra yayýnlarsýnýz ve diðer kullanýcýlar yayýnlarýný indirerek kendi iPadlerine indirebilirler. SÃ¼reÃ§ Ã§ok
kolay ve sorunsuz gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Yazýlým Ã¼cretsiz hem kullanýmý kolay daha ne olsun. Birde bunu Ã¼retecek MacOs Lion
iþletim sisteminiz de varsa bir de Ã¼stÃ¼ne iPad2ini varsa daha ne olsun.
Fakat iþ Apple kullanýcýlarý iÃ§in bu kadar kolay gÃ¶rÃ¼nebilir. Diðer taraftan sýnýrlýlýklarýna bakmamýz gerekiyor. Ãœretim iÃ
yalnýzca Lion iþletim sisteminiz olmalý. Hazýrladýðýnýz etkileþimli kitabý Apple 'ýn istediði ortam Ã¼zerinden yayýnlamalýsýnýz
hazýrladýklarýnýza eriþecek son kullanýcýnýn da iPad'i mutlaka olmalý. Web arayÃ¼zÃ¼ ya da windows uyumu þu anda
konuþulmuyor.
Diðer taraftanÂ Adobe IndesingÂ Ã¼rÃ¼nÃ¼ne gelelim. Ãœcretli bir yazýlým, Tasarýmdan anlamalýsýnýz. Ãœretime baþlamad
kullanýmý hakkýnda mutlaka eðitim almanýzda fayda olacak. Fakat bu olumsuzluklar bittikten sonra etkileþimli kitaplarýnýzý her
platformda yayýnlayabilirsiniz. Adobe ailesindeki diðer yazýlýmlarla uyumlu Ã§alýþýyor. ÃœrÃ¼nÃ¼n yakýnda web
arayÃ¼zÃ¼nÃ¼nde Ã§ýkacaðýný sÃ¶yleniyor. bu da bir artý olarak gÃ¶rÃ¼nmektedir.
Ýki yazýlýmýnda hem artýlarý hem eksileri var. Eðer benim Ã¼rettiðim etkileþimli kitaplarý iPad kullanan Ã¶ðrencilerim takip ediy
iBooks Author ile Ã¼retim yaparým. Daha kolay ve masrafsýz.Benim Ã¼rettiðim etkiliþimli kitaplarý yalnýz iPad kullanýcýlarý
eriþmeyecekse InDesign'ý kullanmamda fayda olacaktýr.
Bu yazýlýmlarýnýn iÃ§eriði Ã¼retmek ve yayýnlamak iÃ§in bir araÃ§ olduðunu unutmamalýyýz. Fotoðrafa tam baktýðýmýzda
Ã¶ðrencilerimiz, Ã¶ðreticilerimiz, bilginin hýzlý gÃ¼ncellendiðini, cebimizdeki parayý, sahip olduðumuz zamaný unutmamalýyýz.
En Ã¶nemlisi etkileþimli kitaplar iÃ§indeki Ã§oklu ortam materyallerini kim hazýrlayacak? Hangi yazýlýmlar ile Ã¼reteceðiz?
Etkileþimi nasýl saðlayacaðýz? Bu sorularý da yanýtlamamýz gerekiyor.
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