
 SnagItش کار با نرم افزار آموز

 

باشد   یو دسکتاپ م  ندوزیو   شی از صفحه نما  ی بردار  لمی و ف  ی عکس بردار  نهی در زم  ینرم افزار کاربرد  کی  SnagItنرم افزار  

 شینرم افزار، از صفحه نما نیبا استفاده از ا دی توان یدهد. شما م یکاربران قرار م اری را در اخت یادیز اری که امکانات بس

بالفاصله عکس خود را  دی توان یم  ،ی بعد از عکس بردار نی همچن د،ی کن ی بردارعکس  یدسکتاپ خود به صورت حرفه ا

خود، اشکال  یها لمی و در ف دی انجام ده یحرفه ا ی بردار لمی خود ف شیاز صفحه نما دی توان یم نی . همچندی کن شیرایو 

 .دیرا بکار ببر یو مختلف یهندس

 وجود دارد. SnagItبا کمک نرم افزار  زی ن یآموزش لمی و ساخت ف کروفنی ضبط صدا با م امکان

 .دی و آن را اجرا کن و نصب نموده کار، نرم افزار را دانلود یابتدا در -1

قابل مشاهده نرم افزار  ماتی و تنظ کونیکه آ دی مشاهده کن دیتوان یم ر،یز رینرم افزار، مانند تصو یاز اجرا پس -2

 است که به سه بخش عمده زیر می باشد:

- All-in-oneعکسضبط ویدئو و  :  می دهد بطور مثال  را یکجا به شما تخصیصهمه امکانات  ش  : در این بخ 

- Image  : دده کنیرا می توانید مشاهاین بخش فقط تنظیمات مربوط به ضبط عکس 

- Video  : دده کنیرا می توانید مشاه ویدئواین بخش فقط تنظیمات مربوط به ضبط 

 

 . ته استگرفنرم افزار قرار  عیسر یصفحه، ابزار ها نییدر پا د،ی مشاهده کن دی توان یم ریز ریکه در تصو همانطور -3

 



 باشد. یم شیاز صفحه نما ی عکس بردار یباشد، برا یم یعکاس نیدورب هی که شب یکونیآ -4

 باشد. یم شیاز صفحه نما ی بردار لمی ف یباشد، برا یم ی بردار لمی ف نیدورب هی که شب یکونیآ -5

 شود. یم جادیکادر قرمز رنگ دور صفحه ا کی ،ی عکس بردار ای و هنگام شروع ضبط -6

 .دیری عکس بگ  ایو  لمی ف دی خواه یکند که شما م ی، مقدار اندازه صفحه را مشخص مقرمز رنگ کادر -7

 

 .دی بزرگ تر کن ایکوچک تر و  می توانید کادر قرمز رنگ یبر رو  زینقطه ر دنی با کشرا  کادر نیا -8

 .دی کن ی بردار لمی ، شروع به فCapture نهیگز یبر رو  کی با کل دی توان یشما م -9

 تی قابل  نیا  Record Microphone  نهیکردن گز  رفعالی با غ  دی توان  یضبط نشود، م  کروفونی م  یصدا  دی خواه  یاگر م -10

 .دی را خاموش کن

 .دی کن رفعالی را هم غ ستمی س یضبط صدا ها دی توان یم  Record System audio نهیبا خاموش کردن گز -11

 .دی کن کی کل Open Editor یبر رو  دی توان ینرم افزار هم م توریباز کردن اد یبرا -12

 یدسترس   ییبه ابزار ها  لم،ی نرم افزار ضبط ف  ینییدر بخش تب پا  دی توان  یم  ر،یز  ریمانند تصو  و،یدیضبط و   هنگام -13

 .دی داشته باش

 

 .دی مربوط به ضبط صدا، ضبط وب کم و... را مشاهده کن ییابزار ها دی توان یم نجا،یا در -14

 .دی وب کم را مشاهده کن ماتی تنظ لم،ی ضبط ف کونیآ کنار ریتصو کونیآ یبر رو  کی با کل -15

. )مانند دی ضبط شوند را انتخاب کن دی خواه یرا که م ییصدا ها دی توان یم کروفون،ی م کونیآ یبر رو  کی با کل -16

 (کروفونی م یصدا

 .دی صدا کن یب ایخود را با صدا و  ویدیو  دی توان یبلندگو، م کونیآ یبر رو  کی با کل -17



چند لحظه متوقف  یخود را برا لمی ضبط ف دی توان یوجود دارد که شما با استفاده از آن م یتی نرم افزار قابل در -18

 .دی کن

آن  ل،یخود را متوقف کرده و در صورت تما لمی ضبط ف دی توان یم Pause نهیگز یبر رو کی با کل ر،یز ریتصو مانند -19

 .دی را مجددا ادامه ده

 

 باز شود. لمی ف شیرایو جهت  SnagIt Editorمحیط  ،stopو زدن دکمه  لمی از ضبط ف پس -20

 .دی از آن را حذف کن ییو قسمت ها دی ضبط شده را برش ده لمی ف دی توان یبخش م نیا در -21

فایل   saveو با کلیک بروی گزینه  File از بخش ، از منوی باالSnagIt Editorدر بخش  فایل غییراتپس از انجام ت -22

 خود را بروی سیستم ذخیره نمائید

 

 

 دی باش موفق


