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 smart0401:  شماره فیلم آموزشی   - camtasiaخالصه ی جلسه اول آموزشی 

 مژگان خلیلی درمنی  :مدرس دوره  

 

ساخت چند رسانه های تبلیغاتی انتخاب اول شما برای  ندتوا می Camtasia Studioنرم افزار 

 : می تواند استفاده کند هاقابلیت و برای این کار از این  شدبا و کاتالوگ های الکترونیکی

 

 (تمام صفحه یا یک قسمت یا پنجره خاص) فیلم برداری از صفحه نمایش -

برای کلیک های چپ و راست ماوس در هنگام  افکت های مختلف صوتی و تصویریقرار دادن  -

 فیلم برداری

 برای ادیت فیلم و صدا ویرایشگر ویدیوییمحیط  -

 ...(مثل زیر نویس، پنجره های اعالن مطلب و )ن روی فیلم جهت قرار دادافکت های آماده  -

 (مثل نشانگر های ماوس، هایالیت تصویر)افکت های آماده برای فیلم های آموزشی  -

 (برای تعامل سازی)به کلیک ماوس و گرفتن خروجی فلش  ایجاد نقاط حساس -

 ویرایش فرمت های مختلف ویدیویی و تبدیل فرمت هاامکان  -

 آموزشی CDجهت ارائه مطلب یا طراحی  منوی اتوران ساخت -

  ساخت ازمون -

 .می باشد  techsmithاز محصوالت  camtasia studioنرم افزار 

هست که   record the screenاین نرم افزار دارای دکمه دایره ای به رنگ قرمز با عنوان  

 :د حالت مختلف می تواند  از صفحه فیلمبرداری کن 2این دکمه در 

 Record the screen  

 Record powerpoint 

 : گزینه های زیر را  می توان تنظیم کنیم   camtasia recrderدر پنجره  

صورت  2را تعیین می کنیم که به  ، ناحیه و محدوده ی فیلم برداری  select areaبا گزینه  

 :تعیین می شود  

 FULLScreen 

 Custom 
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میشه فیلم گرفت ولی در  کل صفحهکه از اسمش پیداست از همون طور  fullscreen  در حالت

 .می شود محدوده ی مورد نظر را برای فیلم برداری تعیین کرد سفارشیبصورت  customحالت 

records inputs تعیین می کنند که خودش  حین عمل ضبط فیلمرا در  ورودی های دستگاه

 :به دو صورت هست 

 Webcam off 
 Audo on 

هر . می تونند سوییچ شوند یعنی فعال و غیر فعال شوند on , offبین دو حالت  البته هر دو

که برای  ، صدا هست  audioکدام فعال بود به عنوان ورودی سیستم کار می کند مساما ورودی 

 .هر فیلمی ضروری هست 

 
 .تعبیه شده روی سیستم وارد دستگاه می شود دوربین  هست که از تصویری webcam ورودی 

 

 
 .شد فیلمبرداری منصرفمی توان  از این  F10دکمه با زدن 
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می توان با . تو این کادر زمان طی شده برای فیلم برداری رو می تاونیم ببینیم و مدیریت کنیم 

هم می توان در هنگام صبط فیلم  PAUSE و با دکمه  پاک کردفیلم  را  DELETEدکمه 

 فیلم ضبط شده در پنجره ی . می شود متوقف فیلم  هم ضبط  STOPایجاد کرد و با  توقفی

Preview  و با نمایش می یابد save and edit کرد  ذخیره و ویرایش. 

 .قرار می گیرد و آماده ی ویرایش هست  CLIP BIN فیلم م بعد از ا ثبت و ذخیره در  قسمت 

TIME LINE  اگه نیاز باشد   و لحظه به لحظه ی یک فیلم دارد ، پس مدیریت زمانوظیفه ی

 .ودن لحظه تعیین و مدیریت بشادر یک لحظه فیلمی افکت یا اکشنی داشته باشیم باید 

 فلش یا تیکبر روی یکی ازقسمت های  فیلم  می توان یک عالمت مثل   CALL OUTبا ابزار 

 .گذاشت و متن TEXT  یا

 لت مخفی به حالت نمایانحاباعث می شود تا عنصر مورد اثر آن به تدریج از   FADE IN افکت 

این افکت در یک افکت تصویری با زیاد کردن نور عنصر به تدریج باعث نمایان شدن آن .در بیاید 

 . کار می کند FADE INبرعکس  FADE OUT   و   می شود 

  

 smart0402:  شماره فیلم آموزشی   - camtasiaآموزشی  دوم خالصه ی جلسه

 رمنیمژگان خلیلی د  :مدرس دوره  

 

 Record Powerpointفیلم برداری به روش  
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وارد محیط پاورپوینت می شوم و سپس فایلی  را که   Record Powerpointبا کلیک بر روی 

 می خوهیم ازش فیلم بگیریم را باز می کنیم  بعد از اینکه فایل پاور پوینت را باز کردیم  رو تب 

ADD ins  می رویم و گزینه یRecord  سیستم شروع به ضبط اسالید ها می کند .زنیمرا می

بزنیم عملیات ضبط قطع می شود و محل و اسم ذخیره سازی را می  stopهر گاه بر روی دکمه 

را بزنید تا وارد    Edit Your Recordingحاال در کادری که باز می شود گزینه ی .پرسد

 .محیط تدوین فیلم گرفته شده بشویم

 .هست  Import Media یک فیلم به محیط تدوین  یروش دیگر برای بار گذار

 (Annotation)حاشیه نویسی 

تاریخ و ساعت  دتوانی این متن م. می توان در زمان ضبط فیلم متنی را بر روی فیلم قرار داد

برای ایجاد این حاشیه ها پیش از شروع . باشد.…سیستم، نام کامپیوتر، یک آرم، متنی دلخواه و

نیم امی تورا زیر  گزینه ها  این  کی ازی،   Effectsگزینه ی    Annotationضبط از زیر منوی 

 : انتخاب کنیم

1. Add a System Stamp : متن شامل تاریخ و ساعت یک  ودش می با انتخاب این گزینه

 .کرد زمان سپری شدن ضبط فیلم، نام کامپیوتر و نام کاربری به فیلم اضافه و یا سیستم 

را   elapsed timeزما ن سپری شده تاریخ و ساعت یا   توان  می System Stampsدرناحیه .

 Previewگزینه انتخاب شده در کادر پیش نمایش دقت کنید . کرد برای نمایش در فیلم انتخاب

 .ودمی ش.دیدهدر همین بخش 

و جای عبارت تعیین شده مثال تاریخ و ساعت  را می توان  موقعیت ،  positionکادر در قسمت 

 .تعیین کرد

 .برای فیلم در نظر گرفت عنوانمی توان  یک   captionبا 

می توان  Background Colorعنوان را  با   رنگ زمینه ی وText Colorرنگ متن را با 

 .تغییر داد
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دن پیش از شروع عملیات ضبط، در مورد قرار دا Prompt before captureبا انتخاب گزینه 

 ..ربر سوال خواهد شدبر روی فیلم از کا عنوان 

 

 

 

 صداگذاری

برای اینکه در فیلم نظر کاربر را روی موضوعی جلب کنیم می توان  برای کلیک راست یا چپ 

  Optionگزینه ی  Effectدر منوی .ماوس یا در زمان تایپ صدایی را تعیین کرد تا پخش شود

 .می رویم  Soundرا انتخاب می کنیم و بعدش به  زبانه ی 

 cursorاشاره گر ماوس  تنظیمات

 cursorبه گزینه ی  effectبرای اینکه تنظیمات کرسر بدرستی کار کند حتما ابتدا از منوی 

بروید در صورتی که گزینه ای را در اینجا تیک دار  کنید فعال خواهد بود و در مراحل بعدی 

 .بدرستی عمل می کند

 hideدر ضمن فیام برداری می شود و   نمایش ماوسباعت   show cursorاز بین این گزینه ها 

cursor   ماوس را در حین فیلم برداری مخفی می کند ،. 

use actual cursor  شکل ماوس  را بصورت معمولی در زمان ضبط فیلم در نظر می گیرد. 

شکل ماوس را  از یک فایل می توانید انتخاب کنید دقت    use cursor from fileبا گزینه  

 .رو می توانیم انتخاب کنیم  cur,icoهای با فرمت های  کنید فایل

 .استساخت منو  هست که از ابزارهایی که در اختیار ما می گذارد toolsیکی از منوهای پرکاربرد 

 .رو انتخاب می کنیم Camtasia Menumakerبرای ساخت منو گزینه ی 
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نکه از منوی خود مطمئن شدیم برای بعد از ای. یا عنوان بذارید Titleبرای منوی خود می توانید 

 .را باید انتخاب کرد  createساخت آن بصورت نهایی 

که برای نمایش فیلم .هست  camtasia playerگزینه ی toolsیکی دیگر از کاربردهای منوی 

 . استفاده می شود  Aviها با فرمت 

 

 smart0403:  شماره فیلم آموزشی   - camtasiaآموزشی  ومس خالصه ی جلسه

 مژگان خلیلی درمنی  :مدرس دوره  

 

Zoom  بزرگنمایی 

و ایکن .کوچکترین محدوده ی بزرگنمایی با بیشترین کیفیت ممکن را تعیین می کند ایکن 

 .را انجام می دهد یعنی فیلم  از حالت بزرگنمایی خارج می کند  zoom outعمل  

Transitions  

 .ای یک کلیپ یا انتهای آن یک افکت بگذاریم به کمک این ابزار می توانیم در ابتد

Cursor Effect  

هست که اگه تیک داشته باشد باعث می شود ماوس در  mouse cursor visibeاولین گزینه 

 .را در فیلم افزایش یا کاهش داد می توان  اندازه ی ماوس cursor sizeبا . فیلم دیده شود 

که افکت ماوس را  در زمان کلیک چپش تعیین می است  left clickافکت بعدی برای ماوس، 

 .افکت ماوس را  در زمان کلیک راست ماوس در فیلم تعیین می کند right clickکند و 

 .نیز اضافه کرد  افکت های صوتیمی توان برای کلیک ماوس   click sound effectبا گزینه ی 
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Visual Properties 

 .فیلم  را تعیین کرد opacity  شفافیتو یا    scaleرگنمایی بزاز طریق این ابزار می توان میزان 

یعنی اگر روبروی مانیتور باشید بردار  .تعیین کرد x,y,zمی توان موقعیت فیلم  را با سه مختصات 

X  در جهت راست و بردارY  و در باالZ  مثل یک پیکان از سمت مانیتور به سمت شما بیرون

 .است امده

 

 

 
 

 .توانید آن را از دوربین دور کرده و به عمق ببرید میرا یک شی سه بعدی ،   Zکم کردن با 

drop shadow :رسم سایه 

Distance : اندازه ی سایه را تعیین می کند. 

Direction : درجه تعیین می کند 060تا  0موقعیت سایه را از. 

Opacity:میزان روشنی و کدری سایه را تعیین می کند. 

Blur : قابل تغییر هست 20تا  0کردن سایه هست که از عدد مقدارمحو. 

  Amountتعیین کنیم و با را  نیم رنگ زمینه ی فیلم اذاریم می توگب ار colorizeاگه  تیک 

 دور فیلم یک  کادربرای  توان می دتیک داشته باش Border راگ. شود مقدار رنگ تعیین می

تعیین می   Colorمشخص می کنیم و رنگش هم با  Thicknessضخامتش را با تعیین کرد که 

که در زمان های  دده میرا  هست که به ما این امکان  captionsیکی دیگر از ابزارها  .شود

 .ذاریمگبرای فیلم ب را  عنوان های  متفاوتیمختلف 
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 .دمی گوین  trackفیلم برداشتن را ( از چیز در حال حرکت)با دوربین متحرک :   trackتعریف 

 .استفاده کنیم  splitباید از ابزار  قسمتی از فیلم  را بخواهیم ببریمفقط  راگ

 smart0404:  شماره فیلم آموزشی   - camtasiaآموزشی  چهارم خالصه ی جلسه

 مژگان خلیلی درمنی  :مدرس دوره  

بنابراین . شدبرگزاری یک ارزشیابی استاندارد عضو الینفک یک تولید محتوای الکترونیکی می با

 .اهمیت فراگیری این قسمت برای همه ی شما مشخص می باشد

 ساخت آزمون

دقت کنید در هر ناحیه ای .انتخاب می کنیم ار Quizzingبرای ساخت یک آزمون گزینه ی 

time line ساخته می شودازمون جا باشید آن. 

وال خود را بجای س. اسمی برای آزمون خودمون تعیین می کنیم   Quize Nameدر قسمت  

باید تعیین کنیم  Question Typeمی نویسیم و در قسمت   Default Question Textمتن 

 چیست؟ نوع سوال

 :انواع سوال 

Multiple choise   : اگر سوالی را از این نوع انتخاب کنیم  ، می توانیم بصورت تستی و چند

کلیک   previewپیش نمایش دکمه ی برای مشاهده ی آزمون بر روی  .گزینه  آن را طرح کنیم

 ار submit answerبعد از نمایش سوال مطرح شده و انتخاب پاسخ صحیح ، دکمه ی .کنید

 :حاال این دو دکمه ظاهر می شود .بزنید 

View answer 

Continue 
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 دن میدهانش رنگ کلیک کنید صحت پاسخ شما رو با عالمت تیک سبز view answerاگه روی 

 شما هم به را و پاسخ درست دذارگ ن نادرست باشد کنارش ضربدر قرمز رنگ میاو اگه جوابت

 .به شما نمایش می دهدرا کلیک کنید سوال بعدی  continueاگر هم بر روی .دهد ن میانش

Fill in Blank   :سواالت تکمیلی 

  list acceptableanswersپاسخ های درستی را که کاربر ممکن است پاسخ بدهد را در قسمت 

 .می نویسیم

Short Answer  :سواالت کوتاه پاسخ 

True/False  :درست یا نادرست 

 .دنومشخص می ش Falseو پاسخ های نادرست با  Trueپاسخ های درست با 

 افزودن یک صدا با موزیک بر روی فیلم

یلم به قسمتی از فرا نید یک موزیک  برای پس زمینه ی فیلم اضافه کنید  یا یک صدایی امی تو

 Importکافیست از قسمت .بجای گوینده در فیلم اضافه کنید را  اضافه کنید یا صدای یک دوبلر

Media   به قسمت  اصدا یا موزیک مورد نظر رAudio اضافه کنید. 

 :انجام داد توان برای ویرایش صدا یکی از این عملیات می

Volume down   ودش باعث کاهش صدا  می 

Voume up ودش ش صدا میباعت افزای 

Fadein  : باعث می شود در ابتدای پخش ، صدا  کم کم بلند شود. 

Fade out  :باعث می شود در پایان پخش ، صدا کم کم کاهش پیدا کند. 

Silence  : شودصدای فیلم فطع می. 

  : Add audio pointاشاره  انبه کمک  شود یک اشاره گر برای صدا در نظر می گیرد که می

 .نقطه افزایش و کاهش داد  ان نسبت به ا رگر  صدا 
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Remove audio point  :دحذف می کن ااشاره گر تعریف شده برای صدا ر. 

 timeکنیم و با درگ به  importعالوه بر یک صدا می شود یک تصویر را :  افزودن یک تصویر

line خود اضافه کنیم. 

Editing Dimensions 

در واقع طول و عرض صفحه را می توان .عاد فیلم  را تغییر داد باانتخاب این گزینه  می توان اب

 .را هم می توان عوض کرد   background colorتعیین کرد عالوه برآن رنگ زمینه فیلم 

 

Shirink to fit  :رو اگ دکن بر روی عالمت ذره بین بزنیم میزان بزرگنمایی صفحه تغییر می راگ 

shirink to fit  :ودش فیلم منطبق بااندازه ی کادری که داریم تنظیم می بزنیم اندازه ی. 

Switch to full screen mode  :که برای  وداین گزینه ما رو به حالت تمام صفحه می بر

 .بزنیم Escخروج از این حالت کافیست دکمه ی 

Detach or attach video preview  :به  را  پنجره پیش نمایش توان با این گزینه می

 .یرینش در نرم افزار کمتازیا چسباند یا جدا کردقسمت ز

 smart0405:  شماره فیلم آموزشی   - camtasiaآموزشی  پنچم خالصه ی جلسه

 مژگان خلیلی درمنی  :مدرس دوره  

 

 saveهست که برای ذخیره ی فابل های خود از گزینه ی  Fileیکی از منوهای کمتازیا 

project, save as project   saveفایل ها با پسوند . نید استفاده کنیدای تومcamproj 

 .شوند ذخیره می

استفاده می کنیم و برای  Fileمنوی   project new از گزینه ی باز کردن یک پروژه جدیدبرای 

 .استفاده می کنیم project openبازیابی فایل هایی که قبال ایجاد و ذخیره شده اند از 

 : ساخت فایل خروجی
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برای ساخت یک کلیپ و یا فیلم به  هر گاه.جی آخرین مرحله کار هر کاربری می باشد ایجاد خرو

در نتیجه هر . کاربر در طی این زمان نیازی به ایجاد خروجی ندارد ، مدت زمان طوالنی نیاز باشد 

ذخیره می کنیم و سپس  Save asو یا   Saveبار در پایان کار بر روی فیلم یا کلیپ مان آن را با 

 .ر پایان کارمان خروجی را ایجاد می کنیم د

حتما به ذخیره شده باشد  Save as و یا   Saveکه با دستور  اجرای هر فایلبرای  کنید دقت  

اما در صورت ایجاد خروجی به این نرم افزار نیازی نیست و .  نیاز می باشد Camtasiaنرم افزار 

 .مخصوص خودش اجرا می گردد هر خروجی با توجه به فرمت خودش با نرم افزار 

 Produce  گزینه این  باید روی Camtasiaیا فایل اجرایی در برنامه  ساخت فایل خروجیبرای 

 And Share که با این کار پنجره نیمکلیک ک Production Wizard  در . اجرا خواهد شد

 .این قسمت می توانیم نوع و فرمت خروجی مان را تعیین کنیم

خواهیم فایلی ایجاد کنیم که در دسترس همگی قرار بگیرد و کاربران آن برای در صورتی که ب

اجرای فیلم و یا کلیپ نیاز به نرم افزار خاصی نداشته باشند باید فیلم و یا کلیپ را با فرمتی 

است که با  WMVاین فرمت . خروجی بگیریم که در تمامی سیستم ها قابل اجرا باشد 

Windows media player ون هیچ مشکلی و در تمامی سیستم هایی که ویندوز بر روی بد

 .آنها نصب باشد اجرا خواهد شد 

و یا سوالی مطرح کنیم برای اینکه سوال   Quizدر صورتی که در فیلم و یا کلیپ مان  کنیددقت 

 .ایجاد کنیم  Flashما به صورت درست و بدون اشکال نمایش داده شود باید خروجی 

می باشد که باید روی سیستم  Flash playerخروجی ها احتیاج به نرم افزار  برای نمایش این

 .کاربر نصب باشد تا بتوان خروجی را بدون اشکال مشاهده کرد

 :تعیین کرد بعد از پایان فیلم چه اتفاقی صورت گیرد توان  می  After Videoبا گزینه ی
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Stop With Replay button   :و دکمه ی اجرای مجدد   ودقف شاین گزینه یعنی فیلم متو

 . دهم باش

Stop  :فیلم متوقف  شود. 

Go TO Url  :ودبه آدرس اینترنتی که تعیین شده بر. 

 .ودش یعنی کنترلر فیلم اتوماتیک مخفی می   Auto hide controlگزینه ی

 choose fileیا  دبشکل اتوماتیک باش اندهست که می تو Start Thumbnailگزینه ی دیگر 

 دکه امکان انتخاب فایل میده داشب

بر روی دکمه ی   Project Informationنیم  در تب امی تو video optionدرقسمت 

option    بزنیم تا بتوانیم عنوان ، تاریخ ایجاد ، قالب ، زبان ،منابع ، کلمات کلیدی و بطور کلی

اطالعات مربوط به   Author Informationدر تب .اطالعاتی درباره ی فیلم  را وارد کنیم

( ناشر) publisher، ( شرکت کننده )  Contributorسازنده ی فیلم مثل نام سازنده ، ایمیل و 

،rights   (حق نشر ) ،additional information  (اطالعات تکمیلی دیگر )وارد  شود  می

 .کرد

وجی تنظیم کنیم به شکلی که فایل خر ار Reprtingنیم تنطیمات گزارشها امی تو

e_learning  ودهم  به همراه فیلم تولید ش. 

 رونیکی استانداردیا یادگیری الکت آموزش مجازیاستانداردهای یکی از مهمترین و کاربردی ترین 

هدف اصلی این استاندارد ارائه آموزش های مناسب برای دانشجویان .می باشد SCORMاسکورم 

 . به صورت یکپارچه و قابل استفاده مجدد است

تشکیل می دهد که با استفاده از  ار Reference Modelدر واقع این سیستم یه مدل منبع یا 

 .ایجاد کرد ار اک گذاریمحتوای قابل اشتران می توان یک سری 

http://mohsensemsarpour.ir/site/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/
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ن تصویر یا لوگوی اهم اضافه کرد  که هم  watermarkدر یکی از گوشه های فیلم  می توان

 .ممی خواهیم در کنار فیلم نمایش بدهیمورد نظری هست که 

 

 

 

 

 

 
 




