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 : 601سرفصل های فیلم شماره 
 Snagit 12آشنایی با نرم افزار  -1

  کاربرد دکمهprint screen روی صفحه کلید 

 انواع فرمت ذخیره تصاویر 

 انواع فرمت ذخیره فیلم 

 افزودن شکل های هندسی 

 افکت بر روی متن امکان اعمال چندین 

 ساخت فیلم آموزشی 

 روشن شدن خودکار دوربین برای ضبط 

 و    7سازگار با مرورگر اینترنت اکسپلورMicrosoft Office 

  64و  32سازگار با ویندوزهای 

 snagitورود به محیط ویرایشگر  -2

 Snagitروش های بارگذاری تصویر در محیط ویرایشگر  -3

 Snagitذخیره و انواع تبدیل ها در نرم افزار  -4

  آشنایی با گزینه های موجود در منویfile 

 New Imageتعیین عرض و ارتفاع و رنگ زمینه کادر : 

 New Captureتصویر برداری از دسکتاپ : 

 New From Clipboardاستفاده از حافظه موقت : 

 Open نرم افزار ساخته شده : بازیابی فایل های موجود در سیستم که با این

 اند.

 



 

 

 

3 

 Import From My Places انتقال یک فایل از خارج کامپیوتر به درون :

 Snagitویرایشگر 

 Export to My Places  انتقال یک فایل از داخل کامپیوتر به خارج از :

 Snagitویرایشگر 

 Saveذخیره اطالعات : 

 Save asذخیره فایل با یک نام جدید : 

 Connect Mobile Diviceاتصال به موبایل : 

 Convert Imageاعمال تغییرات و افکت بر روی تصویر : 

 Effect 

 Caption 

 Border 

 Watermark 
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 : 602ی فیلم شماره سرفصل ها
   ابزارهای ویرایش تصویرآشنایی با 

 Toolsمنوی آشنایی با  -5

  Selection :برش و پُر کردن یک ناحیه خاص با رنگ 

  Callout:  های مختلفی را در اختیار ما می گذارد.شکل 

  Arrow: افزودن عالمت فلش یا پیکان 

  Line: افزودن خط 

  Stamp: افزودن نشان و مُهر با شکل و اُلگوهای گوناگون 

  High Light: برای مشخص نمودن یک ناحیه با رنگ خاص 

  Erazer :  ابزار پاکن باstyleهای مختلف 

 Shape   :شکل های هندسی 

 Blur  : (برای محوsmooth(و یا شطرنجی )pixelateنمودن تصویر ) 

 Tag   :برچسب زدن به تصاویر 

  Share  :به اشتراک گذاشتن فایل 
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 و کاربرد آن imagesآشنایی با منوی  -6

 Crop : ( های فقط بر روی شکلبرای انتخاب یک ناحیه خاص بر روی تصویر

 .مستطیل عمل می کند(

 Cutout : )ایجاد برش بر روی شکل )تقسیم تصویر به دو قسمت 

 Trim   :حذف خودکار حاشیه تصویر 

  Rotate  :چرخش تصویر 

  Resize  :تغییر اندازه تصویر 

  Canvas color  : رنگ پس زمینه تصویرتغییر 

  Border  :حاشیه برای تصویر 

  Select color from image : انتخاب رنگ از قسمتی از تصویر 

  Efect  :اعمال بر روی حاشیه تصویر 

  Edge  :بریدگی های لبه های دور شکل 

  Water mark  :.یک متن یا آرم که به عنوان امضا محسوب می گردد 

 )روی تصویر یا زیر تصویر(

  Color efect  :افکت های رنگی 
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  : 603سرفصل های فیلم شماره 
 :انجام عملیات جستجو 

 :  libraryآشنایی با منوی 

  Search  :برای جستجوی تصاویر و فایل ها 

  Last week  :جستجوی یک هفته قبل 

  This week : جستجو در هفته جاری 

  2 weeks ago  :جستجوی دو هفته قبل 

  Applications : جستجو در لیست نرم افزارها و وب سایت ها 

  Tags : برچسب گذاری 

  Flags :  عالمتپرچم یا 

 نحوه نمایش لیست فایل ها:

   روشthumbnail view : .تصاویر و فیلم ها را روی صفحه نمایش می دهد 

   روشDetails view : نمایش جزییات فایل 
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 Capture window : 

   جهت صفحه ویندوز می تواند قرار گیرد. 4به دلخواه کاربر در 

  Capture profile : اولین صفحه Capture window .که دارای چهار گزینه است 

1. Image  :تصویر برداری از صفحه ویندوز 

2. Video : فیلم برداری از صفحه ویندوز 

3. Send to word :  تصویر گرفته شده مستقیم به محیطword .می رود 

4. Send to clipboard  :.تصویر گرفته شده به حافظه موقت می رود 

  Time-saving profile:دومین صفحه Capture window  ت گزینه اس 4که دارای

 که در این آموزش به دو گزینه مهم آن می پردازیم.

1. Send to google drive  :)ارسال اطالعات به گوگل درایو )اینترنت 

2. Delayed menu capture : ایجاد فرصت جهت تصویر برداری از منوها 
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  Manage profile :  فیلم برداری با نرم جهت اعمال تنظیمات برای تصویر برداری و

 (ارائه شده است. Time-saving profileبرای  در این فیلم آموزش تنظیمات زمان) افزار

  Scrolling profile  : زمانی که صفحه مورد نظر ما جهت تصویر برداری بیش از یک

 روش دارد. 3ت، که خود صفحه اس

1. Alternative scroll  : .ناحیه افقی، به صورت نسبی تصویر برداری می شود(

 عمودی و یا کل ناحیه(

2. Scroll a region  :.ناحیه تصویر برداری به انتخاب ما خواهد بود 

3. Custom scroll : .ناحیه تصویر برداری را می توانیم سفارشی سازی کنیم 

4.  View profile  :.ناحیه ای است که پروفایل را باز و بسته می کند 
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