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آموزش عکس برداری و فیلم برداری از دسکتاپ ،با نرم افزار SnagIt
نرم افزار SnagItیک نرم افزار کاربردی در زمینه عکس برداری و فیلم برداری از صفحه نمایش ویندوز و دسکتاپ
می باشد که امکانات بسیار زیادی را در اختیار کاربران قرار می دهد .شما می توانید با استفاده از این نرم افزار ،از
صفحه نمایش دسکتاپ خود به صورت حرفه ای عکس برداری کنید ،همچنین بعد از عکس برداری ،می توانید
بالفاصله عکس خود را ویرایش کنید .همچنین می توانید از صفحه نمایش خود فیلم برداری حرفه ای انجام دهید
و
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امکان ضبط صدا با میکروفن و ساخت فیلم آموزشی نیز با کمک نرم افزار اسنگیت وجود دارد.
در ادامه این مقاله ،قصد داریم نحوه کار با نرم افزار  SnagItرا به شما آموزش دهیم.
برای ضبط فیلم وجود دارد که با مراجعه به  Video tabمی توانید از آن استفاده کنید.

همانطور که مشاهده می کنید ،با ورود به بخش ، Video tabمانند تصویر باال پنجره ضبط فیلم باز می شود.
 -1شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ، Captureشروع به فیلم برداری کنید.
 -2اگر می خواهید صدای میکروفون ضبط نشود ،می توانید با غیرفعال کردن گزینه Record
 Microphoneاین قابلیت را خاموش کنید.
 -3با خاموش کردن گزینه  Record System audioمی توانید ضبط صدا های سیستم را هم غیرفعال
کنید.
 -4برای باز کردن ادیتور نرم افزار هم می توانید بر روی  Open Editorکلیک کنید.
مانند تصویر زیر ،می توانید منطقه ای را جهت فیلم برداری انتخاب کنید.

هنگام ضبط ویدیو ،مانند تصویر زیر ،می توانید در بخش تب پایینی نرم افزار ضبط فیلم ،به ابزار هایی دسترسی
داشته باشید.

در اینجا ،می توانید ابزار هایی مربوط به ضبط صدا ،ضبط وب کم و ...را مشاهده کنید.
 -1با کلیک بر روی آیکون تصویر بغل آیکون ضبط فیلم ،تنظیمات وب کم را مشاهده کنید.
 -2با کلیک بر روی آیکون میکروفون ،می توانید صدا هایی را که می خواهید ضبط شوند را انتخاب کنید.
)مانند صدای میکروفون(
 -3با کلیک بر روی آیکون بلندگو ،می توانید ویدیو خود را با صدا و یا بی صدا کنید.
در نرم افزار قابلیتی وجود دارد که شما با استفاده از آن می توانید ضبط فیلم خود را برای چند لحظه متوقف کنید.

مانند تصویر زیر ،با کلیک بر روی گزینه  Pauseمی توانید ضبط فیلم خود را متوقف کرده و در صورت تمایل ،آن
را مجددا ادامه دهید.

همچنین پس از عکس برداری و یا فیلم برداری با نرم افزار ،می توانید مانند تصویر زیر ،برای به اشتراک گذاری
فیلم و یا عکس گرفته شده ،بر روی گزینه  Shareکلیک کنید.
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