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ران مجله نت  

یسنده:  فراز رستمینو  
 

افزارها و نرم ینبهتر 
ضبط  هاییکیشناپل

سال  یشصفحه نما
2021 

 یشهاز فاکتورها م یسر  یهبا در نظر داشتن  یبه طور کل
ضبط  هاییکیشنافزارها و اپلنرم یناز بهتر  یستیل

 یکدوم برا ینکهبازم ا یکرد، ول یهته یشصفحه نما
افزار نرم یهداره که از  ینبه ا یتره بستگشما مناسب

 یندر ادامه ا خواید،یم یچ یشضبط صفحه نما
 و افزارهانرم بهترین تا شیدمقاله با ما همراه با

رو  2021 سال نمایش صفحه ضبط هایاپلیکیشن
اکانه و هر کدوم رو به صورت جد یمکن یبهتون معرف

 .یمکن یبررس

https://netran.net/mag/the-best-screen-recorder-software/
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 صفحه ضبط هایاپلیکیشن و افزارهانرم بهترین افزار،برای اینکه بتونیم با قاطعیت بگیم این چندتا نرم
هستن، اول باید بدونیم از یه اسکرین  2021اسکرین رکوردر( سال  - Screen Recorder) نمایش

تا  6رکوردر خوب چه انتظاراتی داریم. به نظر من بهترین اسکرین رکوردر، اسکرین رکوردریه که این 
 :رو داشته باشه ویژگی
 .تعداد زیادی فایل با کیفیت رو آماده کنهترین زمان بتونه در کم .1
 .کاربریش ساده باشه به طوری هر کسی، هر چقر هم مبتدی، بتونه باهاش کار کنهرابط .2
 .حداقل ابزارهای مورد نیاز رو در اختیار کاربر بذاره .3
 .بتونه تمام صفحه نمایش رو ضبط کنه .4
 .توانایی ضبط تصویر از وبکم رو داشته باشه .5
 .همزمان صدای سیستم و میکروفون رو ضبط کنه بتونه به صورت .6

افزارها و تا ویژگی و یه سری فاکتورهای دیگه میشه یه لیست از بهترین نرم 6با در نظر داشتن این 
تره بستگی به ، ولی بازم اینکه کدوم برای شما مناسبتهیه کرد های ضبط صفحه نمایشاپلیکیشن

خواید، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا نمایش چی می افزار ضبط صفحهاین داره که از یه نرم
 .افزارها رو بهتون معرفی کنیم و هر کدوم رو به صورت جداکانه بررسی کنیماین نرم

 Recorder Screen داره؟ کاربردی چه و چیه 
 

   t Tell’Show Don: المثل انگلیسی هست که میگهیه ضرب

ها، اینکه بتونی منظورتو به بقیه برسونی، ویدیو و تصویره! خیلی وقتترین روش برای طبیعتًا راحت
برای اینکه بتونیم اشخاص دیگه رو از یه موضوع خیلی ساده مطلع کنیم، مجبوریم کلی زمان بذاریم 

آمیز و یه متن بلند باال بنویسیم. جالبیش اینجاست که نوشتن یه متن بلند به معنی پایان موفقیت
زه باید دست به دعا بشینیم و امیدوار باشیم که اون افراد مورد نظر، منظورمون رو درست کار نیست، تا

 .گیر رو دوباره تکرار کنیمفهمیده باشن تا مجبور نباشیم این فرآیند وقت

ای خالصه کرد دقیقه 2ویدیو  کشه در یای رو میای چند صد کلمههی این فرآیند طوالنی و متنهمه
 !!!ترهگیره و هم فهمش خیلی راحتنش زمان خیلی کمتری میکه هم درست کرد

های روی صفحه هستن که با ضبط کردن تمام اجزا و انیمیشن هاسکرین رکوردرها یه سری برنام
های آموزشی تون، یه سری کارها مثل: گزارش مشکالت یه برنامه یا سایت، درست کردن ویدیونمایش

 .کننتر میو خیلی چیزای دیگه رو بسیار ساده
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 2021 سال Recorder Screen افزارهاینرم بهترین
بهتون  2021های ضبط صفحه نمایش سال افزارها و اپلیکیشنخب اول یه لیست کلی از بهترین نرم

ها رو به صورت جداگانه بررسی میدم که اگه عجله دارید، زیاد وقتتون گرفته نشه. بعد هر کدوم از اون
 .ا توجه به نیازی که دارید، بهترین اسکرین رکوردر رو انتخاب کنیدکنیم تا بتونید بمی

1. Camtasia :هامناسب برای ویرایش دقیق ویدیو 
2. Screencastify :یه اکستنشن گوگل کرومه، برای ضبط سریع و راحت صفحه نمایش 
3. OBS Studio :گذاری و استریممناسب برای به اشتراک (Stream) اسکرین رکوردها 
4. Apowersoft Unlimited :های موبایلبرای ضبط صفحه نمایش گوشی 
5. ScreenFlow :برای تهیه اسکرین رکوردهای (Screen Record) بسیار با کیفیت 
6. Movavi Screen Recorder Studio :مناسب برای گرفتن اسکرین رکورد از راه دور 
7. Bandicam :المناسب برای گرفتن اسکرین رکوردهایی با رزولوشن با 
8. FlashBack Pro :دارای ادیتور صدای قدرتمند 
9. CloudApp :های ضبط شدهگذاری فایلمناسب برای به اشتراک 
10. Zappy :عامل  یستمضبط شده از س هاییلفا یگذار به اشتراک یمناسب براMac 

 Studio Camtasia TechSmith رکوردر سکرینا
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 Screen هایافزارها و اپلیکیشنبهترین نرمیکی از  Camtasia افزار ضبط صفحه نمایشنرم
Recorder هایی که های ویندوز و مک کاماًل سازگاره و با ویژگیعاملموجوده. این برنامه با سیستم

 .کنهای، رو به سادگی برطرف میی کاربران، چه مبتدی و چه حرفهداره نیازهای همه

کاربری ساده، کار کردن ست و این رابطسیار سادهافزار باین نرم Screen Record کاربریه بخشرابط
خواید ضبط بشه رو باهاش رو خیلی راحت کرده؛ فقط کافیه اون بخشی از صفحه نمایش رو که می

 انتخاب کنید، اگه نیاز به وبکم و میکروفن هم دارید اونا رو روشن کنید و در نهایت روی گزینه رکورد
 )Record( کلیک کنید. 

العاده، یه ادیتوره قدرتمند و کامل داره. رسیم به بخش ادیتور، این نرم افزار فوقویدیو میبعد از ضبط 
با  Camtasia ای معمواًل سخت و پیچیده است، ولیهای ادیت ویدیو حرفهکار با اکثر برنامه

 Camtasia خواید باتر کرده. وقتی میکاربری خوبی که داره فرآیند ادیت ویدیو رو خیلی راحترابط
 هاباکسها، تکست، ابزارها، انیمیشن(Effect) هایه ویدیو رو ادیت کنید، به لیست کاملی از: افکت

 )Text Box(  تونید اونا رو ها به تایم الین خیلی راحت میدسترسی دارید که با اضافه کردن اون… و
 .به ویدیو خودتون اضافه کنید

 Camtasia مون ازهای آموزشیران برای درست کردن ویدیوتشاید براتون جالب باشه که: ما هم در ن
 .کنیماستفاده می

 :افزار کار کردم، فقط با دو قسمتش مشکل داشتمدر این مدتی که با این نرم

زیرنویس این برنامه یکم مشکل داره و اذیت میکنه  :(Captions) بخش اضافه کردن زیرنویس .1
 .کنهروند کار رو کند نمیولی اصاًل چیز جدی نیست و اونقدرا 

 استفاده از این ویژگی میشه آزمون با(: interactivity features) تعاملیهای اضافه کردن ویژگی .2
(Quiz) ها به ویدیو مشکل ساز به ویدیو اضافه کرد. اضافه کردن این ویژگی… ، دکمه، لینک و

این افزار خروجی بگیری. از نرمخوای پیش نمایش ویدیو رو ببینی یا نیست، مشکل وقتیه که می
  .خیلی جدی نیستتر بشن که بازم مشکل یکم پیچیده فیندهای مختلآفر باعث میشه کارها
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 Screencastify رکوردر اسکرین
 

 
که برای ضبط سریع و  کرومه گوگل اکستنشن یک Screencastifyهمونطور که باالتر توضیح دادم، 

راحت صفحه نمایش مناسبه. این اسکرین رکوردر یه سری ابزار ادیت ویدیو خیلی محدود هم داره 
خوان. صرفًا یه اسکرین رکورد ساده می ولی بیشتر مناسب افرادیه که دنبال ادیت ویدیو نیستن و

مثاًل: اگه کارتون تو بخش پشتیبانی باشه، بیشتر از اینکه زیبایی ویدیوهای خروجی براتون مهم باشه، 
 خواید در کمترین زمان ممکن کاراتون جلو بره. در این صورتبه سرعت و راحتی اهمیت میدید و می

Screencastify ستبرای شما بهترین گزینه ه! 
یه اکستنشن گوگل کرومه و طبیعتًا  Screencastify :اینه که Screencastify یکی دیگه از نکات مثبت

دقیقه هم زمان  3سازیش کاًل ها حجم کمی داره و فرآیند دانلود، نصب و فعالمثل بقیه اسکتنشن
 .برهنمی

 

دو دستگاه مختلف رو  یرو یساز فعال یتکه قابل Camtasia یزنسالعمر بنسخه مادام یمتق
 یها بکه  یم،رو دار  یتقابل ینو ا کنیمیم یزندگ یرانما تو ا ید،نگران نباش یدالره!!! ول 249داره 

 .یمرو دانلود و نصب کن یافزار سرچ ساده، نسخه کرک شده هر نرم

که با استفاده از اون فقط  یستن یمعن یناکستنشن گوگل کرومه، به ا یه Screencastifyکه  ینا
 یهاافزارمثل همه نرم Screencastify!!! یریدرکورد بگ ینگوگل کروم اسکر  یطاز مح تونیدیم

شما رو ضبط کنه و لزومًا مخصوص گوگل کروم  یستمتمام صفحات س تونهیرکوردر م یناسکر 
 .یستن

https://netran.net/mag/add-extensions-to-google-chrome/
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 Studio OBS رکوردر سکرینا
 

 
 ،Windows هایعاملهست که روی سیستم Open-Source یه نرم افزار OBS Studio اسکرین رکوردر

Mac  وLinux قابل استفاده است. 

 ش، ابزار ادیت خیلی محدودی داره، ولی بخش اسکرین رکوردScreencastify افزار هم مثلاین نرم
ادیتور  خوبش باعث میشه نداشتن یه (Stream) گذاری و استریمبسیار قویه و قابلیت به اشتراک

 .به چشم نیاد کامل اونقدر

 Stream خوان در سطح اینترنتها برای افرادیه که مییکی از بهترین انتخاب OBS Studio افزارنرم
های تایی )!!!( از پلتفرم44افزار، یه لیست این نرم (Live Streaming) کنن؛ در منوی الیو استریم

 یسر  یهنداره و  یزمان یتمحدود یگهنسخه د یندالره. ا 49اکستنشن، ساالنه  ینا ینسخه پول
نصف  یشهم یحساب سر انگشت یهدالر با  49کو پولش؟(  ی. )ولیدهاضافه هم به کاربر م یتقابل

 .یدنباش Premiumو به فکر نسخه  یدلذت ببر  یگانشحقوق وزارت کار!! پس از نسخه را
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وجود داره، که به … و  (YouTube) ، یوتیوب(Twitch) ، توییچ(Facebook) مختلف مثل: فیسبوک
 .هاتون به اشتراک بذاریدکنه تا خیلی راحت ویدیوهای خودتون رو با مخاطبشما کمک می

  Unlimited Apowersoft رکوردر اسکرین
 

 
 iOS و Windows ،Mac، Android هایعاملروی سیستم Apowersoft Unlimited اسکرین رکوردر

 .قابل استفاده است

، یه اسکرین رکوردر شون بروزهعاملاس که سیستماوهای اندرویدی و ایامروزه تقریبا تمام گوشی
صفحه نمایش و ادیت به های خیلی ساده برای رکورد دارن که یه سری قابلیت (Defalut) فرضپیش

تر دارن، ایافزار یا اپلیکیشن حرفها که نیاز به یه نرمهکاربر میده، ولی برای اون دسته از کاربر
 Apowersoft Unlimited یه گزینه مناسبه. 

 

ده راحت از اون استفا یالبا خ تونیدیو م یگانهکاماًل را OBS Studioرکوردر  ینخوشبختانه اسکر 
 .یدکن

 ید، باApowersoft Unlimitedاز  یاستفاده شخص ی. برایستن یگانافزار رانرم ینمتاسفانه ا
که  ینطورهم یول یددالر پرداخت کن 99.95ساالنه  یدبا ی،استفاده تجار  یدالر و برا 59.95ساالنه 

 ها موجوده.افزارها و برنامهنرم یو نسخه کرک شده همه کنیمیم یزندگ یرانباالتر گفتم ما تو ا
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  ScreenFlow رکوردر اسکرین
 

 
تونید استفاده از اون میای و قدرتمنده که با افزار خیلی حرفهیه نرم ScreenFlow اسکرین رکورد
 .گیری رو خلق کنیدپروژهای چشم

 :تا مشکل داره 2افزار ولی این نرم

 عامل مک در دسترسهفقط برای سیستم .1
 .های موجود در این لیستهافزارها و نرمتر از بقیه اپلیکیشنفرآیند یادگیری و کار باهاش، سخت .2

 های خاصیه که اونو ازها و ابزارو دارای ویژگی، بسیار قدرتمنده ScreenFlow بخش اسکرین رکورد
رو  (Retina) تونه ویدیوهای با کیفیت رتیناکنه، مثاًل: میاسکرین رکوردر های معمولی متمایز می

 !!!بدون هیچ مشکلی ضبط کنه

 

 یکرده. خود کلمه به معن یدااپل توسعه پ یمکه توسط ت ینگهاصطالح مارکت یه (Retina) ینارت
که رزولوشن و تراکم  یشهگفته م هایییشبه صفحه نما یتکنولوژ  یاییدر دن یچشمه ول یهشبک

 .ینهرو به صورت جداکانه بب یکسلهر پ تونهیاون قدر باالست، که چشم انسان، نم شونیکسلیپ
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در نگاه اول خیلی مینیمالیستی به نظر میاد، ولی وقتی کار باهاش و  ScreenFlow درسته که ادیتور
شید که شاید در نگاه ها و ابزارها مواجه میکنید و وارد جزئیات بشید، با سیل عظیمی از ویژگیشروع 

 !کننده باشهاول خیلی گیج

خانه بیشتر ی محتوایی اونه. در این کتابخانهترین ویژگی این اسکرین رکوردر قدرتمند، کتابجذاب
 4Kها با کیفیت د داره که بعضی از اونوجو…( رسانه مختلف )عکس، موسیقی، ویدیو و  500000از 

 .هم در دسترسن

  Studio Recorder Screen Movavi رکوردر اسکرین
 

 
قابل  iOS و Windows هایعاملروی سیستم Movavi Screen Recorder Studio اسکرین رکوردر
 .استفاده است

رکوردر معمولیه که یه بخش ادیتور ساده هم داره که کارو راه میندازه، شاید یه اسکرینافزار این نرم
 براتون سوال بشه که: چرا یه اسکرین رکوردر معمولی در لیست قرار گرفته؟

افزار یه اسکرین رکوردر معمولیه، ولی جواب این سوال در چند کلمه خالصه میشه: درسته که این نرم
 !!!عاده انجام میده: ضبط اسکرین رکوردی که از قبل برنامه ریزی شدهالیه کار رو فوق

 دالره!!! 129افزار نرم ینالعمر انسخه مادام یمتق
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فرض کنید یه برنامه زنده قراره چند ساعت دیگه شروع بشه و شما در اون زمان جایی هستید که به 
تون ستمتونید اون برنامه رو تماشا کنید و طبیعتًا اگه پشته سیتون دسترسی ندارید و نمیسیستم

 Movavi Screen Recorder Studioافزارهم ممکنه نیست!! اینجا نرمن اون برنامه نباشید ضبط کرد
تونید که می scheduled captures به کار شما میاد، این اسکرین رکورد یه ابزار جالب داره به اسم

 تونید مدت زمان اسکرین رکوردتون رو تعیینپیدا کنید. با این ابزار می Preferences اونو تو بخش
تون کنید یا زمان دقیق شروع و پایان اسکرین رکورد رو وارد کنید تا دیگه هیچوقت برنامه مورد عالقه

 .رو از دست ندید

  Bandicam رکوردر اسکرین
 

 
اکثر اسکرین رکوردرها، برای برطرف کردن نیازهای روزمره کاربران معمولی درست شدن. برای همین، 

های خیلی باال مالک کارشون باشه، روی سرعت عمل و کارآیی تمرکز دارن. ولی تر از اینکه کیفیتبیش
مثاًل برای درست ها هم هست که به اسکرین رکوردهایی با رزولوشن خیلی باال نیاز دارید ) بعضی وقت

 یافزارهاکردن، ویدیو آموزش فتوشاپ یا طراحی وب(، در این شرایط یکی از بهترین نرم
Screen Recorder  به اسم2020سال ، Bandicam به کارتون میاد. 

 یهم داره، ول یگانه راافزار نسخنرم یندالره. ا 59.95العمر نسخه مادام یبرا Movavi یمتق
قابل استفاده  یررو غ یدیوکه و یذارهم یخروج یدیوواتر مارک بزرگ وسط و یه یگاننسخه را

مدت. نسخه ندنه استفاده بل خورهیافزار منرم یطبا مح یینسخه صرفًا به درد آشنا ینا کنه،یم
 .یدو نصب کن اونو دانلود تونیدیسرچ ساده م یهافزار هم موجوده و با نرم ینکرک ا
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رد رکو K4و رزولوشن  144 fps (Frame Rate) تونه ویدیوهای با فریم ریتافزار قدرتمند، میاین نرم
کنه، این موضوع باعث میشه تا حتی ریزترین جزئیات کارتون به خوبی ضبط بشن و ویدیویی که 

 .کنید یه سر و گردن از بقیه بهتر باشهتولید می

کاربری خیلی گیج طابرای احتمااًل افزاری که این قدر قوی و حرفهشاید با خودتون فکر کنید که: نرم
است و کار کردن باهاش خیلی  بسیار ساده Bandicam کاربرینیست رابطای داره!! ولی اینطور کننده
 .راحته

 :خب حاال که در مورد نیمه پر لیوان صحبت کردیم، بریم سراغ نیمه خالیش

 .ادیتور ویدیو نداره .1
 .عامل ویندوز قابل استفاده استفقط با سیستم .2
 .زار قوی داریدافنیاز به یه سخت Bandicam برای استفاده از تمام امکانات .3

 Pro FlashBack رکوردر اسکرین
 

 
FlashBack Pro های ضبطافزارها و اپلیکیشنهای من برای لیست بهترین نرمیکی دیگه از انتخاب 

کاربری بخش ویدیو عامل ویندوز توسعه داده شده. رابطافزار برای سیستمصفحه نمایشه، این نرم

 ولی کنید، تهیه رو دالریش 39 الیسنس باید العمرمادام صورت به Bandicam از استفاده برای
 .میشه پیدا هم کرکش نسخه بگردید یکم اگه
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 افزار، ظاهر قدیمی داره و بخش ادیتور ویدیوش هم تقریبًا معمولیه. ولی چیزی کهرکورد این نرم
FlashBack Pro ادیت صدای  العاده اون، درکنه، توانایی فوقافزارها متمایز میرو از بقیه نرم

 !!!ویدیوهاست

اگه تا االن صدای خودتون رو موقع گرفتن اسکرین رکورد ضبط کرده باشید، مطمئنًا با مشکالت زیادی 
رو به رو شدید. به طور مثال چون میکروفون نزدیک کیبورد قرار داره، صدای تایپ کردن به وضوح در 

ین صداهای محیط هم ممکنه در ویدیو دهنده است. همچنویدیو شما شنیده میشه که به شدت آزار
شما اختالل ایجاد کنه. اکثر ادیتورها، امکانات محدودی برای حذف این دسته از صداهای اضافه رو 

 .هم نمیرسن FlashBack Pro شون از نظر دقت و جزئیات به گرد پایبه شما میدن ولی هیچکدوم

ش ادیت ویدیو داره، به طور مثال، با استفاده هم تو بخچندتا قابلیت جالب FlashBack Pro افزارنرم
 :تونیدافزار میاز این نرم

افته رو به صورت خودکار پیدا هایی از ویدیو که توش اتفاق خاصی نمیبخشتا افزار بخواید از نرم .1
 .کنه تا اگه خواستید اونارو پاک کنید

تون رو مجددًا رکورد کنید و روی موسبدون اینکه بخواید ویدیو رو از اول رکورد کنید فقط نشانگر  .2
 .تون قرار بدیدویدیو قدیمی

 CloudApp رکوردر اسکرین
 

 

FlashBack Pro باید العمر،مادام صورت به جالبش هایقابلیت از استفاده برای و نیست رایگان 
 نباشید، نگران. کنید پرداخت رو( دستگاه  2 برای) دالر 74 یا و( دستگاه  1 برای) دالر 49 مبلغ

 .کرد پیدا میشه ساده، سرچ یه با هم رو افزارنرم این یشده کرک نسخه
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طوری که از اسمش در دسترسه و همون iOS های ویندوز، مک، کروم وعاملاین برنامه روی سیستم
تونه تمام اسکرین رکوردهای که گرفتید رو به سرعت می CloudApp معلومه، اسکرین رکوردر

گذاری کنه. این موضوع باعث میشه که، اشتراک (Cloud - فضای ذخیره سازی آنالین)  ابری فضای وارد
این برنامه،  Zapier integration تر از قبل باشه! همچنین با قابلیتتر و راحتویدیوها خیلی سریع

 .های دیگه کنیدافزارتون رو به صورت خودکار وارد نرمهای رکورد شدهد فایلتونیمی
، یه بخش ادیت خیلی ساده CloudApp بخش اسکرین رکورد این برنامه تقریبًا کامله، عالوه بر این

 .تر کنیدتونید ویدیوهاتون رو کمی مرتبهم داره که با استفاده از اون می

ای اشاره کرد، ه به نیودن قابلیت ضبط صدا و یا عدم وجود ادیتور حرفهشاز مشکالت این برنامه می
 .یکی از بهترین انتخاب هاست CloudApp ولی اگه سرعت باال، چیزیه که دنبال شید،

 Zappy رکوردر اسکرین
 

 
، اسکرین (Screen Recorder) های ضبط صفحه نمایشافزارها و اپلیکیشنبهترین نرمیکی دیگه از 

طراحی شده. این اسکرین رکوردر مناسب زمانیه که شما  Mac عاملکه برای سیستم Zappy رکوردر

 رایگان، نسخه تو ولی است، استفاده قابل هم رایگان صورت به CloudApp رکورد اسکرین
 افزارنرم این پولی نسخه. است ثانیه 90 بگیرید تونیدمی که رکوردهایی اسکرین طول حداکثر
 کاربر به هم اضافه قابلیت سری یه و نداره زمانی محدودیت دیگه نسخه این. دالره 9 ماهانه

 .موجوده هم افزارنرم این یشده کرک نسخه: شدم خسته کردم تایپ رم جمله این انقدر. میده

https://netran.net/mag/what-is-cloud-storage/
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های ادیت خواید یه اسکرین رکورد ساده بگیرید و بدون اتالف وقت و درگیر شدن با ابزارصرفًا می
 .رای شخصی، ارسال کنیداونو ب

شما صرفًا با یه اسکرین رکوردر خیلی ساده طرفید که هیچ ابزار ادیتی نداره، فقط برنامه رو  Zappy با
خواید رکورد کنید انتخاب کنید و روی دکمه رکورد کلیک کنید. باز کنید، اون بخشی از صفحه رو که می

این قابلیت رو داره که  Zappy داشته باشید بعد از تموم شدن مراحل رکورد ویدیو، اگه که دوست
ویدیو شما رو در فضای ابری ذخیره کنه و لینک ویدیو رو به شما بده تا به سادگی اونو با هرکسی که 

 های بهترین معرفی" های ابری سری به مقالهخواید به اشتراک بذارید )برای شناختن بهترین فضامی
ه تا فرآیند به تون ذخیره میشبزنید(. اگر نه که فایل روی سیستم "جهان در ابری ذخیره فضای

 .گذاری رو به صورت دستی طی کنیداشتراک

 :آخر حرف
از طریق اینترنت،  ها و آموزشهای اجتماعی، سایتطبیعتًا در چند سال اخیر، با فراگیر شدن شبکه

ما به اسکرین رکوردرها از قبل خیلی بیشتر شده، در این مقاله سعی کردم با تحقیق تو سطح  نیاز
ها داشتم، یه افزارها و اپلیکیشنای که خودم از کار کردن با این نرماینترنت و همچنین از روی تجربه

 2020سال  (Screen Recorder) های ضبط صفحه نمایشافزارها و اپلیکیشنلیستی از بهترین نرم
افزار مختلف دانلود و نصب کنین تا باالخره تا نرم 20رو آماده کنم که شما هم مثل من مجبور نباشید 

 .اون چیزی که دنباله شید رو پیدا کنید

ای کار کردید که به نظرتون خیلی خوب بوده و یا سوال، نقد و نظری دارید خوشحال اگر با برنامه
 .تونبذارید. ممنون از همراهی میشیم اون رو با ما در میون

 

Zappy دالر 19.99 ماهانه باید اون، ابری فضای از استفاده برای ولی رایگانه افزارهنرم یه 
 .کنید پرداخت

https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c/

