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 لینک مقاله در وبسایت

   

  

 

 

 

ران مجله نت  
 

 ۱۰۰تا  ۰و آموزش  یمعرف
افزار ضبط صفحه نرم 
 | Camtasia یشنما

 Screen: ۱قسمت 
Recorder 

 یشضبط صفحه نما یهاافزاربه نرم یآدما وقت یشترب
( (Screen Recorderدکمه قرمز  یه کنند،یفکر م

کردن روش، صفحه  یکتو ذهنشون که با کل یادبزرگ م
 یهضبط شده  یلفا یت،و در نها یشهضبط م یشنما
 یتدور از واقع یلیتصور خ ینا!!! یشهم یرهذخ ییجا
که در حال  وردهاییرک یناکثر اسکر  یبا  تقر  یست،ن

 ینا یدکمه قرمز بزرگن، ول یهحاظر موجودن فقط 
 یشافزار ضبط صفحه نماب نرم موضوع راج

(Screen Recorder) یهاگه دنبال  کنه،یصدق نم 
 Camtasiaبا  یدو دوست دار  یدرکورد خوب یناسکر 

مقاله با ما همراه  یندر ادامه ا ید،آشنا بش یشترب
 .یدباش

https://netran.net/mag/camtasia-screen-recorder/
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کنند، یه دکمه فکر می (Screen Recorder) های ضبط صفحه نمایشافزاربیشتر آدما وقتی به نرم
که با کلیک کردن روش، صفحه نمایش ضبط میشه و در نهایت، فایل قرمز بزرگ میاد تو ذهنشون 

ضبط شده یه جایی ذخیره میشه!!! این تصور خیلی دور از واقعیت نیست، تقریبا  اکثر اسکرین 
افزار نرم  رکوردهایی که در حال حاظر موجودن فقط یه دکمه قرمز بزرگن، ولی این موضوع راجب

کنه، اگه دنبال یه اسکرین رکورد صدق نمی Camtasia (Screen Recorder) ضبط صفحه نمایش
 .بیشتر آشنا بشید، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید Camtasia خوبید و دوست دارید با

 چیه؟ Camtasia افزار ضبط صفحه نمایشنرم 
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افزار نرم  2021سال  های ضبط صفحه نمایشافزارها و اپلیکیشنبهترین نرم همنطور که در مقاله
ای و همه فن حریفه که توسط شرکت حرفه Screen Recorder یه ،Camtasia ضبط صفحه نمایش

 .توسعه پیدا کرده TechSmith خصوصی

TechSmith گذاری بنیان توسط ویلیام همیلتون 1987افزاریه که در سال های بزرگ نرمیکی از شرکت
عکس برداری از صفحه نمایش اسم های ضبط صفحه نمایش، ادیت ویدیو و افزارشده و با تولید نرم

 و Snagit میشه به TechSmith افزارهای معروف و خوبهخودش رو بین کاربرها جا انداخته. از نرم
Camtasia اشاره کرد. 

Camtasia کنه. عالوه بر تقریبا  تمام انتظاراتی که از یه اسکرین رکوردر خوب دارید رو، برآورده می
خوان ه که باعث میشه تا به یک انتخاب خیلی خوب، برای کسانی که میای داراین، امکانات اضافه

 .آماده کنن تبدیل بشه (Presentation) ویدیوهای آموزشی و یا ارائه

 :از دو بخش تشکیل شده Camtasia افزاربه طور کلی نرم

 Screen Recorder بخش .1
 :)این بخش رو ما دو قسمت کردیم( بخش ویرایش ویدیو .2

1. Time Line 
 ابزار ادیت ویدیو .2

 Camtasia افزارنرم Screen Recorder آموزش بخش

( 1گزینه  1رو باز )تصویر  Search Windows برای وارد شدن به بخش اسکرین رکوردر، کافیه بخش
 ( و در نهایت روی آیکون2گزینه  1رو جستوجو کنید )تصویر  Camtasia Recorder 2020 عبارت و

Camtasia Recorder 2020  (3گزینه  1کلیک کنید )تصویر. 

بعد از  3و  2های قسمت نوشته میشه. لینک قسمت 3برای راحتی بیشترتون، این آموزش در 
 .انتشار، اینجا قرار میگیره

 

: ایهای دیگهالبته راه از بخش ادیتور هم  هم برای وارد شدن به بخش رکوردر هست، مثال 
های بعدی این های دیگه رو تو قسمتید. راهقسمت ضبط صفحه نمایش بش وارد ،تونیدمی

 .آموزش، به طور مفصل توضیح میدم

 

https://netran.net/mag/the-best-screen-recorder-software/
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 1تصویر 

 .شید، مواجه می2ی نمایش داده شده در تصویر با صفحه Camtasia Recorder بعد از باز شدن

 2تصویر 

بخش کلی خالصه کرد  3نمایش وجود داره رو، میشه در تنظیماتی قبل از شروع فرآیند ضبط صفحه 
 :مشخص شدن 3که در تصویر شماره 
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1. Recording Inputs:  قسمت مختلف  3این بخش مربوط به تنظیمات ورودی اسکرین رکورده و
 :(1گزینه  3داره )تصویر 

 Camera: تون متصل کردید تا در طول فرآیند ضبط که مربوط به دوربینیه که به سیستم
 !!!نمایش از خودتون هم فیلم بگیریدصفحه

 Microphone: خواید باهاش صدای خودتون این بخش هم مربوط به میکروفنیه که می
 .رو ضبط کنید

 System Audio: و در نهایت System Audio. تون هم سیستم ید صدایاخواگر می
 .تونید این گزینه رو فعال کنیدضبط بشه می

2. Recording Area: خواید ضبط بشه رو تونید اون بخشی از صفحه که میدر این قسمت می
(. اگر اون قفلی که که در این بخش قرار داره فعال باشه نسبت 2گزینه  3مشخص کنید )تصویر 

برابر کردن  2باشه، با  2به  1ت صفحه روی صفحه قفل میشه! یعنی به طور مثال: اگر نسب
ثابت بمونه ولی با باز کردن  2به  1برابر میشه تا نسبت  2طول محیط ضبط شده، عرض هم 

تون و خواهاین قفل میتونید اندازه اون بخشی از صفحه که قراره ضبط بشه رو به به اندازه دل
 .بدون توجه به نسبت خاصی تغییر بدید

3. Record: تون رو انجام دادید روی گزینهخواهیت بعد از اینکه تنظیمات دلدر نها Record 
 (3گزینه  3کلیک کنید. )تصویر 

 3تصویر 

شید و مواجه می 4ی نمایش داده شده در تصویر شماره بعد از کلیک روی گزینه رکورد، با صفحه
 .ثانیه شروع میشه 3فرآیند ضبط صفحه نمایش بعد از 
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 4تصویر 

در بخش تسکبار ویندوز،  Camtasia ا کلیک روی آیکونوقتی که ضبط صفحه نمایش شروع شد، ب
 .تونید فرآیند ضبط صفحه نمایش رو کنترل کنیدمی

مواجه  5کلیک کردید، با صفحه مشخص شده در تصویر شماره  Camtasia بعد از اینکه روی آیکون
 .شیدمی

 
 5تصویر 

  نوار وظیفه ویندوز چیست + تنظیمات ویندوز مشکلی دارید سری به مقاله Taskbar اگر با
 Windows Taskbar بزنید. 

 

https://netran.net/mag/windows-taskbar/
https://netran.net/mag/windows-taskbar/
https://netran.net/mag/windows-taskbar/
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 .تا قسمت مختلف داره 4بینید، بخش کنترل صفحه نمایش می 6که در تصویر شماره همونطوری 

1. Duration:  (1بخش  6این قسمت، مدت زمان ضبط رو نشون میده. )تصویر 
2. Delete: خواید ویدیو ضبط شده اشتباهی کردین و می ،این گزینه برای وقتیه که در زمان ضبط

 (2ش بخ 6مجددا  ضبط کنین. )تصویر اون رو رو پاک و 
3. Pause:  با کلیک کردن روی این گزینه فرآیند ضبط متوقف میشه و هر وقت که بخواید با

 (3بخش  6کنه. )تصویر ادامه پیدا می Resume کلیک کردن روی
4. Stop: در نهایت اگر همه چیز بر وفق مرادتون پیش رفت روی Stop  کلیک کنید تا ویدیو ضبط

 (4بخش  6شده ذخیره بشه. )تصویر 

و ذخیره کردن ویدیو، مستقیم  Stop اینه که بعد از کلیک روی گزینه Camtasia یکی از نکات خوبه
 .شیدوارد بخش ادیتور می

 6تصویر 

 

 :مقاالت مرتبط

 افزارهای ویرایش ویدیوبهترین نرم

 افزارهای تبدیل ویدیوبهترین نرم

 2021سال  های ضبط صفحه نمایشافزارها و اپلیکیشنبهترین نرم

 

https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/
https://netran.net/mag/video-convertor/
https://netran.net/mag/video-convertor/
https://netran.net/mag/video-convertor/
https://netran.net/mag/the-best-screen-recorder-software/
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 حرف آخر

 .خب قسمت اول این آموزش به پایان رسید و امیدوارم به کارتون اومده باشه
ابزار ادیت ویدیو میریم. اگر نظر، نقد یا پیشنهادی دارید،  و Time Line قسمت آینده سراغ 2در 

 .تونشیم اون رو با ما به اشتراک بذارید. ممنون ار همراهیحال میخوش


