َزو افشار  SnagItیک َزو افشار کارتزدی در سيیُّ ػکس تزداری ٔ فیهى تزداری اس صفحّ ًَایص ٔیُذٔس ٔ
دسکتاپ يی تاضذکّ ايکاَات تسیار سیادی را در اختیار کارتزاٌ قزار يی دْذ .ضًا يی تٕاَیذ تا
استفادِ اس ایٍ َزو افشار ،اس صفحّ ًَایص دسکتاپ خ ٔد تّ صٕرت حزفّ ای ػكس تزداری کُیذ،
ًْچُیٍ تؼذ اس ػکس تزداری ،يی تٕاَیذ تالفاصهّ ػکس خٕد را ٔیزایص کُیذًْ .چُیٍ
يی تٕاَیذ اس صفحّ ًَایص خٕد فیهى تزداری حزفّ ای اَجاو دْیذ ٔ در فیهى ْای خٕد ،اضکال
ُْذسی ٔ يختهفی را تکار تثزیذ .
ايکاٌ ضثط صذا تا يیکزٔفٍ ٔ ساخت فیهى آيٕسضی َیش تا کًک َزو افشار اسُگیت ٔجٕد دارد .
در ادايّ ایٍ يقانّ ،قصذ داریى َحِٕ کار تا َزو افشار  SnagItرا تّ ضًا آيٕسش دْیى .
در اتتذای کارَ ،زو افشار را داَهٕد کزدِ ٔ آٌ را اجزا کُیذ.
پس اس اجزای َزو افشار ،ياَُذ تصٕیز سیز ،يی تٕاَیذ يطاْذِ کُیذ کّ آیکٌٕ ٔ تُظیًات َزو افشار در
تاالی دسکتاپ قزار گزفتّ اَذ .

در آیکَٕی کّ در تصٕیز تاال يطخص ضذِ است ،ضًا يی تٕاَیذ فیهى تزداری را اس صفحّ ًَایص خٕد
ضزٔع کُیذ.
آیکٌٕ پاییٍ ضثط فیهى ،آیکٌٕ يُٕ َزو افشار يی تاضذ کّ تا کهیک تز رٔی آٌ ،يی تٕاَیذ يُٕ َزو افشار را
تاس کُیذ.
ًْاَطٕر کّ در تصٕیز سیز يی تٕاَیذ يطاْذِ کُیذ ،در پاییٍ صفحّ ،اتشار ْای سزیغ َزو افشار قزار دادِ
ضذِ اَذ.

آیکَٕی کّ ضثیّ دٔرتیٍ ػکاسی يی تاضذ ،تزای ػکس تزداری اس صفحّ ًَایص يی تاضذ .
آیکَٕی کّ ضثیّ دٔرتیٍ فیهى تزداری يی تاضذ ،تزای فیهى تزداری اس صفحّ ًَایص يی تاضذ .
ياَُذ تصٕیز سیزُْ ،گاو ضزٔع ضثط ٔ یا ػکس تزداری ،یک کادر قزيش رَگ دٔر صفحّ ایجاد يی ضٕد .

ایٍ کادر ،يقذار اَذاسِ صفحّ را يطخص يی کُذ کّ ضًا يی خٕاْیذ فیهى ٔ یا ػکس تگیزیذ .
ياَُذ تصٕیز سیز ،يی تٕاَیذ ایٍ کادر قزيش رَگ را کٕچک تز ٔ یا تشرگ تز کُیذ .

ًْاَطٕر کّ در تصٕیز تاال يی تٕاَیذ يطاْذِ کُیذ ،يی تٕاَیذ تا کطیذٌ َقطّ ریش تز رٔی کادر قزيش
رَگ ،کادر را تشرگ تز ٔ یا کٕچک تز کُیذ .
پس اس ضثط فیهى ،يی تٕاَیذ تز رٔی گشیُّ  Edit Filmکهیک کُیذ تا ياَُذ تصٕیز سیز ،پُجزِ ٔیزایص فیهى
تاس ضٕد.

ًْاَطٕر کّ در تصٕیز تاال يی تٕاَیذ يطاْذِ کُیذ ،يی تٕاَیذ فیهى ضثط ضذِ خٕد را ٔیزایص کُیذ .
يی تٕاَیذ ٔاتزيارک خٕد را در آٌ قزار دْیذ ٔ یا يی تٕاَیذ اضکال يختهف را در فیهى جایگذاری کُیذ .
در ایٍ تخص يی تٕاَیذ فیهى ضثط ضذِ را تزش دْیذ ٔ قسًت ْایی اس آٌ را حذف کُیذ .
ًْچُیٍ راِ دیگزی تزای ضثط فیهى ٔجٕد دارد کّ تا يزاجؼّ تّ  Video tabيی تٕاَیذ اس آٌ استفادِ
کُیذ.

ًْاَطٕر کّ يطاْذِ يی کُیذ ،تا ٔرٔد تّ تخص  ، Video tabياَُذ تصٕیز تاال پُجزِ ضثط فیهى تاس يی
ضٕد.
1.ضًا يی تٕاَیذ تا کهیک تز رٔی گشیُّ  ، Captureضزٔع تّ فیهى تزداری کُیذ .
2.اگز يی خٕاْیذ صذای يیکزٔفٌٕ ضثط َطٕد ،يی تٕاَیذ تا غیزفؼال کزدٌ گشیُّ Record
Microphoneایٍ قاتهیت را خايٕش کُیذ .
3.تا خايٕش کزدٌ گشیُّ  Record System audioيی تٕاَیذ ضثط صذا ْای سیستى را ْى غیزفؼال
کُیذ.
4.تزای تاس کزدٌ ادیتٕر َزو افشار ْى يی تٕاَیذ تز رٔی  Open Editorکهیک کُیذ.
ياَُذ تصٕیز سیز ،يی تٕاَیذ يُطقّ ای را جٓت فیهى تزداری اَتخاب کُیذ .

ُْگاو ضثط ٔیذیٕ ،ياَُذ تصٕیز سیز ،يی تٕاَیذ در تخص تة پاییُی َزو افشار ضثط فیهى ،تّ اتشار ْایی
دستزسی داضتّ تاضیذ .

در ایُجا ،يی تٕاَیذ اتشار ْایی يزتٕط تّ ضثط صذا ،ضثط ٔب کى ٔ ...را يطاْذِ کُیذ .
 1.تا کهیک تز رٔی آیکٌٕ تصٕیز تغم آیکٌٕ ضثط فیهى ،تُظیًات ٔب کى را يطاْذِ کُیذ .
 2.تا کهیک تز رٔی آیکٌٕ يیکزٔفٌٕ ،يی تٕاَیذ صذا ْایی را کّ يی خٕاْیذ ضثط ضَٕذ را اَتخاب کُیذ.
(ياَُذ صذای يیکزٔفٌٕ )
 3.تا کهیک تز رٔی آیکٌٕ تهُذگٕ ،يی تٕاَیذ ٔیذیٕ خٕد را تا صذا ٔ یا تی صذا کُیذ .
در َزو افشار قاتهیتی ٔجٕد دارد کّ ضًا تا استفادِ اس آٌ يی تٕاَیذ ضثط فیهى خٕد را تزای چُذ نحظّ
يتٕقف کُیذ.
ياَُذ تصٕیز سیز ،تا کهیک تز رٔی گشیُّ  Pauseيی تٕاَیذ ضثط فیهى خٕد را يتٕقف کزدِ ٔ در صٕرت
تًایم ،آٌ را يجذدا ادايّ دْیذ .

ًْچُیٍ پس اس ػکس تزداری ٔ یا فیهى تزداری تا َزو افشار ،يی تٕاَیذ ياَُذ تصٕیز سیز ،تزای تّ اضتزاک
گذاری فیهى ٔ یا ػکس گزفتّ ضذِ،
تز رٔی گشیُّ  Shareکهیک کُیذ.

يٕفق ٔ يٕیذ تاضیذ .

