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 )ویژه اساتید( Camtasiaمحتوا با  دیتول  یراهنما

 را مطالعه نمایید.این فایل راهنما Camtasia نرم افزار  از استفاده  برایگرامی اساتید 

آموزشففی با فیلم های حرفه ای جهت گرفتن فیلم از صفففحه مانیتور و برنامه های در حاا اجرا و تنظیمات کامالج جالد در راسففتای ای اد  نرم افزاراین 
 می باشد. کیفیت و مطلوب

صان یکی از کمپانی های مطرح آمریکا ص سان و متخ ست برنامه نوی ضه ی تولید و خدمات آموزش مالتی مدیا  این نرم افزار به د شده و در حو طراحی 
 وم و زبانان ام داده و به معنای واقعی شاهکاری در عرصه تولید محتوا خلق کرده و کار آموزش ویدیویی و آنالین را برای هر ق خدمت بزرگی را برای بشر

 .و ملتی در هر ک ای دنیا آسان تر و راحت تر کرده است

 نحوه شروع رکورد  صفحه مانیتور :
 میتوانید اقدام به ضبط نمایید. Record the Screenکه با کلیک روی  نمایش داده میشوددر ابتدای باز کردن برنامه پن ره زیر برای شما 

 

 ضبط آغاز میگردد. recظاهر میشود که با کلیک بر روی پس از آن پن ره زیر گوشه مانیتور شما 

 

 ضبط را آغاز نمایید که در تصویر زیر نمایش داده شده است ،نیز برنامه در صورتی که بخواهید میتوانید از منوی باالی صفحه

 

 متوقف کردن ضبط:
  Pauseپن ره زیر نمایش داده میشود که در آن مدت زمان  پیشرفت و نوسانات صدا و همچنین دکمه های  که در حاا ضبط می باشیددر زمانی 

Stop,Delete تفاده نمایید.سرا میتوانید ا 

میتوانید ضبط را متوقف  F10کلید  با زدن همچنین
 نمایید.
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 )ویژه اساتید( Camtasiaمحتوا با  دیتول  یراهنما

 رکورد:شروع تنظیمات قبل از 
کلیک نمایید و در صورتی که فقط بخشی از  Full Screenدرصورتی که قصد رکورد صفحه مانیتور خود را بصورت کامل دارید قبل از شروع بر روی گزینه 

 ا آغاز نمایید.و با تنظیم کردن روی محدوده مورد نیاز میتوانید ضبط ر کلیک نمایید Customنیاز دارید بر روی گزینه  طصفحه مانیتور خود را برای ضب

 

 .داشته باشیدرکورد  میتوانید تصویر وبکم خود را نیز در کادر  Webcamدرصورت فعاا نمودن گزینه 

 

 و متصل بودن میکروفن به سیستم شما ، میتوانید صدای خود را نیز بر روی فیلم ضبط شده قرار دهید. Audioدرصورت فعاا بودن 

 : ضبط شده ذخیره فایل
ه پفس از کلیفک بفر روی آن فایفل در کفوجفود دارد  save asپفس از متوقفف کفردن ضفبط پن فره زیفر بفاز میشفود کفه پفایین ایفن صففحه دکمفه 

 . قابل باز شدن میباشد Camtasiaذخیره میشود که فقط هم با برنامه  tacمسیری که شما تعیین میکنید با پسوند 
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 )ویژه اساتید( Camtasiaمحتوا با  دیتول  یراهنما

 :Camtasiaخروجی ویدئو گرفتن از 
خروجفی ویفدئو گرفتفه  Camtasiaبرای تبدیل فایل ضبط شده به ویدئو قابفل اجفرا بفر روی همفه سیسفتم هفا و بفا همفه پلیفر هفا ، بایفد از برنامفه 

 produce andکفه در نفوار بفاالی صففحه قفرار دارد کلیفک نماییفد و سفپس گزینفه  Produce and shareشود که بفرای ایفن کفار بفر روی دکمفه 
shere .را انتخاب نمایید 

 

 کلیک نمایید. Nextو بر روی  در صفحه باز شده از لیست کشویی داخل آن فرمت فایل خروجی را تعیین نمایید

 

 finishدر صفحه بعد نام و مسیر ذخیره سازی فایل را تعیین نمایید و بر روی 
 کلیک نمایید.

ممکن است کوتاه  مدت زمان این تبدیل و ذخیره سازی با توجه به ح م فایل
 و یا طوالنی باشد.

و پس از اتمام به مسففیر ی که برای ذخیره سففازی معرفی نمودید  مراجعه 
 نمایید و فایل خروجی را دریافت کنید.
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 )ویژه اساتید( Camtasiaمحتوا با  دیتول  یراهنما

  :صفحه اصلی برنامه 

 

 

 

 حذف بخشی از ویدئو:
ففیلم نیفاز خواهیفد داشفت کفه بخشفی از آن را حفذف نماییفد بفرای ایفن کفار بایفد نفوار ل زانفی  در بسیاری از مواقع پیش می آید که پس از ضفبط

خفش بفرش و لبفه قرمفز رنفگ آن بایفد در که در زیر نیز آن را مشاهده میکنید را استفاده نماییفد بفه ایفن شفکل کفه لبفه سفبز رنفگ آن بایفد در اوا ب
 که به شکل چاقو میباشد کلیک نمایید. cutآخر بخشی که میخواهید حذف شود قرار گیرد و سپس بر روی دکمه 

 

 پس از برش به شکل زیر خواهد شد.

 

 

 

 ویدئوپن ره نمایش 

 فایل صدای ویدئو

 ویدئو ضبط شده فایل

 سایر امکانات

فایل های وارد 
 import شده 
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 )ویژه اساتید( Camtasiaمحتوا با  دیتول  یراهنما

 تلفیق دو فایل ویدئو در یک فایل:
 نموده باشید ولی برای خروجی گرفتن نیاز دارید تا هردو فایل در یک فیلم قرار گیرددر برخی موارد ممکن است هر مبحث را در یک فایل ویدئو رکورد 

لم را به فی و یا اینکه بخش اوا را خود رکورد نموده اید و برای تکیل در ادامه رکود خود قصد دارید فایل یک کلیپ کوتاه که درمورد درس شما میباشد
 اضافه نمایید.

 فایل مورد نظر را انتخاب نمایید تا به صفحه اضافه شود. Import mediaاز قسمت برای این کار 

 

 قرار دهید . Track3( بر روی Drag and Dropاست را با کشیدن و رها کردن ) part1.mp4حاا این ویدئو که در این ا با نام 

 میشد صدای هردو ویدئو باهم پخش گردد.دقت داشته باشید که فایل ها باید پشت سر هم قرار گیرند و اگر روی هم باشند باعث 

 

 

 تنظیم صدای ویدئو:
 کلیک نمایید تا ابزار های کار با صدا فعاا گردد. Audioبر روی 

میتوانید قدرت صدا را  Enable Volume Levelingدر این بخش با تیک زدن 
 ت ییر دهید.

 میتوانید نویز صدا را حذف نمایید.  Enable noise removalبا تیک زدن 

میتوانید صدای ویدئو را کم یا  Volume Down , Volume upو با دکمه های 
 زیاد نمایید.
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 )ویژه اساتید( Camtasiaمحتوا با  دیتول  یراهنما

 یک نوار سبز رنگ نیز بر روی فایل ها نمایش داده میشود که میتوانید با پایین و یا باال بردن آن صدا را کم یا زیاد نمایید.

 

 

 برای پس زمینه ویدئو:قرار دادن یک آهنگ 
تمایل داشته باشید یک آهنگ آرام در پس زمینه ویدئوی شما اجرا شود تا درس برای دانش و کسل کننده نگردد، برای این برخی موارد ممکن است در 
( به Drag and Dropها کردن)یدن و رشفایل آهنگ مورد نظر را به برنامه اضافه نمایید سپس این آهنگ را با ک Import mediaابتدا از قسمت  کار 

 بخش مشخص شده با عدد سه در تصویر منتقل نمایید.

 دقت داشته باشید که فایل آهنگ باید به لبه کناری کادر بچسبد در غیر این صورت چند لحظه اوا سکوت خواهد بود .

 

 

 :دور موسحلقه 
 Cursorبا فعاا کردن  Camtasiaبرنامه در 

حلقه ای دور موس برای قابل مشففاهده بودن بهتر نمایش میتوانید 
دهید و همچنین میتوانید تنظیم نمایید که وقتی کلیک راسففت و یا 

 نیز افکتی داشت باید.  کلیک چپ موس ان ام شد

استفاده نمایید که در شکل  Cursor Effectsاین موارد باید از ای بر
 نیز مشاهده مکنید.

ویا   More از قسمت Cursor Effectsنبودن گزینه  افعادرصورت 
tools .میتوانید آن را فعاا نمایید 
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 )ویژه اساتید( Camtasiaمحتوا با  دیتول  یراهنما

 از جلوه های ویژه:اده استف
می فیلمیا پایان ی که برش فیلم وجود دارد ویا برای لحظه آغاز قسمت هایرکتی برای از برخی افکت های حکه در تصویر زیر مشاهده میکنید همانطور 

 استفاده نمود.توان 

فیلم در قسمت ا کشیدن آن افکت و رها کردن بر روی کلیک نمایید و یکی از افکتها را انتخاب نمایید و سپس ب Transitionاین کار بر روی برای 
Track .افکت به فیلم شما اضافه میشود که میتوانید با اجرای فیلم آن را مشاهده نمایید ، 
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