
 اضبط فیلم آموزشی با کمتازی

 (Timeline) «»مسیر زمانی شود. در پایین صفحه،ای مانند تصویر زیر باز می، پنجرهافزار کمتازیانرم بعد از نصب و بازکردن

افزار، »پنل کنید. بخش دیگر این نرم ویرایش خود را های آموزشیویدیو توانیدالین قرار دارد که به کمک آن مییا همان تایم

،  هاانیمیشن ها،شوند. در این بخش، شکلهای صوتی و تصویری شما در آن ذخیره میاست که فایل (Tools Panel) «ابزار

 .ها و بسیاری موارد دیگر قرار دارندافکت

رسیم. در این بخش، اندازه و محل قرارگیری خروجی می (Canvas) «بوم» افزار، بههای مختلف نرمرسی بخشدر ادامه بر

پنل  »نمایشی از آموزش ویدیویی خود داشته باشید. در مرحله آخر نیز،  توانید پیشکنید و به کمک آن میعیین میتصویر را ت

 .ددهیهای خود را انجام میها و فایلقرار دارد که بوسیله آن، تنظیمات دقیق افکت (Properties Panel) «خصوصیات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کار کافی است تا روی دکمه قرمزرنگ  خواهیم ضبط ویدیوی آموزشی با کمتازیا را شروع کنیم. برای ایندر مرحله بعد می

کلیک کنید. این دکمه در باالی پنل ابزار قرار دارد. با کلیک کردن روی این دکمه، پنجره ویرایش بسته و    (Record)ضبط

 .است  «Camtasia Recorder»ن صفحه نمایش داده خواهد شد. این پنجره موسوم بهتری در پاییپنجره کوچک 
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نمایش شما فیلمبرداری کند. در موارد بسیاری افزار طوری تنظیم شده است که از تمامی صفحهفرض، این نرمبه طور پیش

فیلمبرداری کنید. برای اینکه بخواهید بخش خاصی از صفحه ممکن است نیاز داشته باشید تا بخش خاصی از صفحه نمایش را 

کلیک کنید. این دکمه در تصویر زیر نشان داده شده    «Custom»نمایش را فیلمبرداری کنید، کافی است تا روی دکمه

 .است

 

در   نمایش خود مشاهده خواهید کرد.چین در اطراف صفحه هایی به صورت خط ، حاشیه Customبا کلیک روی دکمه

ببرید. کافی است تا با کلیک کردن و   هامربع هایی قرار دارند. نشانگر موس خود را روی اینچهارگوشه این حاشیه، مربع 

کنید. ناحیه روشنی که در  نمایش خود را تعیین داشتن کلید سمت چپ موس، اندازه مورد نظر برای فیلمبرداری از صفحه نگه

شود، همان بخشی از مانیتور شماست که در نهایت ضبط و فیلمبرداری خواهد شد. با کمی دقت  اثر این انتخاب ایجاد می

اید، یک دایره قرار دارد. موس خود را روی این نقطه ببرید و با کلیک کردن و  یابید که در مرکز کادری که انتخاب کردهدرمی

 .کندکنید که کادر انتخابی تغییر مین، مشاهده میحرکت دادن آ

 

 

 

 

https://blog.faradars.org/square/
https://blog.faradars.org/square/
https://blog.faradars.org/square/


 

 

 ضبط صدا 

حدوده ضبط تصویر را بررسی هم دارید. در بخش قبل، تنظیمات م ضبط صدا به هنگام ضبط فیلم آموزشی با کمتازیا نیاز به

های صدا و  پردازیم. در بخش »ورودیهای صدا و تصویر میبه ورودی  ،Camtasia Recorder کردیم. در ادامه توضیحات

کردن(Recorded Inputs) «تصویر خاموش  و  روشن  برای  یکی  آیکون،  دو  خاموش   کموب ،  و  روشن  برای  دیگری  و 

 .انددر نظر گرفته شده میکروفون کردن

خلی کامپیوتر های داهای قبل نیز گفته شد، تا حد امکان برای ضبط فیلم آموزشی با کمتازیا از میکروفونهمانطور که در متن

ها را فعال یا  توانید استفاده از آنکم، میهای میکروفون و وبتاپ خود استفاده نکنید. با کلیک روی هرکدام از این آیکونو لپ

شوند. به طور مثال، با فعال کردن میکروفون،  غیر فعال کنید. با فعال کردن هرکدام، تنظیمات مربوط به آن قسمت نیز ظاهر می

د حجم ورودی صدا از میکروفون را تنظیم کنید. توجه داشته باشید که اگر چندین میکروفون داشته باشید، کمتازیا،  توانیمی

 .گیردفرض در نظر میمیکروفون داخلی را به عنوان میکروفون پیش

 

رکدام از این ابزارها  کم، کلیک کنید، لیست تنظیمات اضافی مربوط هر ههای میکروفون و وباگر روی فلش کوچک کنار آیکون 

توانید نوع میکرفون خود را )اعم از خارجی  شوند. به طور مثال، با کلیک روی فلش کنار میکروفون، میبرای شما نمایش داده می

اگر گزینه تعیین کنید.  داخلی(  نیز ضبط   «Record System Audio» یا  کامپیوتر شما  کنید، صداهای داخل  فعال  را 

 .خواهند شد

شوند.  افزار یا از یک فایل ویدیویی پخش میها یا صداهایی باشند که در یک نرمتوانند شامل صدای نوتیفیکشنصداها میاین  

کند چراکه خواهید در آموزش خود از یک فایل ویدیویی استفاده کنید، اهمیت پیدا میاستفاده از این قابلیت، بویژه زمانی که می

ی فایل ویدیویی از میکروفون خود ندارید و این صدا، با کیفیت بهتری، به هنگام پخش از کامپیوتر،  با این کار، نیازی به ضبط صدا

برای  «Tools Option» توانید به تنظیمات اصلی در پنجرهمی  «Option» ضبط خواهد شد. در نهایت، با کلیک روی گزینه

 .آن دستگاه دسترسی پیدا کنید
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، قدری با ویندوز تفاوت دارد و   Camtasia Recorderکنید، پنجرهاستفاده می عامل مکسیستم  ازالزم به ذکر است اگر 

را فعال یا غیر فعال کنید.  ه از آن استفاد های مربوط به هر ابزار،مطابق شکل زیر خواهد بود. کافی است تا با کلیک روی دکمه

 .توانید هر ابزار را به طور جداگانه تنظیم کنیدبه طور مشابه هم با کلیک بر روی فلش کنار هر آیکون، می

 

 

 نکاتی در خصوص ضبط صدا 

آیکون میکروفون را حرکت قبل از فشردن کلید ضبط، باید نکاتی را مد نظر قرار دهید. اسالیدر کنار    بمنظور ضبط بهینه صدا،

دهید تا میزان حجم صدای دریافتی از میکروفون را تنظیم کنید. اگر در میکروفون کمی صبحت کنید، متوجه خواهید شد که  

کند. به هنگام ضبط فیلم آموزشی با کمتازیا بهتر است اسالیدر را در محدوده رنگی  صدای ورودی، از رنگ سبز تا قرمز تغییر می

، به طور آزمایشی  ثانیه ۱۵الی    ۱۰دهید. به عنوان یک قانون سرانگشتی، بهتر است قبل از ضبط اصلی، به مدت    د قرارسبز تا زر

 .یدکنصدای خود را ضبط و بررسی 
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 مرحله نهایی در ضبط فیلم آموزشی با کمتازیا

است.  «Record» رسیم و آن، کلیک کردن روی دکمهحال که تمامی تنظیمات مربوطه را انجام دادیم، به مرحله نهایی می

کند که پس از آن،  میافزار قبل از شروع فیلمبرداری از صفحه نمایش، شمارش معکوسی را آغاز  بعد از فشردن این دکمه، نرم

 .، فرآیند را متوقف و ذخیره کنید«F10» توانید با فشردن کلیدکار شما آغاز خواهد شد. در هر لحظه از ضبط فیلم آموزشی، می

 

کند. اگر روی این ، به پایین صفحه انتقال پیدا میCamtasia Recorder در هنگام ضبط فیلم آموزشی با کمتازیا پنجره

ها بسیار ساده  اند. استفاده از این گزینه تری در پنجره این برنامه ظاهره شدههای جدیدخواهید دید که گزینه   نید،پنجره کلیک ک

است. به طور مثال، در طول ضبط برنامه آموزشی با کمتازیا ممکن است بخواهید به یک تماس تلفنی پاسخ دهید یا قدری  

  نمایش متوقف شود. بعد از استراحتی کوتاه، فشار دهید و فیلمبرداری از صفحه   را «Pause» استراحت کنید. کافی است تا کلید 

 .تغییر پیدا کرده است، ضبط ویدیو را از سر بگیرید «Resume» بار به نامبا فشردن همان کلید که این

کلیک  «Delete» مهاگر به هر دلیلی، ویدیویی که مشغول به ضبط آن هستید را بخواهید حذف کنید، کافی است تا روی دک

فایل مورد نظر حذف    شود که با تایید آن،کنید. با فشردن این کلید، پیغامی مبنی بر اطمینان شما از حذف شدن فایل ظاهر می

خواهد شد. همچنین، در هر لحظه از ضبط، اگر احساس کردید که حجم صدای ورودی زیاد یا کم است، با حرکت دادن اسالیدر  

 .به طور مجدد تنظیم کنیدتوانید آن را می

خواهید  ، مدت زمان کلی ضبط فیلم آموزشی با کمتازیا نشان داده شده است. این امکان، زمانی می«Duration» در کادر

، بازه زمانی  های اجتماعیشبکه ها و های زمانی مشخصی ضبط کنید، بسیار کاربرد دارد زیرا برخی از سایت آموزش خود را در بازه

توانید زمان مورد نظر خود را مدیریت  گیرند و شما به کمک این کادر، میمحدودی را برای بارگذاری فایل ویدیویی در نظر می

هد شد و به طور خودکار، پنجره اصلی کمتازیا برای  ، ضبط ویدیو متوقف و سپس ذخیره خوا«Stop» کنید. با فشردن کلید

های بعدی، در خصوص  تواند به ویرایش آموزش خود بپردازید. در آموزششود. در این پنجره میویرایش ویدیو ضبط شده، باز می

 .صحبت خواهیم کرد ویرایش فیلم آموزشی با کمتازیا نحوه
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 کلیک کنید.   shareروی گزینه برای خروجی گرفتن 

 

 

Local file  خاب کنید.را انت 

 

 

 فرمت مورد نظر رو انتخاب کنید. 

 

 



 

 

 را بزنید.  finishو  دمکان ذخیره سازی را انتخاب کنی تا به صفحه زیر برسید. را بزنید    nextینه گز

 

 


