
زمان

عملينظري

1/56/5

اهداف رفتاري:
در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود که بتواند:

نحوه ی عکس برداری در قسمت le�Pro. 1 را بداند؛
ان��واع ورودی های مورد اس��تفاده در گرفتن عکس از صفحه ی نمای��ش را نام برده و  2 .

کاربرد آنها را توضیح  دهد؛
انواع خروجی های مورد استفاده در گرفتن عکس از صفحه نمایش را نام برده و کاربرد  3 .

آنها را توضیح   دهد؛
توانای��ی کار ب��ا جلوه ه��ای مورد اس��تفاده در گرفت��ن عکس از صفح��ه ی نمایش را  4 .

داشته باشد؛
از تنظیمات انجام گرفته در مد Image یک le�Pro ایجاد کند.. 5
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میکس رایانه ای

کد استاندارد: 87-/15/5 ف.هـ

مقدمه
در فصل قبل به طور کلی با کاربرد های نرم افزار SnagIt و  نحوه ی نصب آن آش��نا ش��دید. در این قسمت 
ش��ما را با نحوه ی گرفتن عکس از صفحه ی نمایش، با ورودی و خروجی های مختلف و  اعمال جلوه روی آنها 

آشنا می شوید.

1-2  آشنایی با اصطالحات مهم و کاربردی در گرفتن عکس از صفحه ی نمایش 
الزم اس��ت قب��ل از اینک��ه عملی��ات  Capture  را در روش  Image Capture آغاز کنی��م، با تعدادی از 

اصطالحات مهم و کاربردی در بخش le Settings�Pro آشنا شوید: 
Input: همان طور که از نام آن پیداست، ورودی یا محدوده ی عملیات Capture را به شکل های مختلفی 
مانند کل صفحه )Screen( ، پنجره ی  خاص )Window(  و پنجره فعال )Active Window( رافراهم  می نماید. 

)شکل 2-1(

شکل 1-2 ورودی ها
 ، )Email(پست الکترونیکی ، )File( را می توان به خروجی هایی مانند فایل Capture  نتیجه حاصل از :Output
نرم افزار های کاربردی مانند Excel ، Word یا Power point ارسال کرد که در این میان بیش از بیست روش 

برای ایجاد خروجی ها و به اشتراک گذاری آنها در نرم افزار SnagIt وجود دارد. )شکل 2-2(

شکل 2-2  خروجی ها
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ects�E: با اس��تفاده از این گزینه می توان یک Capture  را سفارشی کرد؛ به طوری که جلوه های انتخاب 
ش��ده به صورت خودکار روی آن اعمال می ش��وند، از جلوه های بسیار مهم و کاربردی SnagIt  می توان به دادن 
حاش��یه به تصاویر )border(، قراردادن آرم کم رنگ بر روی تصویر ، تغییر اندازه، تصحیح رنگ و تعیین کیفیت 

تصاویر اشاره کرد. )شکل 2-3(

شکل 3-2  جلوه ها

SnagIt 2-2  آشنایی با انواع ورودی ها در
اولی��ن بخش در تهیه ی یک Capture تنظیم ورودی یا محدوده ی Capture از صفحه ی نمایش اس��ت. 
نرم افزار SnagIt نس��بت به نرم افزار های مشابه خود دارای ورودی های بسیار متنوعی بوده که از مهم ترین آنها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
) • Screen: انتخاب این گزینه سبب گرفتن عکس از کل صفحه ی نمایش می شود. )شکل 2-4	

شکل 4-2   عکسبرداری از کل صفحه
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کد استاندارد: 87-/15/5 ف.هـ

: با استفاده از این گزینه می توان از پنجره های موجود در نرم افزار های مختلف عکس تهیه کرد.  • 	Window
)شکل 2-5(

شکل 5-2  عکس برداری از پنجره

: با انتخاب این گزینه می توان از میان پنجره های باز روی دس��ک تاپ ، تنها از پنجره  • 	Active  Window
فعال که روی سایر پنجره ها قرار گرفته است، عکس گرفت.

• بوده که به کمک آن می توان با  	SnagIt یک��ی از کاربردی تری��ن گزینه های موجود در نرم اف��زار :Region
اندازه ی دلخواه و توسط درگ کردن روی صفحه از محدوده ی مورد نظر عکس تهیه کرد. مهمترین کاربرد 

این گزینه در ساخت چند رسانه ای ها ، گرفتن عکس از متون فارسی می باشد؛ )شکل 2-6(

شکل 6-2   عکس برداری از محدوده ی دلخواه
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نکته: با انتخاب گزینه ی  Multiple Area از منوی Input می توان از چند ناحیه به صورت هم زمان عکس 
تهیه کرد؛ به طوری که با کلیک روی دکمه Capture و س��پس درگ روی صفحه در نواحی مورد 
 Capture یا رنگی در آمده که در پایان عملیات Highlight نظ��ر، بخش هایی از صفحه به صورت
با کلیک راس��ت روی صفحه و اجرای دس��تور Finish می توان به عملیات گرفتن عکس از صفحه 
خاتمه داد. در این حالت، همان طور که مش��اهده می کنید، یک تصویر ایجاد ش��ده که از چند بخش 

مختلف صفحه ی Capture گرفته است. )شکل 2-7(

شکل 7-2  گرفتن عکس از چند ناحیه

• عمل می کند؛ با این تف��اوت که به کمک آن  	Region ای��ن گزینه مش��ابه ورودی ن��وع :Fixed Region
می توان از صفحه ی مورد نظر با اندازه ثابت عکس تهیه کرد. )شکل 2-8(

شکل 8-2   گرفتن عکس از محدوده ثابت



18

2

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانه ای
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ب��رای این منظور، پس از انتخاب گزینه ی مورد نظر در منوی Input از بخش Properties می توان اندازه 
محدوده ی مورد نظر را در بخش Width و Height بر حس��ب پیکس��ل تعیین کرد. پس از انجام تنظیمات، در 
هنگام Capture محدوده ثابتی با اندازه ای که تعیین کرده اید، در هنگام جابجایی اش��اره گر ماوس ظاهر خواهد 

شد که با کلیک روی صفحه در محدوده ی تعیین شده تصویر مورد نظر تهیه خواهد شد. )شکل 2-9(

شکل 9-2  تنظیمات محدوده مورد نظر

• عمل می کند اما با استفاده از آن می توان از عناصر  	Window این گزینه اگرچه بسیار شبیه گزینه :Object
موجود در صفحه مانند آیکن ها، بخش های تش��کیل دهنده یک پنج��ره مانند نوار ابزار ، آیکن ها و پانل های 

موجود در پنجره ی اصلی عکس تهیه کرد. )شکل 2-10(

شکل 10-2  گرفتن عکس از اجزای پنجره

: ای��ن گزینه، همانطور که از نام آن پیداس��ت، می توان��د از منوی اصلی و زیر منوهای موجود در آن  • 	Menu
Capture تهیه کند. )شکل 2-11(
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11-2  گرفتن عکس از منوها

نکته:  چنانچه در هنگام گرفتن عکس از منوها بخواهید عالوه بر منوی اصلی از زیر منوهای باز ش��ده نیز 
عکس تهیه کنید، کافی اس��ت با اجرای دستور Properties و زبانه ی Menu گزینه های مربوط به 

بخش Menu Capture Options  را فعال نمایید. )شکل2-12(

شکل 12-2  تنظیمات ورودی منو

اب این گزینه می توان از پنجره هایی که محتوای آنها بیش از یک صفحه بوده و برای  • Scrolling: ب��ا انتخ	
مشاهده ش��ان نیاز به پیمایش صفحه می باشد، عکس گرفت. از مهم ترین انواع روش های Scroll می توان 

به روش های زیر اشاره کرد:
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o گرفتن عکس به صورت خودکار از پنجره های دارای نوار پیمایش؛ :Auto Scroll Window
o گرفتن عکس از پنجره های دارای پیمایش به صورت دستی؛ :Scrolling Region
o گرفتن عکس به صورت خودکار از پنجره های فعال دارای نوار پیمایش؛ : Scroll Active Window 

: در ای��ن روش اگرچه گرفتن عکس از مح��دوده ی قابل پیمایش به صورت خودکار  o Custom Scroll 
انجام می شود، ولی کاربر می تواند به صورت دستی پهنای محدوده ی Capture را تعیین نماید.

نکته:  با انتخاب گزینه Auto Scroll Window می توان به صورت خودکار از محتویات صفحه و پنجره هایی 
که دارای نوار پیمایش عمودی و افقی هستند Capture تهیه کرد. )شکل 2-13(

س�ؤال:  به نظر ش��ما چه تفاوت��ی بی��ن Scrolling Region و Custom Scroll در هنگام گرفتن عکس از 
پنجره های دارای نوار پیمایش وجود دارد؟

13-2  پیمایش صفحه و گرفتن عکس

نکت�ه:   ب��ا  اجرای گزینه Properties از منوی Input و انتخ��اب یکی از گزینه های Scrolling می توان 
ویژگی های مربوط به پیمایش صفحه مانند تعیین جهت پیمایش در هنگام capture را تعیین کرد. 

)شکل 2-14(
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14-2  تنظیمات پیمایش صفحه

: انتخ��اب این گزینه، روش پیش فرض نرم افزار یعنی محدوده های چهار ضلعی مربوط به عملیات  • 	Shapes
Capture را، تغییر داده و به ش��کل های مختلفی از صفحه نمایش و عناصر موجود در آن Capture تهیه 

کند. از مهم ترین امکانات موجود در این بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
: ب��ا انتخاب ای��ن گزینه، می توان یک ش��کل آزاد را با درگ ک��ردن به عنوان محدوده ی  o FreeHand

Capture ایجاد کرد. 
Ellipse: ب��ا انتخ��اب این گزینه، محدوده o Capture به صورت ی��ک بیضي از صفحه ی نمایش عکس 

خواهد گرفت.
: با انتخاب این گزینه مي توان منطقه مورد نظر خود را به صورت یک مستطیل  o Rounded Rectangle

با گوشه های گرد از صفحه ی نمایش Capture کرد.
Triangle: انتخ��اب این گزینه مي تواند باعث o Capture یک ناحیه ی مثلثی ش��کل از صفحه ی مورد 

نظر شود.
: ب��ا انتخ��اب این گزینه و با کلیک روی صفحه ، در صورت اتص��ال نقطه ی ابتدا به انتها، یک  o Polygon

محدوده ی  چند ضلعی از صفحه 
مورد نظر ایجاد خواهد شد.

 Properties نکته:  ب��ا اجرای دس��تور  
از زی��ر من��وی Input می توان با 
انتخ��اب زبان��ه General رنگ 
زمینه تصاویر را نیز تعیین کرد؛ البته 
 Background رنگ پس زمینه یا
فقط زمانی مشاهده می شود که در 
هنگام Capture از محدوده های 
غیر چهارضلعی اس��تفاده ش��ود. 

)شکل 2-15(
15-2  تنظیمات کلی
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Advanced: انتخاب این گزینه موجب دسترسی به ورودی های پیشرفته تری مانند تهیه o Capture از 
حافظه موقت1  ، محیط Dos ، اسکنر و دوربین های دیجیتال و خواهد شد.

SnagIt 3-2  آشنایی با انواع خروجی ها در
ب��رای انتخاب خروجی مورد نظر کافی اس��ت از بخ��ش le Setting�Pro گزینه Output را انتخاب کرده 
تا منوی مربوط باز ش��ود؛ س��پس از میان خروجی های مختلف، گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید. )ش��کل 

)2-16

شکل 16-2  خروجی های مختلف

Multiple Outputs  -1 : مي توان تصویر گرفته ش��ده را به صورت هم زمان به چند خروجی مختلف ارس��ال 
کرد؛ به عنوان مثال، می توانید خروجی را عالوه بر File به یک چاپگر نیز ارسال نمایید. )شکل 2-16(

Preview In Editor -2 : در کلی��ه ی حالت ه��اي خروج��ي ف��وق مي ت��وان قبل از ایجاد ه��ر نوع خروجي، 
پیش نمایش��ي از فایل خود را در پنجره ی SnagIt Editor مش��اهده کرد. این گزینه به صورت پیش فرض 

فعال است.

)Effects( 4-2  آشنایی با جلوه ها
ب��ا اس��تفاده از گزینه ه��ای ای��ن بخ��ش ک��ه در قس��مت پایین پنج��ره اصل��ی ق��رار دارد، می ت��وان به 
تصاوی��ر گرفت��ه ش��ده یک ی��ا چند فیلت��ر و جل��وه ی خ��اص را اعمال ک��رد. از جمل��ه مهمتری��ن فیلتر های 
ای��ن بخ��ش می توان ب��ه جلوه های عم��ق رنگ )ب��رای کیفیت تصوی��ر(، افکت ه��اي رنگي براي حاش��یه ی 
 تصوی��ر، ان��دازه تصوی��ر و... اش��اره ک��رد م��ا در ادام��ه ب��ه بررس��ی تع��دادی از ای��ن فیلتره��ا می پردازیم. 

)شکل 2-17(

1- Clipboard
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Effects شکل 17-2  گزینه هاي موجود در لیست بازشوی

�E می توان با استفاده از منوی Capture و زیر منوی Filters نیز ects نکته:  عالوه بر لیس��ت باز ش��وی
به این جلوه ها دسترسی پیدا کرد.

Color Depth 1-4-2  گزینه ی
از این جلوه برای تعیین عمق رنگ تصاویر اس��تفاده می ش��ود به طوری که به کمک آن می توان تعیین 

کرد که براي ذخیره س��ازي اطالعات رنگ یک پیکس��ل، از چند بیت اس��تفاده مي ش��ود. )ش��کل 2-18(

شکل 18-2  تصاویر از راست به چپ بترتیب halftone،Grayscale و Mono chrome است 
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�Hal موجب  ایجاد one باعث ایجاد ی��ک تصویر تک رنگ و انتخ��اب Monochrome انتخ��اب جل��وه
تصویری هاشور مانند با طیف خاکستري خواهد شد و باالخره جلوه ی Grayscale نیز یک تصویر سیاه و سفید 

با طیف خاکستری را ایجاد خواهد کرد. 
گزینه ی Custom Color Depth براي تعیین عمق رنگ به صورت سفارش��ی اس��تفاده می ش��ود. در کادر 

محاوره  Colors از بخش Setting می توانید تعداد بیت رنگ های مورد نظررا تعیین کنید . )شکل 2-19(

1- هرچه تعداد رنگ ها را بیش��تر انتخاب کنید، کیفیت تصویر Capture شده باال مي رود؛ ولي به همان نسبت 
حجم فایل تولید شده هم افزایش می یابد. 

2- برای غیر فعال کردن اثر جلوه ها می توان از گزینه None اس��تفاده  کرد.

شکل 19-2  کادر محاوره  تعیین تعداد بیت رنگ ها

Color Substitution 2-4-2  گزینه ی
از ای��ن گزین��ه براي جایگزینی رنگ های موجود در یک تصویر مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد؛ به طوری که 
 Color  معکوس ک��ردن رنگ ها( و( Invert Color از مهم تری��ن جلوه ه��ای موج��ود در این منو می توان ب��ه

Substitution )جایگزینی رنگ ها( اشاره کرد. 

شکل 20-2  جایگزینی رنگ
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Color Correction 3-4-2  گزینه ی
از ای��ن جل��وه برای ایج��اد جلوه هایی مانند تعیین میزان روش��نایي، تاریکي، وضوح تصویر و میزان اش��باع 

رنگ ها ی موجود در تصویر استفاده می شود. 

شکل 21-2  تصحیح رنگ

 Image Resolution 4-4-2 گزینه ی
از این جلوه برای تعیین کیفیت تصاویر گرفته شده استفاده می شود. در حالت پیش فرض، به صورت خودکار 
مقدار آن Dpi 96  می باش��د. این Resolution اگرچه مناس��ب نمایش در تلویزیون و مانیتور اس��ت، اما برای 
اس��تفاده تصاویر در کتاب یا س��ایر موضوعات چاپی معموال از Resulation یا دقت تصویر  Dpi 400 به باال 
اس��تفاده می ش��ود؛ بنابراین، گزینه ی gure�Auto Con را غیر فعال کرده و سپس به صورت دستی عدد مورد 

نظر را وارد کنید. )شکل 2-22(

 شکل 22-2  تنظیم دقت تصویر
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 Image Scaling 5-4-2  گزینه ی
از این گزینه برای تعیین اندازه و مقیاس تصویر استفاده می شود. با توجه به درصد های موجود در زیرمنوي این 

گزینه، مي توانید تصویر گرفته شده را به میزان مشخصی بزرگ نمایی یا کوچک نمایی کنید. )شکل 2-23(

   نکته:  در حالت پیش فرض، نرم افزار از مقیاس تصاویر %100 استفاده می کند.

Image Scaling شکل 23-2  زیر منوی

Caption 6-4-2  گزینه ی
از این گزینه برای قرار دادن عناوین ، نام کامپیوتر ، نام کاربر، اضافه کردن تاریخ و زمان بر روی یک تصویر 

استفاده  می شود؛ برای این منظور می توانید از کادر محاوره ای زیر استفاده کنید. )شکل 2-24( 

   caption شکل 24-2  کادر محاوره ای
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 Border 7-4-2  گزینه ی
با انتخاب این گزینه می توان به تصویري که Capture می شود یک قاب اضافه کرد. برای تنظیم گزینه های 

مربوط به قاب از کادر محاوره ای Border استفاده کنید. )شکل 2-25(

border شکل 25-2  کادر محاوره ای

  Edge Effects 8-4-2  گزینه ی
با انتخاب این گزینه مي توانید جلوه های متفاوتي مانند س��ایه دادن ، محو کردن، دندانه دار کردن و اعوجاج 

را روي لبه هاي تصاویر اعمال کنید. )شکل 2-26(

شکل 26-2  انواع جلوه ها روی لبه ی تصویر



28

2

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانه ای

کد استاندارد: 87-/15/5 ف.هـ

�Edge E به تصاویری که این جلوه ها روی آنها اعمال ects برای آش��نایی بیش��تر با اثر جلوه های گروه   
شده است توجه کنید. )شکل 2-27(

شکل 27-2  جلوه های اعمال شده بر روی لبه تصاویر

  Watermark 9-4-2  گزینه ی
ای��ن گزین��ه برای قرار دادن ی��ک آرم یا لوگوی کم رنگ روی تصویر اصلی ب��ه کار می رود. با فعال کردن 
گزین��هEnable Watermark می ت��وان حالت Watermark   یا قرار دادن آرم یا نماد روی تصویر اصلی را به 

حالت فعال در آورد. )شکل 2-28(

Watermark شکل 28-2 تنظیمات
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همان طور که مشــاهده می کنید به طور پیش فرض آرم نرم افزار  SnagIt روی تصویر قرار گرفته است که 
می توانید، آرم یا تصویر مورد نظر خود را روی تصویر قرار دهید.

Trim 10-4-2  گزينه ی
با اســتفاده از این گزینه مي توانید تعییــن کنید که لبه هاي تصویر چه اندازه برش داده شــود. این تصویر 
در حقیقــت عمــل Crop را انجام می دهد، با اعدادي کــه در کادرهاي مربوط وارد مي کنیــد مي توانید تعداد 

پیکسل هایي را که باید در لبه تصویر حذف شوند را تعیین کنید . )شکل 2-29(

Trim شکل 29-2  کادر محاوره

Options 5-2  گزينه هاي
همانطور که در بخش Profile Setting مشاهده می کنید با استفاده از گزینه های بخش Options می توان در 
حین عملیات Capture مواردی چون اشاره گر ماوس، پیش نمایش تصاویر، Timer و... را تنظیم کرد. اگرچه در 
قسمت تنظیم ورودی ها و خروجی ها تعدادی از این گزینه ها را توضیح دادیم، اما در ادامه به بررسی کامل تر آنها در 

بخش Options خواهیم پرداخت. )شکل 2-30(

Image در حالت Options شکل 30-2  گزينه هاي
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نکته:  با انتخاب گزینه ی Timer می توانید زمان س��نج نرم افزار را تنظیم و از آن اس��تفاده کنید. کاربرد 
اصل��ی Timer در گرفتن عکس هایی اس��ت ک��ه کاربر برای گرفتن آنها نی��از به فرصتی برای 
تنظیم و آماده س��ازی دارد؛ به عنوان مثال، در هنگام گرفتن عکس از منوها چون با کلیک روی 
دکم��ه Capture منوی مورد نظر بس��ته خواهد ش��د، با فعال ک��ردن Timer می توان با دادن 
فرصت��ی ب��ه کاربر ای��ن امکان را داد تا وی منوی مربوط را باز ک��رده و از آن عکس تهیه کند. 
ب��ا فعال کردن گزینه ی Timer پنجره مربوط باز می ش��ود که دارای دو زبان��ه برای تنظیمات 

Timer می باش��د. 

• تعریف  	Capture در ای��ن زبانه مي توانید یک زمان بن��دي را قبل از گرفتن : Delay/Schedule زبان�ه ی
کنید؛ مثاًل در شکل 31-2 عدد 10 انتخاب شده است که با کلیک کردن دکمه Capture ابتدا یک شمارش 
معکوس از 10 به صفر در گوشه ی سمت چپ صفحه نمایش داده می شود و بعد از اتمام شمارش معکوس، 

عمل Capture آغاز می شود.

نکته: با انتخاب گزینه ی Scheduled Capture نیز می توان با تنظیم تاریخ و زمان مش��خصی، به طور 
خ��ودکار از صفح��ه نمایش عکس گرفت؛ البته در این روش الزم اس��ت ابت��دا ورودی و خروجی 
عملی��ات Capture تنظی��م ش��ده و در ادامه پ��س از تنظیم تاریخ و زمان م��ورد نظر روی دکمه  

Capture  کلی��ک کنی��د. 

)Delay/Schedule شکل 31-2  کادر محاوره تنظیمات تایمر )زبانه ی

: در ای��ن زبان��ه مي ت��وان با فعال کردن زمان س��نج و همچنی��ن تنظیم گزینه  • 	Capture Timer زبان�ه
Frequency ، در فواصل زمانی مشخص شده از صفحه ی نمایش عکس گرفت. )شکل 2-32(
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)Capture Timer شکل 32-2  کادر محاوره تنظیمات زمان سنج )زبانه ی

Capture 6-2  مراحل انجام عملیات
اگرچه عملیات Capture در نرم افزار SnagIt با تنظیم ورودی ،خروجی و جلوه های احتمالی مورد نظر انجام 
می شود اما برای اینکه در انجام این عملیات از یک روند مشخص و ثابت برای عملیات Capture استفاده کنید، 

کافی است که مراحل زیر را دنبال کنید:
1.  تنظیم ورودی ، خروجی و جلوه های احتمالی مورد نیاز در عملیات Capture ؛

2.  کلیک روی دکمه Capture؛ 
3.  ویرایش احتمالی Capture ایجاد شده در پنجره يSnagIt Editor؛

4.  ذخیره یا ارسال نتیجه ایجاد شده به خروجی مورد نظر 

 SnagIt 7-2  نحوه ي گرفتن عکس از نرم افزار
با توجه به اینکه در هنگام زدن دکمه Capture به طور پیش فرض پنجره نرم افزار SnagIt مخفی می شود، برای 
 Program Preferences گزینه ی Tools گرفتن عکس از بخش های مختلف نرم افزار کافی است که از منوی
 را اج��را ک��رده س��پس در زبان��ه ي Program Options گزین��ه ی Hide SnagIt Before Capturing را 
غیرفعال کنید؛ با این عمل به ش��کل های مختلفی می توان از پنجره ی اصلی نرم افزار و زیر منوهای آن عکس 

گرفت. )شکل 2-33(
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SnagIt شکل 33-2  گرفتن عکس از

 Print Screen به طور پیش فرض دکمه Capture نکت�ه:   همان طور که می دانید، کلید میانبر عملی��ات
صفحه کلید  است و شما می توانید از منوی Tools گزینه یProgram Preferences را اجرا کرده، 
سپس در زبانه ی Hotkeys در بخش Global Capture Hotkey کلید میانبر پیش فرض را تغییر 

دهید.

Learn in English
---------------------------------------------------

Image Capture: to capture an image of anything your screen, Send the image to one 
or more outputs including a graphic �le, the printer, e-mail, SnagIt editor or even a Web 
server.
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خالصه ی مطالب:
------------------------------

• می توان از صفحه نمایش عکس گرفت؛ برای این منظور،  	Image Capture با استفاده از روش SnagIt در
�E را تنظیم کرد؛ects و در صورت نیاز Output، Input الزم است که

• را به ش��کل های مختلفی  	Capture همان طور که از نام آن پیداس��ت، ورودی یا محدوده عملیات :Input
مانند کل صفحه )Screen(، پنجره ی خاص )Window(، پنجره ی فعال )Active Window( و بس��یاری 

محدوده های مشابه دیگر فراهم می نماید؛
   ، • 	)Email(پست الکترونیکی ، )File( را می توان به خروجی هایی مانند فایل  Capture نتیجه حاصل از :Output

نرم افزار های کاربردی چونExcel ، Word یا Power point ارسال کرد؛
: با اس��تفاده از گزینه های این قس��مت که در قس��مت پایین پنجره ي اصلی قرار دارد، می توان به  • 	E�ects

تصاویر گرفته شده به کمک SnagIt یک یا چند فیلتر و جلوه خاص را اعمال کرد؛
• می ت��وان با تنظیم، ویژگی ه��ای ورودی مورد نظر را  	Input از زیر منوی Properties ب��ا اجرای دس��تور

انجام داد؛
• در کلیه حالت هاي خروجي ف��وق مي توان قبل از ایجاد هر نوع  	Preview Window ب��ا انتخ��اب گزینه ی

خروجي، پیش نمایشي از فایل خود را در پنجره ی SnagIt Editor مشاهده کرد؛
مي ت��وان خروجي تصویرخود را به صورت هم زمان به چند خروجی  • 	 Multiple Outputs ب��ا انتخاب گزینه

مختلف ارسال کرد.
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واژه نامه تخصصی
Achieveدست یافتن

Advancedپیشرفته

Backgroundزمینه

Captionعنوان

Color Correctionتصحیح رنگ

Color Depthعمق رنگ

Color Substitutionجایگزینی رنگ

Combinationترکیب

Desireمیل داشتن ، خواستن

Elementsعوامل

Ellipseبیضی

Fixedثابت

Image Resolutionدقت تصویر

Multiple Areaچند ناحیه ای

Objectعنصر – موضوع- شیء

Optionsاختیارات

Preferencesترجیحات-اولویت ها

Regionناحیه- محدوده

Rounded Rectangleچهارضلعی گوشه گرد

Scheduleبرنامه ی زمان بندی

Scrollingحرکت

Shapesاشکال

Trimبرش زدن

  Watermarkعالمت کم رنگ
�Workجریان کاریow
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خودآزمایي: 
جریان کاری عملیات Capture در نرم افزار SnagIt را توضیح دهید.. 1
تفاوت ورودی نوع Object و Window در حالت Image Capture چیست؟. 2
تفاوت Scrolling Region وCustom Scroll در گرفتن عکس از متون چند صفحه ای چیست؟. 3
با چه روشی می توان از بخش های مختلف نرم افزار SnagIt عکس گرفت؟. 4
چگونه می توان کلید میانبر پیش فرض نرم افزار SnagIt را تغییر داد ؟. 5
�E می توان کیفیت عکس گرفته شده را افزایش داد؟. 6ects با کدام یک از جلوه های بخش
برای ارسال یک Capture به چند خروجی مختلف، از چه گزینه ای می توان استفاده کرد؟. 7
نحوه ی گرفتن عکس از منوها را با استفاده از نرم افزار SnagIt توضیح دهید.. 8

:SnagIt کارگاه
با اس��تفاده از نرم افزارSnagIt در مد  Image Capture- 1 عملیات زیر را انجام دهید ضمن اینکه تمامی 
تصاویر Capture ش��ده دارای آرم یا لوگوی کمرنگ در گوش��ه ی س��مت راست و پایین صفحه باشند 

تصاویر ذخیره شده در پوشه ي  SnagIt- Capture\ Image ذخیره شوند.
از یک متن چند صفحه ای دلخواه Capture تهیه کرده و آن را با فرمت jpg  ذخیره کنید.- 1-1

 2-1 -jpg نمایید؛ ضمنا فایل را با پس��وند Capture از ی��ک مت��ن چند صفحه ای تنها دو صفح��ه اول آن را
ذخیره کنید.

از پنج��ره ی نرم افزار SnagIt ی��ک Capture تهیه کنید به طوری که Resolution تصویرایجادش��ده- 3-1 
 dpi400 باشد؛ ضمنا فایل را با پسوند jpg ذخیره کنید.

از آیکن های موجود در صفحه اول نرم افزارSnagIt تصویر تهیه کرده و آنرا با فرمتico- 1-4 ذخیره نمایید.
در نرم افزار فتوشاپ، یک تصویر باز کرده و سپس با اندازه ثابت 400در 300 از آن Capture- 1-5 تهیه کنید؛ 
ضمن اینکه بعد از این مرحله به میزان ٢٠٠ پیکسل به اطراف آن یک زمینه نارنجی رنگ اضافه نماید 

و سپس اندازه آن را به میزان 2 برابر بزرگ نمایی کرده و با پسوند jpg ذخیره نمایید.
 Canvas Resize و Resize و گزین��ه ی Image از من��وی SnagIt Editor راهنمای��ی: در پنج��ره(     

استفاده  نمایید.(
در نرم اف��زار Photoshop از من��وی Image/Adjustment/Curve به طور همزمان Capture- 1-6 تهیه 

کنید. )دو روش(.
از کل پنجره ی صفحه نمایش به طور همزمان از س��ه ناحیه ی آنCapture- 1-7 تهیه کرده عالوه بر این، 

رنگ تصاویر گرفته شده معکوس شود؛ ضمنا فایل را با پسوند jpg ذخیره کنید.
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از پنجره ی My Computer یک Capture- 1-8 تهیه کرده و آن را به صورت سیاه و سفید و به صورت قرینه 
با پسوند jpg ذخیره کنید .

 Flip و زی��ر منوی Rotate و گزین��ه ی Image از من��وی SnagIt Editor راهنمای��ی: در پنج��ره(    
استفاده نمایید.(

یک متن دلخواه را باز کرده س��پس از آن یک Capture- 1-9 تصویری تهیه نمایید؛ به طوری که بخش��ی از 
متن Capture شده بزرگنمایی شود عالوه بر این رنگ سایر نواحی تیره شده تا تمرکز روی متن مورد 
نظر قرار گیرد. توجه داشته باشید که بخش بزرگنمایی شده دارای سایه نیز باشد )راهنمایی: در پنجره ی 

SnagItEditor از منوی Image و گزینه  ی Spotlight Magnify استفاده نمایید.(

از نوار ابزار Photoshop یک Capture تهیه کرده وسپس آن را به صورت افقی ذخیره نمایید.- 10-1

پرسش های چهارگزینه ای:
با کدامیک از حالتهای نرم افزار SnagIt می توان از صفحه نمایش فیلم گرفت؟- 1

 Image  )ب     Web )الف
Text )د      Video )ج

در نرم افزار SnagIt هنگام گرفتن عکس از صفحه ی نمایش کدام فرمت فایلی زیر ایجاد نمی شود؟- 2
   Jpg  )ب      Bmp )الف

Gif )د     Avi )ج
3- در نرم اف��زار SnagIt ب��رای گرفت��ن تصویر با اندازه ی ثاب��ت از صفحه ی نمایش ک��دام گزینه Input باید 

انتخاب شود؟
 Object  )ب     Menu )الف

Fixed region )د     Shape )ج
4- در نرم افزار SnagIt برای قرار دادن یک آرم کم رنگ روی تصویر از کدام فیلتر زیر استفاده می شود؟

  Border  )ب     Image  Scaling )الف
 Watermark )د     Trim )ج  

5- در نرم افزار SnagIt هنگام گرفتن عکس از چند قس��مت صفحه ی نمایش به طور همزمان، کدام گزینه ی 
Input باید انتخاب شود؟

    Object  )ب     Multiple Area  )الف
Fixed Regin)د     Rigen )ج

6- در نرم افزار SnagIt برای فرستادن تصویر دریافت شده به چاپگر از کدام خروجی زیر استفاده می شود؟
    Printer  )ب    Clipboard )الف

  Studio )د     Catalog )ج
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7- در نرم اف��زار SnagIt با کدام یک از دس��تورات زیر می توان دقت صفح��ه نمایش را در هنگام تصویربرداری 
تنظیم کرد؟

   Color E�ect  )ب         Annotation   )الف
Watermark )د      Image Resolution )ج

8- با کدام یک از دستورات زیر می توان به اطراف تصویر یک قاب اضافه نمود؟
   Border )ب    Image Scaling   )الف

Canvas Size )د     Image Resolution )ج
9- When saving a combination of a mode and elements in SnagIt, the result is called 

a……...
a) SnagIt Input       b) SnagIt Output  
c) SnagIt effects     d) SnagIt Profile
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پروژه

یک صفحه آموزشی از محتویات پنجره اصلی نرم افزار SnagIt ایجاد کنید 
که شامل قسمت های زیر باشد:

• 	Capture Mode 
• معرفی انواع ورودی ها	
• معرفی انواع خروجی ها	
• معرفی انواع جلوه ها	
• 	 Options گزینه های

•منوی اصلی برنامه  	




