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 Camtasia Studio 2019نحوه ساخت ویدئو در نرم افزار 
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 فهرست 

 Camtasia Studio ................................................................................................................ 3نرم افزار  

 3 ...................................................................................................................................... شروع ضبط

 4 ................................................................................................................................ قبل از شروع ضبط  ماتیتنظ

 5 ................................................................................................................... گرفتن  یو خروج  رهینحوه ذخ

 6 ............................................................................................................................... ها  لیوارد کردن فا

 8 .......................................................................................................................................... ویرایش 

 8 ......................................................................................................................................... لم یاز ف  یحذف قسمت

 9 ...................................................................................................................................................... برش دادن 

 9 ................................................................................................................................................ ( effectجلوه )

 12..................................................................................................................................................... زوم کردن 

 13 ................................................................................................................. ن یو تدو  شیرایو  یابزارها  ریسا

 13..................................................................................................................... لمیف  شیکاهش سرعت نما  ای  شیافزا

 14......................................................................................................................................... ( noiseز) یکاهش نو
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   Camtasia Studioنرم افزار  
 است. این  Camtasia Studioنرم افزار ، ساخت ویدئوو    desktopضبط صفحه یکی از بهترین نرم افزارها برای 

تبدیل شده است. علی رغم قابلیت های بسیار  نرم افزار قدرتمند به یک نرم افزار پرطرفدار در زمینه تولید محتوا 

مطالعه  بعد از   یادگیری و کار با این نرم افزار را بسیار راحت کرده است. ،زیاد این نرم افزار، محیط کابرپسند آن

 ویدئو آموزشی بسازید و با بقیه به اشتراک بگذارید.   ، زمینه دلخواههر در  نید اتو می" راهنما"این 

 

 

ع کنید. در  روش   او رئنید مراحل ضبط و ویرایش وید امی تو  سیستم خودبر روی    Camtasiaبعد از نصب نرم افزار  

 روان شرح داده شود.  ساده و   به صورت به صورت گام به گام  شده تا مراحل ادامه سعی 

 شروع ضبط 
 در باالی صفحه سمت چپ استفاده کنید.  Recordبرای شروع ضبط می توانید مطابق عکس زیر از دکمه 
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 پنجره شروع ضبط مطابق عکس زیر باز خواهد شد. recordبعد از کلیک بر روی دکمه 

 

 تنظیمات قبل از شروع ضبط

همانطور که در عکس زیر مشاهده می کنید، کادر خط چین سبز رنگ، پنجره ضبط را نشان می دهد که قبل از  

شروع ضبط می توانید اندازه آن را تغییر دهید. این کادر سبز رنگ محیطی از صفحه دسکتاپ را که ضبط خواهد  

 شد، نشان می دهد.  

 

خود را به صورت    یقبل از ضبط چک شود. چنانچه صداتنظیمات دیگری مثل ورودی صدا  چنین الزم است  هم

را فعال کنید اما چنانچه    Do not record microphoneجداگانه و با وسایلی نظیر موبایل ضبط می کنید، گزینه 

 ضبط می شود، باید میکروفون فعال باشد. Camtasiaصدا و تصویر به صورت همزمان با 

مدنظر شماست،    (system audioنظیر صدای تایپ کردن، وجود خطا و نظایر آن )  ی یهاصدارکورد  همچنین اگر  

 را فعال کنید.   Record system audioمی توانید 

 قرار دهید.   off را در حالت cameraلزومی به وجود تصویر مدرس به هنگام تدریس وجود ندارد، بنابراین *
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بر روی کیبورد می توانید فرآیند ضبط را متوقف کنید.    𝐹10و یا فشردن دکمه    stopدر انتهای ضبط با زدن دکمه  

 را فشرد.  𝐹9   مجدداً ،استفاده کرد و برای ادامه فرآیند ضبط  𝐹9از دکمه  کردن می توان  pauseبرای 

 

 نحوه ذخیره و خروجی گرفتن 
 ذخیره کردن فایل حتماً از روند زیر پیروی کنید.برای 

File> Export> zipped project  

با این روش فایل ذخیره شده وابسته به فایل های داخلی نبوده و همیشه قابل خواندن است. دقت فرمایید در  

استفاده کنید، در صورت کپی کردن فایل روی سیستم های دیگر فایل های داخلی   save asصورتی که از گزینه  

برای باز کردن یک فایل  ضروری است.    zip  فایل  ویرایش و دسترستی به فایل ها، وجودقابل خواندن نیستند! برای  

zip در نرم افزار ،camtasia   .به روش زیر می توانید عمل کنید 

File> Import> zipped project  

 مسیر باید از   mp4یی به فرمت ویدئودر انتها برای گرفتن خروجی به صورت یک فایل  

 share> local file> mp4 (only up to 1080) 

است که کیفیت قابل    1080pخروجی    mp4د. در نظر داشته باشید که با انتخاب این گزینه کیفیت  استفاده کنی 

 است.   گروه علمی الگوریتم اول قبول برای  

 را مشاهده می نمایید. mp4در تصویر زیر نحوه گرفتن خروجی با پسوند  

 

https://avval.org/
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 وارد کردن فایل ها 
. برای وارد  کمک بگیرید   )عکس، فیلم، صدا (  mediaهای    تکمیل و یا تدوین ویدئو خود می توانید از فایلبرای  

، فایل مورد نظر     <import>media  File  مسیرمی توانید از    Camtasiaکردن فایل ها به محیط ویرایش نرم افزار  

وارد    ی   زیر نحوه   تصویر در دو    وارد نرم افزار نمایید.  ، را از حافظه سیستم خود انتخاب کرده و سپس جهت استفاده

 را مشاهده می کنید.   Camtasiaکردن یک فایل به محیط نرم افزار  
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موجود    Camtasiaنرم افزار    library   فایل هایی که به صورت آماده در  زیر از تصویر  همچنین می توان مطابق  

 رد. استفاده کاست، 

 

 و موسیقی های بیکالم موجود در نرم افزار استفاده کنید.   introتوصیه می شود برای باال بردن کیفیت کار خود از  
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 ویرایش  

 حذف قسمتی از فیلم 

کردن    زیر استفاده کنید. بعد از مشخص برای حذف قسمتی از فیلم می توانید از ابزار نشان داده شده در شکل  

 کنید.  cutفریم اضافی، قسمت مورد نظر را انتخاب کرده و 
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 برش دادن 

مورد نظر قرار داده و با انتخاب    time frameبرای برش دادن و جدا کردن قسمتی از فیلم، می توان نشانگر را روی  

 کیبورد نیز می تواند برای این منظور به کار رود.   S، استفاده کرد. همچنین دکمه splitویدئو، از گزینه 

 

 (effectجلوه )

 استفاده کرد.  Transitionبرای افزودن افکت ها می توان از قسمت 
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 استفاده کنید.   Annotationsتوضیحات متنی می توانید از نوشته ها و همچنین برای اضافه کردن 
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زمانی که  است.    Sketch Motion Calloutsاستفاده از گزینه    Annotationsیکی از پرکاربردترین موارد در قسمت  

 می خواهید توجه مخاطب را به یک نوشته جلب کنید، می توانید از این گزینه استفاده کنید.  

     

استفاده کرد. کافی است افکت    Behaviorsبرای افکت دادن به نوشته هایی که اضافه می شوند، می توان از گزینه  

 . کنید  dragدلخواه را انتخاب کرده و بر روی نوشته مورد نظر 
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 زوم کردن

   کمک گرفت. Animationsگزینه برای زوم کردن بر روی یک قسمت در طول ویدئو می توان از  

 
کمک گرفت. همان طور که در تصویر    scale to fit( می توان از گزینه  zoom out)برای بازگشت به حالت قبلی  

 باقی می ماند. zoomاستفاده نشود، تصویر در حالت  scale to fitنمایش داده شده است، مادامی که از 
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 ی ویرایش و تدوین سایر ابزارها

 افزایش یا کاهش سرعت نمایش فیلم 

پس ضبط ویدئو الزم است تا در بعضی قسمت های فیلم سرعت پخش برای بیننده، کمتر یا بیشتر از حالت  گاهی   

 clipگزینه  Visual Effectsمعمول شود. برای این منظور ابتدا قسمت مورد نظر از ویدئو را جدا کرده، از قسمت 

speed  بر روی ویدئو مورد نظر درگ می کنیم.را انتخاب و 
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 ( noiseز)کاهش نوی

حتی  استفاده کرد. البته توصیه می شود،  Noise Removalبرای کاهش نویز صدای ضبط شده می توان از ابزار 

از مجاورت دستگاه ضبط صدا، با وسایلی الکترونیکی و مکانیکی نظیر موبایل، کولر و ...   المقدور به هنگام ضبط،

 خودداری فرمایید.که موجب کاهش کیفیت صدا و ایجاد نویز می شود، 

 

             
 

 

 

 

 

 
 رو یاد بگیر و با تخصیص که داری عضوی از ما باش  آنچه نیاز داری 

 

 سالمتی و سربلندی شما آرزوی ماست

 آموزشی الگوریتم اول -گروه علمی

 

 


