زمان
نظري

عملي
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6/5

اهداف رفتاري:
در پایان این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند:
.1
.2
.3
.4
.5

نحوهی عکسبرداری در قسمت  Profileرا بداند؛
ان��واع ورودیهای مورد اس��تفاده در گرفتن عکس از صفحهی نمای��ش را نام برده و
کاربرد آنها را توضیح دهد؛
انواع خروجیهای مورد استفاده در گرفتن عکس از صفحه نمایش را نام برده و کاربرد
آنها را توضیح دهد؛
توانای��ی کار ب��ا جلوهه��ای مورد اس��تفاده در گرفت��ن عکس از صفح��هی نمایش را
داشته باشد؛
از تنظیمات انجام گرفته در مد  Imageیک  Profileایجاد کند.
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مقدمه
در فصل قبل به طور کلی با کاربردهای نرمافزار  SnagItو نحوهی نصب آن آش��نا ش��دید .در این قسمت
ش��ما را با نحوهی گرفتن عکس از صفحهی نمایش ،با ورودی و خروجیهای مختلف و اعمال جلوه روی آنها
آشنا میشوید.

 2-1آشنایی با اصطالحات مهم و کاربردی در گرفتن عکس از صفحهی نمایش
الزم اس��ت قب��ل از اینک��ه عملی��ات  Captureرا در روش  Image Captureآغاز کنی��م ،با تعدادی از
اصطالحات مهم و کاربردی در بخش  Profile Settingsآشنا شوید:
 :Inputهمانطور که از نام آن پیداست ،ورودی یا محدودهی عملیات  Captureرا به شکلهای مختلفی
مانند کل صفحه ( ،)Screenپنجرهی خاص ( )Windowو پنجره فعال ( )Active Windowرافراهم مینماید.
(شکل )2-1

شکل  2-1ورودیها

 :Outputنتیجه حاصل از  Captureرا میتوان به خروجیهایی مانند فایل ( ،)Fileپست الکترونیکی(،)Email
نرمافزارهای کاربردی مانند  Excel ،Wordیا  Power pointارسال کرد که در این میان بیش از بیست روش
برای ایجاد خروجیها و به اشتراکگذاری آنها در نرمافزار  SnagItوجود دارد( .شکل )2-2

شکل  2-2خروجیها
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 :Effectsبا اس��تفاده از این گزینه میتوان یک  Captureرا سفارشی کرد؛ بهطوری که جلوههای انتخاب
ش��ده بهصورت خودکار روی آن اعمال میش��وند ،از جلوههای بسیار مهم و کاربردی  SnagItمیتوان به دادن
حاش��یه به تصاویر ( ،)borderقراردادن آرم کم رنگ بر روی تصویر ،تغییر اندازه ،تصحیح رنگ و تعیین کیفیت
تصاویر اشاره کرد( .شکل )2-3

شکل  2-3جلوهها

 2-2آشنایی با انواع ورودیها در SnagIt
اولی��ن بخش در تهیهی یک  Captureتنظیم ورودی یا محدودهی  Captureاز صفحهی نمایش اس��ت.
نرمافزار  SnagItنس��بت به نرمافزارهای مشابه خود دارای ورودیهای بسیار متنوعی بوده که از مهمترین آنها
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• :Screenانتخاب این گزینه سبب گرفتن عکس از کل صفحهی نمایش میشود( .شکل )2-4

شکل  2-4عکسبرداری از کل صفحه
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• :Windowبا استفاده از این گزینه میتوان از پنجرههای موجود در نرمافزارهای مختلف عکس تهیه کرد.
(شکل )2-5

شکل  2-5عکس برداری از پنجره

• :Active Windowبا انتخاب این گزینه میتوان از میان پنجرههای باز روی دس��ک تاپ ،تنها از پنجره
فعال که روی سایر پنجرهها قرار گرفته است ،عکس گرفت.
• :Regionیک��ی از کاربردیتری��ن گزینههای موجود در نرماف��زار  SnagItبوده که به کمک آن میتوان با
اندازهی دلخواه و توسط درگ کردن روی صفحه از محدودهی مورد نظر عکس تهیه کرد .مهمترین کاربرد
این گزینه در ساخت چند رسانهایها ،گرفتن عکس از متون فارسی میباشد؛ (شکل )2-6

شکل  2-6عکسبرداری از محدودهی دلخواه
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نکته :با انتخاب گزینهی  Multiple Areaاز منوی  Inputمیتوان از چند ناحیه بهصورت هم زمان عکس
تهیه کرد؛ بهطوری که با کلیک روی دکمه  Captureو س��پس درگ روی صفحه در نواحی مورد
نظ��ر ،بخشهایی از صفحه بهصورت  Highlightیا رنگی در آمده که در پایان عملیات Capture
با کلیک راس��ت روی صفحه و اجرای دس��تور  Finishمیتوان به عملیات گرفتن عکس از صفحه
خاتمه داد .در این حالت ،همان طور که مش��اهده میکنید ،یک تصویر ایجاد ش��ده که از چند بخش
مختلف صفحهی  Captureگرفته است( .شکل )2-7

شکل  2-7گرفتن عکس از چند ناحیه

• :Fixed Regionای��ن گزینه مش��ابه ورودی ن��وع  Regionعمل میکند؛ با این تف��اوت که به کمک آن
میتوان از صفحهی مورد نظر با اندازه ثابت عکس تهیه کرد( .شکل )2-8

شکل  2-8گرفتن عکس از محدوده ثابت

17

2

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانهای
کد استاندارد 15/5/-87 :ف.هـ

2

ب��رای این منظور ،پس از انتخاب گزینهی مورد نظر در منوی  Inputاز بخش  Propertiesمیتوان اندازه
محدودهی مورد نظر را در بخش  Widthو  Heightبر حس��ب پیکس��ل تعیین کرد .پس از انجام تنظیمات ،در
هنگام  Captureمحدوده ثابتی با اندازهای که تعیین کردهاید ،در هنگام جابجایی اش��ارهگر ماوس ظاهر خواهد
شد که با کلیک روی صفحه در محدودهی تعیین شده تصویر مورد نظر تهیه خواهد شد( .شکل )2-9

شکل  2-9تنظیمات محدوده مورد نظر

• :Objectاین گزینه اگرچه بسیار شبیه گزینه  Windowعمل میکند اما با استفاده از آن میتوان از عناصر
موجود در صفحه مانند آیکنها ،بخشهای تش��کیلدهنده یک پنج��ره مانند نوار ابزار ،آیکنها و پانلهای
موجود در پنجرهی اصلی عکس تهیه کرد( .شکل )2-10

شکل  2-10گرفتن عکس از اجزای پنجره

• :Menuای��ن گزینه ،همانطور که از نام آن پیداس��ت ،میتوان��د از منوی اصلی و زیر منوهای موجود در آن
 Captureتهیه کند( .شکل )2-11
18
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 2-11گرفتن 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  Propertiesو زبانهی  Menuگزینههای مربوط به
بخش  Menu Capture Optionsرا فعال نمایید( .شکل)2-12

شکل  2-12تنظیمات ورودی منو

• :Scrollingب��ا انتخاب این گزینه میتوان از پنجرههایی که محتوای آنها بیش از یک صفحه بوده و برای
مشاهده ش��ان نیاز به پیمایش صفحه میباشد ،عکس گرفت .از مهمترین انواع روشهای  Scrollمیتوان
به روشهای زیر اشاره کرد:
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 :Auto Scroll Windowگرفتن عکس بهصورت خودکار از پنجرههای دارای نوار پیمایش؛
 :Scrolling Regionگرفتن عکس از پنجرههای دارای پیمایش بهصورت دستی؛
 : Scroll Active Windowگرفتن عکس بهصورت خودکار از پنجرههای فعال دارای نوار پیمایش؛
 :Custom Scrollدر ای��ن روش اگرچه گرفتن عکس از مح��دودهی قابل پیمایش بهصورت خودکار
انجام میشود ،ولی کاربر میتواند بهصورت دستی پهنای محدودهی  Captureرا تعیین نماید.

نکته :با انتخاب گزینه  Auto Scroll Windowمیتوان بهصورت خودکار از محتویات صفحه و پنجرههایی
که دارای نوار پیمایش عمودی و افقی هستند  Captureتهیه کرد( .شکل )2-13
س�ؤال :به نظر ش��ما چه تفاوت��ی بی��ن  Scrolling Regionو  Custom Scrollدر هنگام گرفتن عکس از
پنجرههای دارای نوار پیمایش وجود دارد؟

 2-13پیمایش صفحه و گرفتن عکس

نکت�ه :ب��ا اجرای گزینه  Propertiesاز منوی  Inputو انتخ��اب یکی از گزینههای  Scrollingمیتوان
ویژگیهای مربوط به پیمایش صفحه مانند تعیین جهت پیمایش در هنگام  captureرا تعیین کرد.
(شکل )2-14
20
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 2-14تنظیمات پیمایش صفحه

• :Shapesانتخ��اب این گزینه ،روش پیش فرض نرمافزار یعنی محدودههای چهار ضلعی مربوط به عملیات
 Captureرا ،تغییر داده و به ش��کلهای مختلفی از صفحه نمایش و عناصر موجود در آن  Captureتهیه
کند .از مهمترین امکانات موجود در این بخش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 :FreeHand oب��ا انتخاب ای��ن گزینه ،میتوان یک ش��کل آزاد را با درگ ک��ردن بهعنوان محدودهی
 Captureایجاد کرد.
 :Ellipse oب��ا انتخ��اب این گزینه ،محدوده  Captureبهصورت ی��ک بیضي از صفحهی نمایش عکس
خواهد گرفت.
 :Rounded Rectangle oبا انتخاب این گزینه ميتوان منطقه مورد نظر خود را بهصورت یک مستطیل
با گوشههای گرد از صفحهی نمایش  Captureکرد.
 :Triangle oانتخ��اب این گزینه ميتواند باعث  Captureیک ناحیهی مثلثی ش��کل از صفحهی مورد
نظر شود.
 :Polygon oب��ا انتخ��اب این گزینه و با کلیک روی صفحه ،در صورت اتص��ال نقطهی ابتدا به انتها ،یک
محدودهی چند ضلعی از صفحه
مورد نظر ایجاد خواهد شد.
نکته :ب��ا اجرای دس��تور Properties
از زی��ر من��وی  Inputمیتوان با
انتخ��اب زبان��ه  Generalرنگ

زمینه تصاویر را نیز تعیین کرد؛ البته
رنگ پسزمینه یا Background
فقط زمانی مشاهده میشود که در
هنگام  Captureاز محدودههای
غیر چهارضلعی اس��تفاده ش��ود.
(شکل )2-15

 2-15تنظیمات کلی
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 :Advanced oانتخاب این گزینه موجب دسترسی به ورودیهای پیشرفته تری مانند تهیه  Captureاز
حافظه موقت ، 1محیط  ،Dosاسکنر و دوربینهای دیجیتال و خواهد شد.

 2-3آشنایی با انواع خروجیها در SnagIt
ب��رای انتخاب خروجی مورد نظر کافی اس��ت از بخ��ش  Profile Settingگزینه  Outputرا انتخاب کرده
تا منوی مربوط باز ش��ود؛ س��پس از میان خروجیهای مختلف ،گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید( .ش��کل
)2-16

شکل  2-16خروجیهای مختلف

 : Multiple Outputs -1ميتوان تصویر گرفته ش��ده را بهصورت هم زمان به چند خروجی مختلف ارس��ال
کرد؛ بهعنوان مثال ،میتوانید خروجی را عالوه بر  Fileبه یک چاپگر نیز ارسال نمایید( .شکل )2-16
 : Preview In Editor -2در کلی��هی حالته��اي خروج��ي ف��وق ميت��وان قبل از ایجاد ه��ر نوع خروجي،
پیشنمایش��ي از فایل خود را در پنجرهی  SnagIt Editorمش��اهده کرد .این گزینه بهصورت پیشفرض
فعال است.

 2-4آشنایی با جلوهها ()Effects
ب��ا اس��تفاده از گزینهه��ای ای��ن بخ��ش ک��ه در قس��مت پایین پنج��ره اصل��ی ق��رار دارد ،میت��وان به
تصاوی��ر گرفت��ه ش��ده یک ی��ا چند فیلت��ر و جل��وهی خ��اص را اعمال ک��رد .از جمل��ه مهمتری��ن فیلترهای
ای��ن بخ��ش میتوان ب��ه جلوههای عم��ق رنگ (ب��رای کیفیت تصوی��ر) ،افکته��اي رنگي براي حاش��یهی
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 میپردازیم.
(شکل )2-17
1- Clipboard

22

توانایی گرفتن  Captureبهصورت Image

2
شکل  2-17گزینههاي موجود در لیست بازشوی Effects

نکته :عالوه بر لیس��ت باز ش��وی  Effectsمیتوان با استفاده از منوی  Captureو زیر منوی  Filtersنیز
به این جلوهها دسترسی پیدا کرد.
 2-4-1گزینهی Color Depth
از این جلوه برای تعیین عمق رنگ تصاویر اس��تفاده میش��ود بهطوری که به کمک آن میتوان تعیین
کرد که براي ذخیرهس��ازي اطالعات رنگ یک پیکس��ل ،از چند بیت اس��تفاده ميش��ود( .ش��کل )2-18

شکل  2-18تصاویر از راست به چپ بترتیب  halftone،Grayscaleو  Mono chromeاست
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انتخ��اب جل��وه  Monochromeباعث ایجاد ی��ک تصویر تک رنگ و انتخ��اب  Halftoneموجب ایجاد
تصویری هاشور مانند با طیف خاکستري خواهد شد و باالخره جلوهی  Grayscaleنیز یک تصویر سیاه و سفید
با طیف خاکستری را ایجاد خواهد کرد.
گزینهی  Custom Color Depthبراي تعیین عمق رنگ بهصورت سفارش��ی اس��تفاده میش��ود .در کادر
محاوره  Colorsاز بخش  Settingمیتوانید تعداد بیت رنگهای مورد نظررا تعیین کنید ( .شکل )2-19
 -1هرچه تعداد رنگها را بیش��تر انتخاب کنید ،کیفیت تصویر  Captureشده باال ميرود؛ ولي به همان نسبت
حجم فایل تولید شده هم افزایش مییابد.
 -2برای غیر فعال کردن اثر جلوهها میتوان از گزینه  Noneاس��تفاده کرد.

شکل  2-19کادر محاوره تعیین تعداد بیت رنگها

 2-4-2گزینهی Color Substitution
از ای��ن گزین��ه براي جایگزینی رنگهای موجود در یک تصویر مورد اس��تفاده ق��رار میگیرد؛ بهطوری که
از مهمتری��ن جلوهه��ای موج��ود در این منو میتوان ب��ه ( Invert Colorمعکوس ک��ردن رنگها) و Color
( Substitutionجایگزینی رنگها) اشاره کرد.

شکل  2-20جایگزینی رنگ
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 2-4-3گزینهی Color Correction
از ای��ن جل��وه برای ایج��اد جلوههایی مانند تعیین میزان روش��نایي ،تاریکي ،وضوح تصویر و میزان اش��باع
رنگهای موجود در تصویر استفاده میشود.

شکل  2-21تصحیح رنگ

 2-4-4گزینهی Image Resolution
از این جلوه برای تعیین کیفیت تصاویر گرفته شده استفاده میشود .در حالت پیش فرض ،بهصورت خودکار
مقدار آن  96 Dpiمیباش��د .این  Resolutionاگرچه مناس��ب نمایش در تلویزیون و مانیتور اس��ت ،اما برای
اس��تفاده تصاویر در کتاب یا س��ایر موضوعات چاپی معموال از  Resulationیا دقت تصویر  400 Dpiبه باال
اس��تفاده میش��ود؛ بنابراین ،گزینهی  Auto Configureرا غیر فعال کرده و سپس بهصورت دستی عدد مورد
نظر را وارد کنید( .شکل )2-22

شکل  2-22تنظیم دقت تصویر
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 2-4-5گزینهی Image Scaling
از این گزینه برای تعیین اندازه و مقیاس تصویر استفاده میشود .با توجه به درصدهای موجود در زیرمنوي این
گزینه ،ميتوانید تصویر گرفته شده را به میزان مشخصی بزرگ نمایی یا کوچک نمایی کنید( .شکل )2-23
نکته :در حالت پیشفرض ،نرمافزار از مقیاس تصاویر  100%استفاده میکند.

شکل  2-23زیر منوی Image Scaling

 2-4-6گزینهی Caption
از این گزینه برای قرار دادن عناوین ،نام کامپیوتر ،نام کاربر ،اضافه کردن تاریخ و زمان بر روی یک تصویر
استفاده میشود؛ برای این منظور میتوانید از کادر محاورهای زیر استفاده کنید( .شکل )2-24

شکل  2-24کادر محاورهای caption
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 2-4-7گزینهی Border
با انتخاب این گزینه میتوان به تصویري که  Captureمیشود یک قاب اضافه کرد .برای تنظیم گزینههای
مربوط به قاب از کادر محاورهای  Borderاستفاده کنید( .شکل )2-25

شکل  2-25کادر محاورهای border

 2-4-8گزینهی Edge Effects
با انتخاب این گزینه ميتوانید جلوههای متفاوتي مانند س��ایه دادن ،محو کردن ،دندانه دار کردن و اعوجاج
را روي لبههاي تصاویر اعمال کنید( .شکل )2-26

شکل  2-26انواع جلوهها روی لبهی تصویر
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برای آش��نایی بیش��تر با اثر جلوههای گروه  Edge Effectsبه تصاویری که این جلوهها روی آنها اعمال
شده است توجه کنید( .شکل )2-27

شکل  2-27جلوههای اعمال شده بر روی لبه تصاویر

 2-4-9گزینهی Watermark
ای��ن گزین��ه برای قرار دادن ی��ک آرم یا لوگوی کم رنگ روی تصویر اصلی ب��ه کار میرود .با فعال کردن
گزین��ه Enable Watermarkمیت��وان حالت  Watermarkیا قرار دادن آرم یا نماد روی تصویر اصلی را به
حالت فعال در آورد( .شکل )2-28

شکل  2-28تنظیمات Watermark
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همانطور که مشــاهده میکنید به طور پیش فرض آرم نرمافزار  SnagItروی تصویر قرار گرفته است که
میتوانید ،آرم یا تصویر مورد نظر خود را روی تصویر قرار دهید.
 2-4-10گزينهی Trim
با اســتفاده از اين گزينه ميتوانيد تعییــن کنيد که لبههاي تصوير چه اندازه برش داده شــود .این تصویر
در حقیقــت عمــل  Cropرا انجام میدهد ،با اعدادي کــه در کادرهاي مربوط وارد ميکنيــد ميتوانيد تعداد
پيکسلهايي را که بايد در لبه تصوير حذف شوند را تعیین کنید ( .شکل )2-29

شکل  2-29کادر محاوره Trim

 2-5گزينههاي Options
همانطور که در بخش  Profile Settingمشاهده میکنید با استفاده از گزینههای بخش  Optionsمیتوان در
حین عملیات  Captureمواردی چون اشارهگر ماوس ،پیش نمایش تصاویر Timer ،و ...را تنظیم کرد .اگرچه در
قسمت تنظیم ورودیها و خروجیها تعدادی از این گزینهها را توضیح دادیم ،اما در ادامه به بررسی کاملتر آنها در
بخش  Optionsخواهیم پرداخت( .شکل )2-30

شکل  2-30گزينههاي  Optionsدر حالت Image
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نکته :با انتخاب گزینهی  Timerمیتوانید زمانس��نج نرمافزار را تنظیم و از آن اس��تفاده کنید .کاربرد
اصل��ی  Timerدر گرفتن عکسهایی اس��ت ک��ه کاربر برای گرفتن آنها نی��از به فرصتی برای
تنظیم و آمادهس��ازی دارد؛ بهعنوان مثال ،در هنگام گرفتن عکس از منوها چون با کلیک روی
دکم��ه  Captureمنوی مورد نظر بس��ته خواهد ش��د ،با فعال ک��ردن  Timerمیتوان 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 گزینهی  Timerپنجره مربوط باز میش��ود که دارای دو زبان��ه برای تنظیمات
 Timerمیباش��د.
•زبان�هی  : Delay/Scheduleدر ای��ن زبانه ميتوانید یک زمانبن��دي را قبل از گرفتن  Captureتعریف
کنید؛ مث ً
ال در شکل  2-31عدد  10انتخاب شده است که با کلیک کردن دکمه  Captureابتدا یک شمارش
معکوس از  10به صفر در گوشهی سمت چپ صفحه نمایش داده میشود و بعد از اتمام شمارش معکوس،
عمل  Captureآغاز میشود.
نکته :با انتخاب گزینهی  Scheduled Captureنیز میتوان 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  Captureتنظی��م ش��ده و در ادامه پ��س از تنظیم تاریخ و زمان م��ورد نظر روی دکمه
 Captureکلی��ککنی��د.

شکل  2-31کادر محاوره تنظیمات تایمر (زبانهی )Delay/Schedule

•زبان�ه  :Capture Timerدر ای��ن زبان��ه ميت��وان با فعال کردن زمان س��نج و همچنی��ن تنظیم گزینه
 ،Frequencyدر فواصل زمانی مشخص شده از صفحهی نمایش عکس گرفت( .شکل )2-32
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شکل  2-32کادر محاوره تنظیمات زمان سنج (زبانهی )Capture Timer

 2-6مراحل انجام عملیات Capture
اگرچه عملیات  Captureدر نرمافزار  SnagItبا تنظیم ورودی،خروجی و جلوههای احتمالی مورد نظر انجام
میشود اما برای اینکه در انجام این عملیات از یک روند مشخص و ثابت برای عملیات  Captureاستفاده کنید،
کافی است که مراحل زیر را دنبال کنید:
.1
.2
.3
.4

تنظیم ورودی ،خروجی و جلوههای احتمالی مورد نیاز در عملیات  Capture؛
کلیک روی دکمه Capture؛
ویرایش احتمالی  Captureایجاد شده در پنجرهيSnagIt Editor؛
ذخیره یا ارسال نتیجه ایجاد شده به خروجی مورد نظر

 2-7نحوهي گرفتن عکس از نرمافزار SnagIt
با توجه به اینکه در هنگام زدن دکمه  Captureبهطور پیش فرض پنجره نرمافزار  SnagItمخفی میشود ،برای
گرفتن عکس از بخشهای مختلف نرمافزار کافی است که از منوی  Toolsگزینهی Program Preferences
را اج��را ک��رده س��پس در زبان��هي  Program Optionsگزین��هی  Hide SnagIt Before Capturingرا
غیرفعال کنید؛ با این عمل به ش��کلهای مختلفی میتوان از پنجرهی اصلی نرمافزار و زیر منوهای آن عکس
گرفت( .شکل )2-33
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SnagIt  گرفتن عکس از2-33 شکل

Print Screen  به طور پیش فرض دکمهCapture  کلید میانبر عملی��ات، همانطور که میدانید:نکت�ه
، را اجرا کردهProgram Preferences گزینهیTools صفحه کلید است و شما میتوانید از منوی
 کلید میانبر پیش فرض را تغییرGlobal Capture Hotkey  در بخشHotkeys سپس در زبانهی

.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 file, the printer, e-mail, SnagIt editor or even a Web
server.
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خالصهی مطالب:
-----------------------------•در  SnagItبا استفاده از روش  Image Captureمیتوان از صفحه نمایش عکس گرفت؛ برای این منظور،
الزم است که  Output،Inputو در صورت نیاز  Effectsرا تنظیم کرد؛
• :Inputهمانطور که از نام آن پیداس��ت ،ورودی یا محدوده عملیات  Captureرا به ش��کلهای مختلفی
مانند کل صفحه ( ،)Screenپنجرهی خاص ( ،)Windowپنجرهی فعال ( )Active Windowو بس��یاری
محدودههای مشابه دیگر فراهم مینماید؛
• :Outputنتیجه حاصل از  Captureرا میتوان به خروجیهایی مانند فایل ( ،)Fileپست الکترونیکی(،)Email
نرمافزارهای کاربردی چون Excel ،Wordیا  Power pointارسال کرد؛
• :Effectsبا اس��تفاده از گزینههای این قس��مت که در قس��مت پایین پنجرهي اصلی قرار دارد ،میتوان به
تصاویر گرفته شده به کمک  SnagItیک یا چند فیلتر و جلوه خاص را اعمال کرد؛
•ب��ا اجرای دس��تور  Propertiesاز زیر منوی  Inputمیت��وان با تنظیم ،ویژگیه��ای ورودی مورد نظر را
انجام داد؛
•ب��ا انتخ��اب گزینهی  Preview Windowدر کلیه حالتهاي خروجي ف��وق ميتوان قبل از ایجاد هر نوع
خروجي ،پیش نمایشي از فایل خود را در پنجرهی  SnagIt Editorمشاهده کرد؛
•ب��ا انتخاب گزینه  Multiple Outputsميت��وان خروجي تصویرخود را بهصورت هم زمان به چند خروجی
مختلف ارسال کرد.
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واژه نامه تخصصی
Achieve

دست یافتن

Advanced

پیشرفته
زمینه

Background

عنوان

Caption
Color Correction

تصحیح رنگ

Color Depth

عمق رنگ

Color Substitution

جایگزینی رنگ

Combination

ترکیب

Desire

میل داشتن ،خواستن
عوامل

Elements

بیضی

Ellipse

ثابت

Fixed

دقت تصویر

Image Resolution

چند ناحیهای

Multiple Area
Object

عنصر – موضوع -شیء

Options

اختیارات

Preferences

ترجیحات-اولویت ها

Region

ناحیه -محدوده

Rounded Rectangle

چهارضلعی گوشه گرد
برنامهی زمان بندی

Schedule

حرکت

Scrolling

اشکال

Shapes
Trim

برش زدن
عالمت کم رنگ

Watermark
Workflow

جریان کاری
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خودآزمایﻲ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

جریان کاری عملیات  Captureدر نرمافزار  SnagItرا توضیح دهید.
تفاوت ورودی نوع  Objectو  Windowدر حالت  Image Captureچیست؟
تفاوت  Scrolling Regionو Custom Scrollدر گرفتن عکس از متون چند صفحهای چیست؟
با چه روشی میتوان از بخشهای مختلف نرمافزار  SnagItعکس گرفت؟
چگونه میتوان کلید میانبر پیش فرض نرمافزار  SnagItرا تغییر داد ؟
با کدامیک از جلوههای بخش  Effectsمیتوان کیفیت عکس گرفته شده را افزایش داد؟
برای ارسال یک  Captureبه چند خروجی مختلف ،از چه گزینهای میتوان استفاده کرد؟
نحوهی گرفتن عکس از منوها را با استفاده از نرمافزار  SnagItتوضیح دهید.

کارگاه :SnagIt
-1

-1-1

با اس��تفاده از نرمافزار SnagItدر مد  Image Captureعملیات زیر را انجام دهید ضمن اینکه تمامی
تصاویر  Captureش��ده دارای آرم یا لوگوی کمرنگ در گوش��هی س��مت راست و پایین صفحه باشند
تصاویر ذخیره شده در پوشهي  SnagIt- Capture\ Imageذخیره شوند.
از یک متن چند صفحهای دلخواه  Captureتهیه کرده و آنرا با فرمت  jpgذخیره کنید.

 -1-2از ی��ک مت��ن چند صفحهای تنها دو صفح��ه اول آنرا  Captureنمایید؛ ضمنا فایل را با پس��وند jpg

ذخیره کنید.

-1-3

از پنج��رهی نرمافزار  SnagItی��ک  Captureتهیه کنید بهطوریکه  Resolutionتصویرایجادش��ده
 dpi400باشد؛ ضمنا فایل را با پسوند  jpgذخیره کنید.

-1-4

از آیکنهای موجود در صفحه اول نرمافزار SnagItتصویر تهیه کرده و آنرا با فرمت icoذخیره نمایید.

-1-5

در نرمافزار فتوشاپ ،یک تصویر باز کرده و سپس با اندازه ثابت 400در  300از آن  Captureتهیه کنید؛
ضمن اینکه بعد از این مرحله به میزان  ٢٠٠پیکسل به اطراف آن یک زمینه نارنجی رنگ اضافه نماید
و سپس اندازه آنرا به میزان  2برابر بزرگنمایی کرده و با پسوند  jpgذخیره نمایید.
(راهنمای��ی :در پنج��ره  SnagIt Editorاز من��وی  Imageو گزین��هی  Resizeو Canvas Resize
استفاده نمایید).

-1-6

در نرماف��زار  Photoshopاز من��وی  Image/Adjustment/Curveبه طور همزمان  Captureتهیه
کنید( .دو روش).

-1-7

از کل پنجرهی صفحه نمایش به طور همزمان از س��ه ناحیهی آن Captureتهیه کرده عالوه بر این،
رنگ تصاویر گرفته شده معکوس شود؛ ضمنا فایل را با پسوند  jpgذخیره کنید.
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-1-8

از پنجرهی  My Computerیک  Captureتهیه کرده و آنرا بهصورت سیاه و سفید و بهصورت قرینه
با پسوند  jpgذخیره کنید .
(راهنمای��ی :در پنج��ره  SnagIt Editorاز من��وی  Imageو گزین��هی  Rotateو زی��ر منوی Flip
استفاده نمایید).

-1-9

یک متن دلخواه را باز کرده س��پس از آن یک  Captureتصویری تهیه نمایید؛ بهطوریکه بخش��ی از
متن  Captureشده 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 پنجرهی
 SnagItEditorاز منوی  Imageو گزینهی  Spotlight Magnifyاستفاده نمایید).

 -1-10از نوار ابزار  Photoshopیک  Captureتهیه کرده وسپس آنرا بهصورت افقی ذخیره نمایید.

ﭘرﺳشهای ﭼهارگزینهای:
 -1با کدامیک از حالتهای نرمافزار  SnagItمیتوان از صفحه نمایش فیلم گرفت؟
ب) Image
الف) Web
د) Text
ج) Video
 -2در نرمافزار  SnagItهنگام گرفتن عکس از صفحهی نمایش کدام فرمت فایلی زیر ایجاد نمی شود؟
ب) Jpg
الف) Bmp
د) Gif
ج) Avi
 -3در نرماف��زار  SnagItب��رای گرفت��ن تصویر با اندازهی ثاب��ت از صفحهی نمایش ک��دام گزینه  Inputباید
انتخاب شود؟
ب) Object
الف) Menu
د) Fixed region
ج) Shape
 -4در نرمافزار  SnagItبرای قرار دادن یک آرم کم رنگ روی تصویر از کدام فیلتر زیر استفاده میشود؟
ب) Border
الف) Image Scaling
د) Watermark
ج) Trim
 -5در نرمافزار  SnagItهنگام گرفتن عکس از چند قس��مت صفحهی نمایش به طور همزمان ،کدام گزینهی
 Inputباید انتخاب شود؟
ب) Object
الف) Multiple Area
د)Fixed Regin
ج) Rigen
 -6در نرمافزار  SnagItبرای فرستادن تصویر دریافت شده به چاپگر از کدام خروجی زیر استفاده میشود؟
ب) Printer
الف) Clipboard
د) Studio
ج) Catalog
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 با کدامیک از دس��تورات زیر میتوان دقت صفح��ه نمایش را در هنگام تصویربرداریSnagIt  در نرماف��زار-7
تنظیم کرد؟
Color Effect )ب
Annotation )الف
Watermark )د
Image Resolution )ج
 با کدامیک از دستورات زیر میتوان به اطراف تصویر یک قاب اضافه نمود؟-8
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 نرمافﺰار  SnagItایجاد کنید
که شامﻞ قسمتهای زیر باشد:
• Capture Mode

•مﻌرفی انواع ورودیها
•مﻌرفی انواع خروجیها
•مﻌرفی انواع جلوهها
•گﺰینههای Options
•منوی اصلی برنامه
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