
 
 مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی

 screen  recorder استفاده از افزونه با کامپیوتر از صفحه یلمبرداریف

 AUT-EL-0012-01 ماره:ش

 92/11/1922 تاریخ:      1 :ویرایش

 2تا         1        از:  صفحه

 محمد عبادیتهیه کنندگان: 

 

 
 محفوظ است.تمامي اطلاعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن 

 

م و سنگین هستند. اما يکي از راه های مناسب برای فیلمبرداری از صفحه کامپیوتر راه های مختلفي وجود دارد. از جمله نصب نرم افزارهای مختلف که بعضي از آنها سبک و بعضي ديگر حجی 

از اين افزونه میتوان جهت ضبط کردن فیلم از دوربین کامپیوتر، صفحه کامپیوتر )دسکتاپ، پنجره های مختلف در ويندوز،  به مرورگر کروم است. screen  recorderاضافه کردن يک افزونه 

 ط بدون محدودين ويدئو. مزايای اين افزونه عبارتند از استفاده آسان، بدون نیاز به ثبت نام، بدون واتر مارک بودن، ضب تب کروم( استفاده کرد.

 کنید. pasteبرای نصب اين افزونه بايد مرورگر کروم خود را باز کنید ولینک زير را در نوار آدرس 
https://chrome.google.com/webstore/detail/screen-recorder/hniebljpgcogalllopnjokppmgbhaden?hl=en 

 

 کلیک کنید تا اين افزونه به مرورگر شما اضافه شود.   add to chromeکه بايد بر روی  حالا با صفحه زير مواجه مي شويد

 
 

https://chrome.google.com/webstore/detail/screen-recorder/hniebljpgcogalllopnjokppmgbhaden?hl=en
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 را بزنید  add extensionسپس طبق تصوير زير 
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 کلیک کنید. screen recorderبرای شروع ضبط بر روی در دسترس خواهد بود.  زير پس از اضافه شدن اين افزونه در سمت راست و بالای مرورگر شما طبق تصوير
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دون گزينه صدا نمايان مي شود. شما مي توانید ب ،اب يکي از اين دوخسپس تصوير زير نمايان مي شود. ابتدا از شما سوال مي شود که از صفحه کامپیوتر ضبط مي کنید و يا دوربین. پس از انت

 را بزنید.  start recordingصدا ضبط کنید و يا صدای میکروفون و يا صدای سیستم را ضبط کنید. پس از انتخاب گزينه صدا طبق تصوير زير 
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فعال مي شود و بر روی  shareپس از انتخاب پنجره مورد نظر برای ضبط گزينه  فیلمبرداری کنید.سپس پنجره زير نمايان میشود که از شما سوال مي کند کدام قسمت ويندوز را مي خواهید 

 آن کلیک کنید تا فرايند ضبط شروع شود.
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 ن را مینیمايز کنید.آپس از شروع ضبط پنجره زير نمايان میشود. برای ادامه کار خود میتوانید  
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را بزنید. حالا طبق تصوير زير از شما سوال مي کند که آيا فیلم را ذخیره مي کنید و يا بدون ذخیره کردن   stop recordingدر صورتیکه میخواهید ضبط کردن را به پايان برسانید بر روی 

 فرايند جديد را آغاز مي کنید.
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 را بزنید.    show in folderی فیلم ذخیره شده در پايین صفحه کلیک راست کرده و اگر محل ذخیره شدن فیلم خود را نمي دانید کافیست بر رو
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 ضمنا مي توانید مسیر پیش فرض ذخیره فیلم ها را پس از کلیک بر روی سه نقطه سمت راست و بالا در کروم در مسیر زير بیابید.
Setting / advanced / downloads / location 

 

 
 


