آموزش روش ذخیره سازی کالسهای آنالین
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
جهت ذخیره کالسهای آنالین بهتر است از افزونه  Skyroomکه فقط بر روی مرورگر  Chromeنصب میگردد
استفاده شود .برای دانلود این افزونه بر روی لینک زیر کلیک کنید:
https://chrome.google.com/webstore/detail/skyroom-screen-sharingan/pejdnafppnpfimpnipdkiidjancinenc/related
پس از باز شدن صفحه فوق با کلیک بر روی  Add to Chromeدر مرورگر خود آن را نصب کنید.
پس از نصب Icon

در گوشه سمت چپ مرورگر اضافه میشود .با کلیک بر روی آن سه قسمت

میکروفن-اسپیکر-صفحه را فعال نمایید( .مطابق شکل زیر)

و در زمان شروع کالس با زدن بر روی دکمه  Start Recordingکالس مربوطه را ذخیره نمایید.
پس از اتمام کالس با کلیک بر روی  Stop Recordingآن را بر روی کامپیوتر خود ذخیره کنید.

راهنمای استفاده از پلاگین (افزونه) ضبط کلاسهای آنلاین و تنظیمات آن
.1

در ابتدا پس از ورود به کلاس بر روی افزونه نصب شده بر روی مرورگر گوگل کروم (شماره  )1کلیک نمایید.

.2

پس از کلیک روی افزونه ،یک باکس نمایش داده شده مشاهده می شود .در این باکس آیکن هایی مانند صفحه نمایش (مونیتور)،
بلندگو و میکروفن مشاهده میشوند .چنانچه گزینه میکروفن فعال باشد درحین ضبط کلاس صدای شما ضبط می شود .چنانچه گزینه
بلندگو فعال باشد درحین ضبط کلاس صداهای خروجی از بلندگو ضبط می شوند و چنانچه آیکن صفحه نمایش فعال باشد ،تصویر
صفحه نمایش شما نیز بصورت یک فایل ویدیویی ضبط می شود.

.3

با کلیک روی قسمت شماره  2شما می توانید لیست فایل های ضبط شده مربوط به کلاسهای قبلی خود را مشاهده نمایید (شکل  2لیست
کلاسهای ضبط شده را نشان میدهد)

.4

با کلیک روی گزینه شماره  3صفحه جدیدی باز می شود که مربوط به تنظیمات ضبط کلاس است (شکل )3
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شکل 1

شکل 2

.5

طبق شکل  3در این قسمت می توانید نوع فرمت ویدئو ،کیفیت ویدئو ،کیفیت صدا ،مات کردن تب درحین ضبط و حالت ضبط بعد از
توقف ضبط را انتخاب کنید

شکل 3

.6

طبق شکل  4با استفاده از گزینه اول می توانید فرمت ویدئوی ضبط شده را انتخاب نمایید

شکل 4
.7

مطابق شکل  5می توانید کیفیت ویدئوی ضبط شده را (اتوماتیک ،کم ،متوسط ،زیاد ،و بسیار زیاد (فایل های حجیم)) انتخاب کنید.
انتخاب گزینه متوسط(حالت بهینه کیفیت و حجم ویدئو) توصیه می گردد.

شکل 5

.8

مطابق شکل  6می توانید کیفیت صدای ضبط شده را نیز (کم ،متوسط و زیاد) تنظیم کنید.

شکل 6

.9

مطابق شکل  7مات کردن تب موقع ضبط را فعال نمایید

شکل 7

 .11مطابق شکل  8می توانید نوع عمل هنگام توقف ضبط ویدئو را انتخاب نمایید .درصورت انتخاب گزینه  Download videoبلافاصله
بعد از توقف ضبط ،ویدیوی شما ذخیره خواهد شد (شکل  )9و با انتخاب گزینه  Show previewبلافاصله بعد از توقف ضبط
ویدیوی ضبط شده نمایش داده می شود و بعد می توانید روی گزینه ذخیره کلیک نمایید (شکل .)11

شکل 8

شکل 9

شکل 11

