دليل المستخدم

توضيح

يتم توفير دليل المستخدم هذا "كما هو" دون أي إقرارات أو ضمانات  ،صريحة أو ضمنية .ال تقدم  Sal as i lأي إقرارات أو
معقوال لتضمين معلومات
جهدا
ضمانات فيما يتعلق بدليل المستخدم هذا أو المعلومات المقدمة هنا .على الرغم من أننا نبذل
ً
ً
دقيقة وحديثة  ،دون اإلخالل بعمومية هذه الفقرة  ،إال أن شركة سالسل ال تضمن أن المعلومات الواردة في دليل المستخدم
هذا كاملة أو صحيحة أو دقيقة أو غير مضللة .
التزاما .
تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إشعار وال تمثل
ً

جميع الحقوق محفوظة

Page | 2

 .1سالسل ديسكتوب  -مقدمة
سالسل ديسكتوب هي أداة تأليف وبث محتوى مبتكرة وبسيطة وقوية تمكّ ن المدربين من إنشاء
محتوى التعلم اإللكتروني .
1. 1الميزات الرئيسية
●سهل االستخدام.
●شريط أدوات متعدد الوظائف للشرح والعرض التوضيحي.
●تسجيل الصوت والفيديو والشاشة في وقت واحد.
●دعم دقة الصورة تصل إلى 4K

●يمكن استخدامه مع أي برنامج آخر مثل ) (PowerPoint, PDF, Word, Excelوخالفه
● بث مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى منصات متعددة في وقت واحد
●التبديل بين الكاميرات المرفقة أثناء التسجيل.
 1.2مكونات برنامج سالسل ديسكتوب

يحوي برنامج سالسل ديسكتوب األجزاء الرئيسية التالية:
●الشاشة الرئيسية ●

شريط األدوات ●

مسجل الشاشة ●

البث المباشر

معلومات عامة عن برنامج سالسل ديسكتوب
الشاشة الرئيسية -

( رقم اإلصدار ،حقوق الملكية ،شروط اإلستخدام ،ايميل الدعم الفني)

اإلعدادت
( الكاميرا ،المايكروفون  ،الصوت ،اللغة
دقة الشاشة ،العالمة المائية )

تسجيل الشاشة مع الكاميرا

تسجيل الكاميرا

يتم التسجيل والبث المباشر
باستخدام كل من الشاشة

يتم البث والتسجيل باستخدام

والكاميرا

الكاميرا

دليل المستخدم
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تفعيل
إدراج رمز التفعيل للحصول على
نسخة كاملة المزايا

1.3

شريط األدوات
شريط أدوات سالسل ديسكتوب يستخدم على أي سطح ،نافذة أو برنامج مع القابلية للتحريك أفقيا وعاموديا
تحريك شريط األدوات | انقر واسحب حتى تستطيع تحريك شريط األدوات
مؤشر الشاشة | اإلنتقال بين سطح المكتب وسطح لوح الكتابة األبيض
القلم |

الكتابة والرسم على أي سطح
نقرة مزدوجة على القلم لتغيير الحجم واللون

القلم السحري | الكتابة والرسم على أي سطح ،وسوف يختفي تلقائيا بعد لحظات
نقرة مزدوجة على القلم لتغيير الحجم واللون

قلم التأشير |

التأشير والرسم مع خيارات متعددة من األلوان الشفافة
نقرة مزدوجة على القلم لتغيير الحجم واللون

ورقة المالحظات | إضافة مالحظات مكتوبة على أي سطح مع القابلية لتغيير اللون والحجم والموقع
الممحاة | محي قلم الكتابة وقلم التأشير
تراجع خطوة |

تراجع عن الخطوة السابقة

محو الشاشة | محي الشاشة من آثار القلم وقلم التأشير
أدوات عرض توضيحي |

العدسة المكبرة ،المسالط  ،الستارة

تغيير حجم شريط األدوات | تضغيير شريط األدوات

1.4

مسجل الشاشة
تصغير مسجل الشاشة
إغالق مسجل الشاشة

بث مباشر
إظهار الكاميرا
إظهار شريط األدوات
اختيار مساحة التسجيل
وقت التسجيل

انهاء التسجيل
بدء /ايقاف مؤقت /استكمال التسجيل
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تغيير موقع شريط األدوات

1.5

من الشكل العامودي الى الشكل األفقي

-

لتغيير موقع شريط األدوات من الشكل العامودي الى األفقي ،لطفاً اتبع الخطوات التالية:
-1

إضغط وحرك المنطقة العلوية في شريط األدوات (

-2

اسحب شريط األدوات الى أسفل أو أعلى الشاشة كما في الصورة المرفقة.

-

-

1.6

)

سيتم تغيير موقع شريط األدوات كما هو مبين في الصورة.

من الشكل األفقي الى الشكل العامودي
1

 -إضغط وحرك المنطقة العلوية في شريط األدوات (

2

 -اسحب شريط األدوات الى أقصى يمين أو أقصى يسار الشاشة.

)

إعدادات سالسل ديسكتوب

اختيار اللغة
عربي ،إنجليزي ،فرنسي،

وقت زوال الحبر
تحديد وقت محدد لزول الحبر
حسب المؤشر من أقل وقت
ألكثر وقت
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إسباني

جهاز الصوت
اختيار المايكروفون

كاميرا التسجيل
مصدر صورة الكاميرا
تحكم الصوت

(كاميرا موصولة عبر
) USB

اختيار درجة الصوت للفيديو

تجريب المايكروفون
اختبار درجة علو صوت
المايكروفون

صورة كاميرا التسجيل

العالمة المائية

دقة الفيديو
تدعم لغاية دقة فيديو
4K

مكان العالمة المائية
أعلى اليمين ،أعلى اليسار ،

جودة الفيديو

أسفل اليمين ،أسفل اليسار

منخفض للغاية ،منخفض،
عادية  ،مرتفع ،مرتفع للغاية
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إضافة خدمة بث جديدة

إلغاء خدمة بث

اختيار كل خدمات
البث المباشر
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 .2تفعيل نسخة برنامج سالسل ديسكتوب الى نسخة برو

-

من الشاشة الرئيسية للبرنامج ،إضغط على خيار تفعيل

 أدخل رمز التفعيل -إضغط خيار شراء
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 أدخل معلوماتك الشخصية -إضغط على تسجيل الحساب

بعد إدخال المعلومات الشخصية ،سيتم تفعيل النسخة البرو
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-

في حال تم عمل فورمات لجهاز الحاسوب ،وتريد استعادة رخصة برنامج سالسل ديسكتوب ،إضغط على لديك
حساب سابق ومن ثم أدخل األيميل والرقم السري ،وسيقوم البرنامج باستعادة رخصة المستخدم.

 -في حال فشل استعادة رخصة البرنامج ،يتم اإلتصال على الدعم الفني عبر اإليميلinfo@salasil.com :
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 .3كيفية إنشاء فيديو جديد:
إنشاء فيديو جديد باستخدام برنامج سالسل ديسكتوب عملية بسيطة للغاية ،مجرد  3خطوات وسيكون الفيديو جاهزاً للنشر.

 – 3.1إنشاء فيديو جديد ( تسجيل الفيديو )

اختيار طريقة التسجيل

.1

إنشاء فيديو باستخدام الكاميرا فقط
-

هذا الخيار يسمح لمعد الفيديو عمل الفيديو باستخدام الكاميرا والصوت فقط.

بدء /ايقاف مؤقت /
استكمال التسجيل
إنهاء التسجيل

تصغير
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.1

إضغط على زر (بدء التسجيل)

.2

بمجرد اإلنتهاء من تسجيل الفيديو ،إضغط على زر

إنهاء

إيقاف مؤقت

Recording

(إنهاء التسجيل)
.3

يتم حفظ /تعديل الفيديو

شاشة كاملة

تصدير ملف الفيديو

للمشاهدة

تعديل الفيديو

تحكم الصوت

إلغاء الفيديو
حفظ الفيديو

.2

إنشاء فيديو باستخدام الكاميرا والشاشة معاً
-
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هذا الخيار يسمح لمعد الفيديو باستخدام الكاميرا والشاشة معاً في نفس الوقت

● تسجيل جزء من الشاشة
باستخدام هذه الميزة ،ستتمكن من تسجيل جزء محدد من الشاشة.
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.1

إضغط على خيار (حيز التسجيل )

.2

قم بتحديد المنطقة التي ترغب بتسجيلها من الشاشة.

.3

إضغط زر (بدء التسجيل)

.4

إضغط زر (انتهاء التسجيل)

3.1

محرر الفيديو

(النسخة البرو)

بعد االنتهاء من تسجيل الفيديو ،بإمكانك تعديل الصوت والصورة من خالل الخطوات البسيطة التالية:

تعديل الفيديو

استبدال صوت قديم بآخر جديد لجزء محدد
كتم صوت لجزء محدد
حذف جزء محدد
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تجاهل تنفيذ التغييرات
تنفيذ التغييرات

مؤشر الوقت

● خطوات تعديل الفيديو
لتعديل الفيديو الذي تم تسجيله ،اتبع الخطوات التالية:

.1

اختر الجزء الذي تريد تعديله من الفيديو عبر سحب مؤشري الوقت الى اليمين واليسار

.2

اختر نوع التعديل الذي تريد عمله على الجزء الذي ترغب بتعديله.

.3

اضغط على خيار تنفيذ لحفظ التعديالت

.4

اضغط على خيار تجاهل في حال ال تريد حفظ التعديالت.

 .4أدوات العرض التوضيحي
برنامج سالسل ديسكتوب مزود بأدوات مميزة تدعم العرض التوضيحي بطريقة رائعة

● العدسة المكبرة
 -1يتم اختيار العدسة المكبرة من شريط األدوات
 -2انقر الفأرة في المكان ا لمحدد الذي ترغب باستخدام العدسة المكبرة عليه
اغالق

تكبير الصورة
تحريك العدسة
المكبرة
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تصغير الصورة

● الستارة
.1

نقرة مزدوجة على أيقونة أدوات العرض التوضيحي لفتح قائمة األدوات الفرعية

.2

قم باختيار أيقونة الستارة
تبديل بين شكل الستارة األفقي والشكل العامودي
اغالق

اضغط وحرك

اضغط وحرك

الستارة باتجاه

الستارة باتجاه

اليمين واليسار

اليمين واليسار

and left
لون الستارة

● المسالط الضوئي
-1

-2

نقرة مزدوجة على أيقونة أدوات العرض التوضيحي لفتح قائمة األدوات الفرعية

قم باختيار أيقونة المسالط

اغالق
قم بسحب المنطقة
السوداء لتحريك
اضغط بثبات ومن ثم
قم بتحريك المؤشر

لتغيير حجم المسالط
الضوئي
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المسالط الضوئي
على سطح الشاشة

 .5العالمة المائية

(النسخة البرو)

بإمكانك إدراج العالمة المائية الخاصة بك لتكون موجودة على الفيديو الذي تقوم بإنشائه حسب الخطوات التالية:
 -إضغط على اإلعدادات

-
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إختار أحد الخيارات التالية ( افتراضي ،بدون ،اختياري )

-

قم بأخذ اختياري لتقوم بوضع العالمة المائية الخاصة بك.

-

اضغط على تصفح ،ومن ثم اختار العالمة المائية المناسبة ( صورة  PNGمع خلفية شفافة )

-

اضغط على تنفيذ ،لحفظ التعديالت التي قمت بها

 6.تصدير الفيديو

(النسخة البرو)

برنامج سالسل ديسكتوب يمكن المستخدم من تصدير الفيديو بأربع صيغ ،عدا عن الصيغة األصلية ): ( MP4

.1
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MOV -2

AVI

WMV -3

GIF -4

-

اضغط على أيقونة تصدير الفيديو ،ومن ثم قم باختيار صيغة الملف الذي تريده )(AVI, MOV, WMV, GIF

-

اختر الجهة التي ترغب بتصدير ملف الفيديو إليها.

-

اضغط حفظ.

 7.إنشاء صورة متحركة من ملف الفيديو

(النسخة البرو)

برنامج سالسل ديسكتوب يمكن المستخدم من تصدير صورة متحركة ) (GIFمن الفيديو الذي تم إنشائه
-
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اضغط على أيقونة تصدير الفيديو ومن ثم قم باختيار صيغة GIF

-

قم بتحديد دقة الصورة المتحركة وجودتها ) ( FPSعبر تحريك المؤشرات  ،ويوصى بتصغير كل من الدقة والجودة لضمان
حجم مقبول لملف الصورة المتحركة )( GIF
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-

قم بتحديد الجزء الذي ترغب بتحويله الى صورة متحركة

-

اضغط على أيقونة تنفيذ

-

اختر الجهة التي ترغب بتصدير ملف الفيديو إليها.

-

اضغط حفظ.

)(GIF

 .8البث المباشر!
يمكن برنامج سالسل ديسكتوب المستخدم من عمل بث مباشر متزامن على عدة منصات في آن واحد ،ويعتمد ذلك على جودة
اإلنترنت ،إمكانات جهاز الحاسوب المستخدم واإلعدادات الخاصة الموجودة في قائمة اإلعدادات.
ويقوم برنامج سالسل ديسكتوب بحفظ نسخة محلية من البث المباشر للفيديو في حال رغبة المستخدم بالتعديل ،التصدير أو عمل
صورة متحركة ) ( GIFلبعض أجزاء الفيديو.
-

اضغط على زر ) ( liveالموجود على مسجل الفيديو

-

ستظهر صفحة البث المباشر وتقوم بإعطائك الخيارات التالية:

.1

إضافة خدمة بث مباشر.

.2

إلغائ خدمة بث مباشر.

.3

يتم تعبئة اإلسم ،الرابط ،ومفتاح البث في الخانات المخصصة لذلك.

.4

اختر خدمة البث المباشر التي ترغب بالبث عبرها.

جرب من هنا
Connect to YouTube Live

-
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اضغط على زر بث مباشر

 .9اختيار خلفية الفيديو
ي مكن برنامج سالسل ديسكتوب المستخدم من تغيير خلفية الشاشة أثناء عمل التسجيل أو البث المباشر ،ويعطي المستخدم عدة
خيارات:

.1

سطح المكتب

.2

لوح كتابة أبيض

.3

لوح مخطط بياني

.4

ورقة مسطرة (عربي)

.5

ورقة مسطرة (انجليزي)
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-

قم بإظهار شريط األدوات الموجود على مسجل الفيديو

-

بعد ظهور شريط األدوات ،قم بالضغط على زر تغيير خلفيات الشاشة.

-

أخيرا ،قم باختيار خلفية الشاشة التي تريدها.

 متطلبات البرنامج لجهاز الحاسوب بنظام تشغيل ويندوز.10

.R2 2012  أو ويندوز سيرفر2016  ويندوز سيرفر، SP1 7  ويندوز، 8.1  ويندوز،10 مايكروسوفت ويندوز

-

1.8 GHz dual core i3 processor (quad core i5 recommended for smooth screen recording)
4 GB of RAM (8 GB recommended for smooth screen recording)
250 MB of hard-disk space for program installation
Screen resolution: 1366x768 or more
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