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 چيست؟ (Screenshot) اسكرين شات

صفحه ترين تعريف يعني تصويري كه از محتواي در حال نمايش بر روي  در ساده )screenshot اسكرين شات (به انگليسي

. عكس گرفتن از صفحهو گوشي موبايل گرفته شود. بنابراين اسكرين شات يعني  تبلت، لپ تاپ، كامپيوتر دسكتاپ نمايش

سال پيش انجام  20البته منظور اين نيست كه با استفاده از يك دوربين از صفحه نمايش عكس تهيه كنيم (اين كار را تقريبا 

وجود دارد  (Tool) ها امكان گرفتن اسكرين شات از صفحه به صورت يك ابزار همه دستگاهدادند، پس عاقالنه نيست!) در  مي

 .ها خيلي راحت و در بعضي دستگاه ها نيز نياز به انجام بعضي كارهاست كه در بعضي دستگاه

 :آموزش گرفتن اسكرين شات در ويندوز

تواند براي تمام كاربران مفيد باشد. شايد بخواهيد بعد از اين كه  صفحه نمايش مي دانستن نحوه گرفتن اسكرين شات از

هاي زيادي براي اين كار وجود دارد، اما چه روشي  تراكنش را ذخيره كنيد. روش ت اينترنتي را انجام داديد، رسيدپرداخ

اهيد يك تصوير را با دوستانتان به اشتراك تر از گرفتن يك اسكرين شات؟! حتي ممكن است بخو تر و مطمئن تر و راحت سريع

ها و كارهاي مختلف به ديگران از اسكرين شات استفاده كنيد يا از مشكل يا خطايي  بگذاريد، بخواهيد براي آموزش دادن برنامه

توييتر، بدون هاي اجتماعي نظير تلگرام، اينستاگرام و  كه براي شما پيش آمده، تصويري تهيه كنيد. خيلي ها هم در پيامرسان

 !مانند ايم زنده نمي اسكرين شات گرفتن از سوتي هايي كه داده

دهيم. خوشبختانه در  در اين مقاله آموزش گرفتن اسكرين شات از صفحه نمايش كامپيوتر يا لپ تاپ را به شما آموزش مي

، گرفتن اسكرين شات با امكانات 10ويندوز در هاي زيادي براي گرفتن عكس از صفحه وجود دارد، همچنين  ويندوز، راه

رفتن اسكرين گ و كنيد مي استفاده 10 ويندوز يا و 8�1، 8، 7زياد فرقي ندارد كه از ويندوز بيشتري ارائه شده است. اما 

گيرد. حتي نيازي به نصب نرم افزار اضافه براي گرفتن  ترين نحو ممكن صورت مي ها به ساده شات در تمام اين سيستم عامل

 .اسكرين شات از لپ تاپ نيز نيست

روزي به كار خواهد رفت. با اين وجود همه كاربران بايد نحوه گرفتن اسكرين شات از صفحه نمايش خود را ياد بگيرند كه قطعا 

  .هايي ساده و كاربردي براي گرفتن اسكرين شات آشنا خواهيد شد در ادامه با روش
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  :PrintScreen  گرفتن اسكرين شات از كل صفحه با

وجود  PrtSC SysRq ، با نامF12 ، و كنار دكمهراستها در باال سمت كيبوردكه بر روي اكثر  Print Screen فشار دادن دكمه

 .باشد  هاي گرفتن اسكرين شات از صفحه نمايش مي ترين روش ترين و سريع دارد، يكي از راحت

و در واقع تصوير  نخواهد شداي كه وجود دارد با فشار دادن اين دكمه چيزي براي شما به صورت خودكار ذخيره  اما نكته

با فشار  Paint افزار گرافيكي نظير شود. بنابراين بايد در يك نرم داري مي به صورت موقت نگه clipboard گرفته شده در حافظه

آن سند را در مكاني مناسب  Ctrl + S گذاري كنيد و سپس با گرفتن كليدهاي يا جاي Paste آن را Ctrl +V دادن كليدهاي

  .ذخيره كنيد

را فشار دهيد  PrintScreen كند، بنابراين اگر باز هم دكمه همچنين كليپ بورد فقط يك تصوير را در خودش نگه داري مي

اهيد چندين تصوير پشت سر هم بگيريد اين تصوير قبلي پاك شده و تصوير جديد جايگزين آن خواهد شد. پس زماني كه بخو

هاي ديگر را امتحان كنيد. البته با نصب نرم افزارهايي كه حافظه كليپ بورد  و بهتر است روش نخواهد بود روش خيلي جوابگو

 .توانيد اين مشكل را بر طرف كنيد مي Clipboard Master كنند، نظير كامپيوتر را مديريت مي

 :گرفتن اسكرين شات در لپ تاپ

 

ها گرفتن  تفاوت دارد. در لپ تاپ كامپيوترشيوه گرفتن اسكرين شات در لپ تاپ اندكي با نحوه گرفتن اسكرين شات در 

را  Fn+Print Screen هاي نخواهد بود، بلكه براي اين كار بايد دكمهميسر   PrintScreenدكمهاسكرين شات تنها با فشار دادن 
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باشد،  مي  Functionكلمهكه مخفف  Fn ليدد. (كرد نظر شما در كليپ بود ذخيره شوهمزمان فشار دهيد تا تصوير مو

يب مي شود، و كارهايي ترك F12 تا F1 شود و معموال با ساير كليدها نظير كليدهاي ها ديده مي كليديست كه اغلب در لپ تاپ

  )دهد مثل تغيير نور صفحه نمايش و كم و زياد كردن صدا را انجام مي

 

 
 :Alt + Print Screen گرفتن اسكرين شات از پنجره فعال با

بخواهيد كند. بنابراين اگر  كند، اما تنها پنجره فعال را ذخيره مي عمل مي PrintScreen اين راه حل همانند فشار دادن دكمه

توانيد اين كار را انجام  مي   Alt + Print Screen تنها از پنجره فعال عكس گرفته شود به راحتي با فشار دادن كليد هاي

 .دهيد

 :Windows + Print Screen ذخيره خود كار اسكرين شات با كليد هاي 

 

كرد. در اين روش با  مي تر كار را برايمان سختشد كه كمي  ذخيره مي حافظه كليپ بوردهاي قبلي، تصوير ما در  در روش

، تصوير به صورت خودكار در جايي از حافظه ذخيره خواهد PrintScreen  و Windows  فشار دادن همزمان كليد هاي

 .نداريد  Paint كردن تصوير در نرم افزاري مثل Paste بنابراين نيازي به .شد

 شود؟ اسكرين شات در كجا ذخيره مياما سوال اين است كه پس از بكارگيري اين روش، 
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  .شود مي ذخيره Screenshots و سپس Pictures و در پوشه (png.) پاسخ اين است كه تصوير مورد نظر شما با فرمت

 :گرفتن اسكرين شات از يك ناحيه مشخص

 

 بايد چه كنيم؟محدوده مورد نظر خود اسكرين شات تهيه كنيم اما اگر بخواهيم از 

+ Shift + S همانند تصوير باال با فشار دادن همزمان كليدهاي اي را كه در نظر داريد،  توانيد به طور آزادانه هر محدوده مي 

موس لپ انتخاب كرده و از آن تصوير تهيه كنيد. با فشار دادن اين كليدها، صفحه نمايش كمي خاكستري رنگ شده و نشانگر 

ايد انجام دهيد اين است كه از محدوده مورد نظر عكس بگيريد. تصوير مورد + در خواهد آمد. پس تنها كاري كه ب به شكل تاپ

 گذاري يا جاي Paint نظر شما در همان لحظه در حافظه كليپ بورد ذخيره خواهد شد و كافي است آن را در نرم افزاري مثل

Paste  كنيد و در نهايت تصوير را ذخيره نماييد.  
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 Snipping Tool استفاده از نرم افزار

Sniping Tool  هاي ويندوز (به جز  افزار كاربردي براي گرفتن اسكرين شات در ويندوز است كه در تمام نسخه يك نرم

برداري از صفحه نمايش  باشد. اين برنامه امكان عكس به طور پيشفرض نصب مي )XP و Starter, Basic editions هاي ورژن

هاي ديگر  اي كه كاربر به صورت مستطيل و يا شكل هاي تمام صفحه، پنجره فعال، محدوده كامپيوتر يا لپ تاپ در حالت

 .اضافه شده) را براي كاربران فراهم كرده است 10كه در ويندوز (  Delayكند و قابليت تنظيم تاخير يا انتخاب مي

 .هاي باال كار نكرد، قطعا اين روش كار خواهد كرد اگر هيچ يك از روش

 .باز شود Start را فشار دهيد تا منوي  Windows كردن اين نرم افزار دكمه براي باز

 .را فشار دهيد Enter جو كرده و كليد را جست و Sniping Tool بر اساس تصوير زير عبارت
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عكس از براي گرفتن  Mode شامل چهار حالت يا  Sniping Toolبعد از اجراي نرم افزار با تصوير زير مواجه خواهيد شد،

 :باشد صفحه نمايش مي

  
  

1. Free-form Snip :توانيد به صورت آزادانه با كشيدن موس از هر شكلي كه مايل هستيد عكس بگيريد مي. 

2. Rectangular Snip: كند امكان تصوير برداري از يك محدوده را به شكل مستطيل فراهم مي. 

3. Window Snip: برداري كنيد از اين گزينه استفاده كنيدخواهيد فقط از يك پنجره خاص عكس  اگر مي. 

4. Full-screen Snip :كند همان طور كه از اسم آن پيداست، به صورت تمام صفحه اسكرين شات تهيه مي. 

دارد، كافي است تا كمي كنجكاو  وجود نيز …اين نرم افزار امكانات بيشتري نيز نظير خط كشيدن و يا اضافه كردن متن و در 

 !باشيد

را فشار دهيد و يا طبق تصوير زير بر روي آيكن فالپي  Ctrl + S براي ذخيره كردن تصوير گرفته شده كليدهاي در نهايت

  .كليك كنيد
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. 

  

 :گرفتن اسكرين شات در تبلت هاي ويندوزي

مراجعه  اي كه قصد عكس گرفتن از آن را داريد، قبل از گرفتن اسكرين شات از صفحه در تبلت هاي ويندوزي، ابتدا به صفحه

  .كنيد و مطمئن شويد كه اين صفحه در باال قرار دارد

 

 
سپس لوگوي ويندوز را فشار دهيد. (اگر در تبلت شما لوگوي ويندوز وجود ندارد، دكمه پاور آن را فشار دهيد) و در آخر دكمه 

 .را فشار دهيدكنيد دكمه زياد كردن صدا)  (اگر از دكمه پاور استفاده ميVolume Down  كم كردن صدا يا

  .قرار خواهد گرفت Screenshots و Pictures تصوير مورد نظر شما در پوشه

 

 

  https://www.candelliran.comمنبع : 

  


