
 Snipping tool استفاده از ابزارآموزش 

یا ًوایطگر خَد عکس تگیریذ ٍ  گاّی هوکي اسر ترایساى خیص تیایذ کِ تخَاّیذ از قسوسی از صفحِ ی دسکساج

ٍجَد دارد کِ تا اسسفادُ از آى تِ راحسی هیسَاًیذ از  Snipping tool امآى را رخیرُ کٌیذ. در ٍیٌذٍز اتساری تِ ً

 .قسوسی از صفحِ ی ًوایطگر خَد عکس تگیریذ ٍ آى را رخیرُ کٌیذ ّوِ یا

 .را زایح ٍ جسسجَ کٌیذ Snipping tool عثارذ Start ترای اسسفادُ از ایي اتسار کافی اسر در هٌَی

 

 .کلیک کٌیذ زا اجرا ضَد Snipping tools تر رٍی گسیٌِ ی

 

هیسَاًیذ تا زَجِ تِ ًیاز خَد ّر کذام از  گسیٌِ خیص رٍی ضوا قرار دادُ هیطَد کِ ۴ترای عکس گرفسي از صفحِ، 

-Free : هطاّذُ ٍ اًسخاب کٌیذ کِ عثارزٌذ از Mode گسیٌِ را هیسَاًیذ در زة ۴اًسخاب کٌیذ. ایي آى ّا را 

from snip  ،Rectangular snip  ،Window snip  ،Full-screen snip . اداهِ ّرکذام از ایي  در

 .گسیٌِ ّا را تِ صَرذ جذاگاًِ تررسی هیکٌین



 

 : Free-from snip حالت

اسسفادُ از آى هیسَاًیذ ّر قسوسی از  یک قیچی در صفحِ ظاّر هیطَد کِ تا Free-from snip تا اًسخاب حالر

 .یرُ کٌیذدٍسر داریذ ترش دّیذ ٍ رخ صفحِ ی ًوایص خَد را تِ ّر ضکلی کِ

 

 

 : Rectangular snip حالت

هیسَاًیذ ّر قسور از صفحِ را تِ صَرذ هسسطیلی ترش دّیذ ٍ رخیرُ  Rectangular snip تا اًسخاب گسیٌِ ی

 .کٌیذ



 

 : Window snip حالت

 ّا عکس تگیریذ هیسَاًیذ اگر چٌذ خٌجرُ ی هخسلف را ّوسهاى تاز کردُ تاضیذ ٍ تخَاّیذ از یکی از آى

Snipping tools را در حالر Window snip ٍ سدس تر رٍی خٌجرُ ی هَرد ًظر خَد کلیک قرار دّیذ 

 .گرفسِ ضَد کٌیذ زا فقط از ّواى خٌجرُ عکس

 

 



 

 : Full-screen snip حالت

 .را اًسخاب کٌیذ تِ طَر کاهل از زوام صفحِ عکس گرفسِ هیطَد Full-screen snip در صَرزی کِ حالر

 

 .را اًسخاب کٌیذ New ای تاال ترای ّر تار عکس گرفسي از صفحِ گسیٌِ یخس از اًسخاب ّر یک از حالر ّ

 

 Pen  ،Highlighter  ،eraser ًٌذاتسارّایی ها تعذ از ّر تار اسکریي ضاذ گرفسي از صفحِ هیسَاًیذ تا اسسفادُ از

 .خَد ایجاد کٌیذ تِ صَرذ دسسی زغییرازی در عکس



 

آى را  Save snip ب عالهرتا اًسخا تعذ از ایٌکِ از صفحِ ی هَرد ًظر خَد عکس گرفسیذ ٍ یا آى را ترش دادیذ

 .در هحل هَرد ًظر خَد رخیرُ کٌیذ

 

  

 .گیریذتِ راحسی هیسَاًیذ از صفحِ ًوایطگر خَد اسکریي ضاذ ت snipping tool تذیي زرزیة تا کوک

 


