מדריך:
הקלטת שיעור באמצעות Screencast-o-
matic
עודכן בתאריך19.3.2020 :
בידי :ניצה נקן

אגף טכנולוגיות מידע
המכללה האקדמית ספיר

כלי זה מאפשר להקליט מערך שיעור  ,הצגת תצוגת מסך המחשב שלכם (מצגות ,קבצים ,תמונות ,סרטונים ועוד).
על מנת להוריד את הכלי יש להיכנס לאתר https://screencast-o-matic.com/
בכניסה הראשונה יש ליצור חשבון בלחיצה על לחצן sign up, it's free

צילום מסך של לחצני רישום 1

לאחר מכן יש ללחוץ על לחצן  Log inולהזין שם משתמש וסיסמא
יש להזין כתובת דוא"ל וללחוץ על Create Account

מסך רישום למערכת 1

מופיעה הודעה שיש לאשר את הרישום באמצעות מייל שנשלח אליך.

הודעה על מייל שנשלח לאישור 1

יש להיכנס לתיבת דואר האלקטרוני וללחוץ על הקישור במכתב שנשלח אליכם מScreencast-o-matic -

יפתח מסך לרישום בו יש להזין שם פרטי ,שם משפחה ופעמיים את הסיסמא (בת לפחות  8תווים)
לסמן אישור בתיבה וללחוץ על create account

מסך יצירת חשבון 1

לאחר יצירת החשבון יוצג מסך העבודה הראשי.

מסך עבודה ראשי 1

על מנת להקליט שיעור יש להתקין רכיב הקלטה שנמצא בצד ימין של המסך  .רכיב הקלטה 1
לחיצה על הלחצן תוריד קובץ התקנה לרכיב ההקלטה בשם WebLaunchRecorder.exe
בסיום ההתקנה יפתח הרכיב (ובעבודה בהמשך לא יהיה צורך שוב בהתקנתו ,אלא רק לחיצה על הלחצן)
לחיצה על הכפתור תציג מסגרת מקווקוות וחלון שחור להגדרות
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מסך הקלטה 1

הגדרות מסך והגדרות הקלטה:
 .1ניתן להרחיב או לצמצם את גבולות המסך לגודל התצוגה המתאים לכם על ידי הזזת גבולות המסגרת)1( .
יש להגדיר האם התצוגה בהקלטה תהיה רק של המסך ( ,)2רק של המצלמה ( , )3או תצוגה משולבת ()4
 .2הצגת מסך –בדוגמא כאן מוצגת רק שקופית המצגת .אם נרחיב את המסגרת יופיעו גם חלקים אחרים של
המסך.

תצוגת מסך 1

 .3הצגת מצלמה ,תציג את מה שמצלמת מצלמת המחשב (את המרצה או את הכיתה )

תצוגת מצלמה 1

 .4תצוגה משולבת תציג את המסך +המצלמה  .כך תוכלו גם להראות וגם להציג את המסך
חשוב לסמן את התיבה האמצעית במסך המצלמה .ניתן להזיז את תמונת המצלמה למיקום אחר במסך

תצוגה משולבת 1
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- Max Timeמציג את משך הזמן להקלטה .בגרסה החינמית הזמן המקסימלי להקלטה הוא  15דקות.
 – Sizeמציג את גודל התצוגה של המסך
בתיבות מוצג הגודל כפי שהגדרתם בהתאמה האישית
 480pמציג גודל קבוע קטן
 720pמציג גודל קבוע גדול יותר
 Active windowמציג בכל פעם את החלון הפעיל
 Full screenמציג את כל המסך
 Narrationמאפשר בחירת מיקרופון והגדרה אם יוקלט או לא
במהלך השיעור
 Computer Audioמגדיר האם הקול של המחשב יוקלט או לא
במהלך השיעור
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הקלטה:
להתחלת ההקלטה יש ללחוץ על לחצן Rec
על המסך תוצג ספירה לאחור של  3שניות וההקלטה תחל.
בפינה השמאלית ניתן לראות את משך זמן ההקלטה

ניתן להשהות או להמשיך את ההקלטה על ידי לחיצה על סימן ההשהיה או ההפעלה

ניתן למחוק את ההקלטה על ידי לחיצה על פח האשפה.
שמירה ועריכה של הקלטה

בסיום ההקלטה יש ללחוץ על לחצן  Doneובו שלוש אפשרויות
 .1שמירה או העלאה :
תפתח חלון עם מספר אפשרויות:
 .1.1שמירת קובץ וידאו במחשב:
 -Typeיש לבחור את פורמט הקובץ (ברירת מחדל היא  MP4מומלץ)
 - Filenameשם קובץ שניתן לשינוי -שם בעל משמעות באנגלית
 - Browseיפתח את הסייר לבחירת מיקום לשמירת הקובץ המחשב
 - Cursorהאם להציג את הסמן של העבר או לא
לסיום יש ללחוץ על Publish

 .2העלאה לעריכה ב Sceencast-o-Matic
 .2.1ניתן ליצור תיקיות וערוצים לשיעורים ובהם לשמור את הסרטונים לעריכה
 .2.2יצירת ערוצים מתבצעת במסך הראשי תחת תפריט  – Channelsלחיצה על .New
מתן שם לערוץ באנגלית.
ניתן להגדיר הרשאות צפייה לערוץ וכן סיסמא
 .2.3במסך שמירת ההקלטה יש להגדיר את הנתונים הבאים:
 – Title .2.3.1שם הקטע .אם ישנם מספר מקטעים לשיעור
מומלץ לתת שם עם מספור רץ
 – Description .2.3.2תיאור (לא חובה)
 – Channel .2.3.3באיזה ערוץ לשמור לפי ההסבר בסעיף 2.2
 - Password .2.3.4ניתן להגדיר סיסמא .זו לא חובה.
אם הוגדרה כזו ,יש לשמור אותה.
 - Searchable .2.3.5מומלץ לבחור באופציה No Where
אחרת ניתן יהיה לאתר את הסרטון בחיפוש ברשת
 .2.3.6לסיום יש ללחוץ על Publish
 .2.3.7יפתח מסך שיאפשר שיתוף של הקובץ ,פתיחה שלו
או יצירת קישור לצפייה בו.
 .2.4העלאה ל - YouTubeלשמירה בערוץ היוטיוב יש להפנות חשבון האישי.
בהצלחה,
עודכן לאחרונה

