ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﯿﺪه ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  95درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اراﺋﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در
ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد راﯾﺎﻧﻪ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ و از ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ آن را ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ اراﺋﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ

وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺘﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﺪﯾﻮ ﺳﯿﻮ ﮐﺮده و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آﻣﻮزش ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اراﺋﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺪا ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻓﯿﻠﻢ ،ﻣﺘﻦ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و آن ﻫﺎ را در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﺪﯾﻮ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اراﺋﻪ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﭘﺮزﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،آن
را اﺟﺮا ﮐﺮده و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ] Fileﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ[ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺪ.

ﺣﺎﻻ و ﺧﻼف ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Saveﯾﺎ  Save Asﻣﯽ رﻓﺘﯿﺪ ،آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ Export
را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ روی  Create a videoﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
دارای دو ﻣﻨﻮی ﻣﺘﻔﺎوت و ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺪار زﻣﺎن وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺖ.

در ﻣﻨﻮی اول ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و رزوﻟﻮﺷﻦ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ را از ﺑﯿﻦ آﭘﺸﻦ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﻮی دوم ﻫﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺎور ﭘﻮﯾﻨﺖ
]ﻫﻤﺎن راوی[ و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻮی دوم ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ در اﺳﻼﯾﺪی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ
ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ داده ﺷﺪه در اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺎﻟﻪ دارای آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن وﯾﺪﯾﻮ ﻫﻢ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪار زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا روی  5ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻮض ﮐﺮدن آن را دارﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روی دﮐﻤﻪ  Create Videoﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯽ روﯾﺪ؛ آدرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ  Saveرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ روی  Saveﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭘﺎﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻧﻮار ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺖ .ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻮار ﭘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
ﺑﺮﺳﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آدرﺳﯽ ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮ را ﺳﯿﻮ ﮐﺮدﯾﺪ رﻓﺘﻪ و آن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺗﻌﺪاد اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از آن
ﻃﺮف زﻣﺎن وﯾﺪﯾﻮ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎن اﺷﻐﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ

در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﯾﻦ روش ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ روی ﯾﻮﺗﻮب ﯾﺎ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

