ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن آﻫﻨﮓ ﺑﺮای
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
اﮔﺮ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﭙﯽ راﯾﺖ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﯾﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﺴﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ دﭼﺎر دردﺳﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن آﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن
ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎزﻧﺪه آﻫﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از

ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽدان ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،وﯾﺪﯾﻮی ﺷﻤﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ از ﯾﻮﺗﯿﻮب ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻨﮓﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﻖ ﮐﭙﯽ
راﯾﺖ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺒﻊ آن را درون ﭘﺴﺖ ﺧﻮد
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن آﻫﻨﮓ ﺑﺮای اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و
ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻫﻤﺮاه دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

Thematic

اﮔﺮ ﺳﺎزﻧﺪه وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺮای ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻫﺴﺘﯿﺪ Thematic ،ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ

ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن اﯾﻨﮑﺎر راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ،ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﮐﺎﻣﻞ آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در  Thematicدر اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﺎن ﻣﻄﺮﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ » «Olivia Laneﯾﺎ » «KINGDMﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻨﮓﻫﺎ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﯾﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﻨﮏ و ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺻﯽ را
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮی ﺧﻮد را در اﯾﻦ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت

اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻨﮓﻫﺎی در ﺳﻄﺢ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮاﯾﺘﺎن وﺟﻮد دارد.

WOWA

 WOWAﺗﻨﻬﺎ  ۲۰آﻫﻨﮓ در ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ را ﺑﻪ

ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ،
ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز » «Creative Commons Zeroﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻮز اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده راﯾﮕﺎن از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎری را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن آﻫﻨﮓ از ﺳﺎﯾﺖ  WOWAﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻗﺮار دادن ﻟﯿﻨﮏ در

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وﯾﺪﯾﻮی ﺧﻮد در ﯾﻮﺗﯿﻮب ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن ،زﻣﺎن آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ.

Icons8 Fugue

 Icons8ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای آﯾﮑﻮنﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻮک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ آﻫﻨﮓﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن آﻫﻨﮓ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻓﺮﻣﺖ  MP3ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ  WAVﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻢﻫﺎ ،ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﻣﻮدﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ آنﻫﺎ ﺧﻮد دارای دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻗﺎدرﯾﺪ ﻗﺒﻞ از داﻧﻠﻮد ﮐﺎﻣﻞ آﻫﻨﮓ ،ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧﻼﯾﻦ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓﻫﺎی
آن ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﻨﺪ.

TeknoAXE

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۹ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽدان و ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮ «TeknoAXE» ،آﻫﻨﮓﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎم

ﮐﺎرﺑﺮان در دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺳﺎزد .اﮐﺜﺮ آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ از ﻧﻮع اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ و راک
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺒﮏﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ دارای ﻣﺠﻮز  CC 4.0اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻫﻨﮓ اﺻﻠﯽ ﻟﯿﻨﮏ دﻫﯿﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﺮ در
آن را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﻪ  ۱۵۰۰آﻫﻨﮓ راﯾﮕﺎن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺒﮏ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در

ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﮐﻤﺪی ،درام و ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ،اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از آنﻫﺎ در وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.

CCHound

در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﻫﻨﮓﻫﺎی راﯾﮕﺎن زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﺑﺎارزش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ  CCHoundروﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ را

در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوز ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻫﻨﮓ ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺒﮏﻫﺎ و
ﺗﮓﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را در  CCHoundﭘﯿﺪا

ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﯾﺎ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،وﯾﺪﯾﻮی ﺷﻤﺎ را از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن آﻫﻨﮓ ﺑﺮوﯾﺪ و از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

