ﭼﻄﻮر وﯾﺪﯾﻮ ﯾﺎ ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮواﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﻣﺮوز ﻗﺼﺪ ﯾﺎد دادن ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﯾﻮ ﯾﺎ ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﭘﺮوژه آﻣﺎده اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺮوژه آﻣﺎده اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻻﯾﻪ ﺑﺎز وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﯿﻤﺎﺗﻮر ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺷﻤﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪای و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺖ .ﭘﺮوژه ﻫﺎی آﻣﺎده اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ  ZIPﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﭘﺮوژه
ً
اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ ﺑﺎز و وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی آﻣﺎده ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻﯾﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﺮ در ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺮوژه  ،ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻞ آن را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ  ،ﻣﺘﻦ  ،آرم و
ﻏﯿﺮه و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﭘﺮوژه آﻣﺎده اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی آﻣﺎده اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ
آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :
اول ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮوژه آﻣﺎده اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻮﺑﯿﺲ ﺑﺮوﯾﺪ .در ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه ای را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی
اﻟﮕﻮ اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
روي ﻓﺎﯾﻞ  ZIPﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از  ، Macﮔﺰﯾﻨﻪ
“ ”Openرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺮده ﺧﺎرج ﺷﻮد .در
ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﻨﺪوز  ،ﮔﺰﯾﻨﻪ “ ”Extract Allرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .روی دﮐﻤﻪ “”Browse
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ ﮐﭙﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮای ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ در راﯾﺎﻧﻪ  ،روی “ ”Extractﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.ﭘﺮوژه ای ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮدﯾﺪ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺮوژه را ﮐﻪ ﭘﺴﻮﻧﺪ “ ”AEPدارد  ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .دوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻓﺎﯾﻞ در اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ ﺑﺎز ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮرد در ﭘﻨﻞ  Timelineﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .روی اﺑﺰار “ ”Textدر ﻧﻮار اﺑﺰار ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

و روی ﻫﺮ ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﻮد .ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎ را از ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﻻﯾﻪ ﺑﮑﺸﯿﺪ و رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮوژه وارد ﺷﻮﻧﺪ .و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
وﻳﺪﺋﻮي ﺧﻮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻓﻜﺖ ﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ را ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﻨﻮی “ ”Compositionرا ﺑﺎز ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ “ ”Add To Render Queueرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ
ﭘﻨﻞ  Render Queueﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﺜﻠﺚ ﮐﻨﺎر ﻣﻨﻮی “ ”Output Toرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻧﺎم و
ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺧﻮد وارد ﮐﻨﯿﺪ و روی دﮐﻤﻪ “ ”saveﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .روی ﻣﺜﻠﺚ ﮐﻨﺎر ﻣﻨﻮی
“ ”Output Moduleﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺎﻟﺐ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﻠﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  ،روی دﮐﻤﻪ “ ”OKﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮوع اراﺋﻪ روی دﮐﻤﻪ
“ ”Renderﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ وﯾﺪﺋﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺷﺪ .در واﻗﻊ وﯾﺮاﯾﺶ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﭘﯿﺸﻔﺮض
اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ ﮐﺎر ﺳﺎده اﯾﺴﺖ .اﮐﺜﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
ً
را ﺑﺮای ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺗﻐﺮ داد .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر  ،ﻫﻤﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ

ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه و اﻓﮑﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﻣﯿﮑﺮدﯾﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را در روﻧﺪ ﮐﺎر
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﺪی ﻣﯿﮑﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﭘﺮوژه ای ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  ،اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻫﻢ در ﭘﺮوژه آﻣﺎده اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ  ،ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎ را از ﮐﺠﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﭼﻪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﻧﻮاع ﭘﺮوژه آﻣﺎده اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ
ﻟﻮﮔﻮ ﻣﻮﺷﻦ
ﻣﻮﺷﻦ ﺗﺎﯾﺘﻞ
اﺳﻼﯾﺪﺷﻮ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﭘﺴﺖ و اﺳﺘﻮری ﻫﺎی اﯾﺴﻨﺎﮔﺮام
اﻟﻤﻨﺖ و ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ
اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ
ﺗﯿﺰر و ﺗﺮﯾﻠﺮ
ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ

 Adobe Premiere Proﯾﮑﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺶ وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ادوﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ادوﺑﯽ ﭘﺮﯾﻤﯿﺮ اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل  1991و ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮏ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ و ﻧﺮم
اﻓﺰار ﭘﺮﯾﻤﯿﺮ ﭘﺮو ،ﻧﺴﺨﻪی دوﺑﺎره ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2003ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ ﺷﺪ و از آن
زﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺗﺪوﯾﻦ ،ﻣﯿﮑﺲ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﻧﻮاع ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی وﯾﺪوﺋﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﺎده
را ﺑﺮ روي ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮﯾﻤﯿﺮ ﭘﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮار ﺧﺎم وﯾﺪﯾﻮ را ﺑﻪ ﻳﻚ اﺛﺮ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ و ﺟﺬاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.ﭘﺮﻳﻤﻴﺮ ﭘﺮو ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ادوﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ارﺗﺒﺎط
اﺳﺖ و اﯾﻦ آﭘﺸﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت و اﺛﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ وﻗﻔﻪ
ای در ﮐﺎرﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺑﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ و وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺧﻼق و
دﻳﺪﻧﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮوژه آﻣﺎده ﭘﺮﻳﻤﻴﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﯿﮑﺲ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﺎز اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻗﺮار دارد
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮاي ﺣﻞ
اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي آﻣﺎده ﭘﺮﻳﻤﻴﺮ را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎی ﻳﻚ ﭘﺮوژه آﻣﺎده ﭘﺮﻳﻤﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﺮ آﺳﺎن را دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ،ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی آن ﻫﺎ ﺿﻤﻦ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
ﺧﻮد در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﺮوژه آﻣﺎده ﭘﺮﻳﻤﻴﺮ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوژه آﻣﺎده ﭘﺮﻳﻤﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺗﺎن از ﺳﺎﻳﺖ آي دوﻟﻮﭘﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ آن را از ﺣﺎﻟﺖ
زﻳﭗ ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺮوژه را ﮐﻪ ﭘﺴﻮﻧﺪ “ ”prprojدارد  ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .دوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻓﺎﯾﻞ در ﭘﺮﻳﻤﻴﺮ ﭘﺮو ﺑﺎز ﺷﻮد.
ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در
ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﯾﮏ ﭘﺮوژه واﺣﺪ  ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻦ  ،رﻧﮓ  ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ،ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺟﻠﻮه ﻫﺎ را
وﯾﺮاﯾﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﭘﺮوژه آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻤﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﺮﻣﻮل ﯾﺎ آﻣﻮزش ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در داﺧﻞ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻳﻚ آﻣﻮزش ﺧﺎص ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﭘﺮوژه ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﻴﺸﻮد
ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻳﺪﺋﻮ  ،ﻋﻜﺲ ﻳﺎ  pdfﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻚ راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮب ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻴﺰر ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﻠﻴﭗ اﺳﻼﻳﺪي ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ اﻓﻜﺖ ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﭘﺮوژه ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺳﺎزي ﭘﺮوژه وﻗﺖ آن ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ آن را ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺲ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  ،روی دﮐﻤﻪ “ ”OKﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮوع اراﺋﻪ روی دﮐﻤﻪ “ ”Renderﮐﻠﯿﮏ

ﮐﻨﯿﺪ.

اﻧﻮاع ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺮﻳﻤﻴﺮ :
ﻟﻮﮔﻮ ﻣﻮﺷﻦ

ﻋﻨﻮان و زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ
اﺳﻼﯾﺪﺷﻮ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﭘﺴﺖ و اﺳﺘﻮری ﻫﺎی اﯾﺴﻨﺎﮔﺮام
اﻟﻤﻨﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ
ﺗﯿﺰر و ﺗﺮﯾﻠﺮ
ﺗﺮﻧﺰﯾﺸﻦ
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ
اﻓﮑﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﺧﺎم
اﻓﮑﺖ ﺻﺪا ﯾﺎ )اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ( اﻓﮑﺖ ﺻﻮﺗﯽ
ً
ﺑﺮای ﺻﺪا ﮔﺬاری ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺻﺪای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ،

ﺻﺪای راه رﻓﺘﻦ ،ﺻﺪای ﺟﻨﮕﻞ ،ﺻﺪای ﺑﺎران و … ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﻓﮑﺖ ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﻓﮑﺖ ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ و
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎء ﺛﺎﺑﺖ و
ﻣﺘﺤﺮک ،ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﻮرد دو ﺷﯽء ﯾﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﯾﺎ ذرات آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﮑﺖ ﺻﻮﺗﯽ
در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮری ﮐﻪ
وﺟﻮد دارد اﻓﮑﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن ﯾﮏ اﻓﮑﺖ ﺧﺎص ﺑﺮ روی اﺷﯿﺎء ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر؟ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وارد ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻓﻘﻄﺎ ﯾﮏ ﺻﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺻﺪا ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺻﺪای ﭘﺎ  ،ﺻﺪای ﮔﻔﺘﮕﻮی داﻧﺶ
آﻣﻮزان ،ﺻﺪای ﺳﻮت ﻧﺎﻇﻢ ﯾﺎ زﻧﮓ ﻣﺪرﺳﻪ  ،ﺻﺪای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ….

اﻓﮑﺖ ﺻﻮﺗﯽ از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﮑﺖ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی دور ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد .در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ از اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺤﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ
در اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ واﻗﻌﯽ ﺻﺪا و اﻓﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد را ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در وﯾﺪﯾﻮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮد و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻃﻮل
ﺑﮑﺸﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و آﻣﺪن ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع اﻓﮑﺖ ﻫﺎ و
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل و آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻮع اﻓﮑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻓﮑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻬﯿﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ اﻓﮑﺖ
ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده از ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ و ﺑﻮم ﻫﺎی ﺻﺪاﺑﺮداری ﺑﺮ روی
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی  FLACﯾﺎ  WAVﺿﺒﻂ و ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ً

ﺷﻮد.
اﻓﮑﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎم ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻠﻤﻪ  Sound Effectsواژه ای ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﺑﺎزار ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی واژه ﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر داغ اﺳﺖ  .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ
ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .واژه اﻓﮑﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻠﻤﻨﯿﺰ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای اﻓﮑﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻌﺎدل آوا ﭘﺮدازی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ واژه را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .واژه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽAudio ،
 Effectو … ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﮐﻠﻤﻪ اﻓﮑﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ  Sound Effectsﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻃﻼﯾﯽ
در زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ  ،ﺳﺮﯾﺎل ﯾﺎ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎ ،ﺗﯿﺰر ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد؟ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮرش را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻮن ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮ و

ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺎم و ﻫﯿﺠﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺷﻬﻮدی ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در

ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺟﺎ از اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﺻﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺟﻠﻮه ﻫﺎی وﯾﮋه در ﺟﺬب و ﮔﯿﺮاﯾﯽ
ﻣﺨﺎﻃﺐ وﯾﺪﺋﻮی ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻮﺑﯿﺲ ﯾﮑﯽ از
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب در اﯾﻦ ﺣﻮزه دارای آرﺷﯿﻮ ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺰرﮔﯽ از ﭘﺮوژه آﻣﺎده اﻓﺘﺮ اﻓﮑﺖ  ،ﭘﺮوژه
آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻤﯿﺮ و اﻓﮑﺖ ﺻﺪا اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ داده ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان

ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﺗﺎن از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎ را ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

