آموزش ساخت شمارش معکوس در افتر افکت
ﺳﺎﺧﺖ شمﺎرش معکوس در افتر افکﺖ همﺎنند اکثر موشن گرافیک هﺎ ،معموﻻ وابسته به ﺳلیقه شخصی طراح می بﺎشد و اﺳﺎﺳﺎ ،راه هﺎی
زیﺎدی برای ایجﺎد آن وجود دارد .اینکه شمﺎ در حﺎل ﺳﺎﺧتن لیدر اول یک فیلم هستید یﺎ قصد دارید یک شمﺎرش معکوس برای کلیپ عروﺳی
یﺎ یک  Top 10بسﺎزید ،ﺳبک کﺎر شمﺎ را متفﺎوت می کند .در این آموزش ،شمﺎ نحوه اﺳتفﺎده از یک اکسپرشن برای ایجﺎد ثﺎنیه شمﺎر از  10ﺗﺎ
 1را یﺎد ﺧواهید گرفﺖ

1ساخت ﻻیه متن در افتر افکتابتدا یک  Compایجﺎد کنید .در  Compفعﺎل ،همﺎنند ﺗصویر زیر یک ﻻیه متن در افتر افکﺖ بسﺎزید.
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 -2اعمال  Expressionبر روی ﻻیه متن
برای بﺎز کردن محیط کد نویسی در افتر افکﺖ دکمه Altرا گرفته و بﺎ موس روی عﻼمﺖ ﺳﺎعﺖ شنی Source Textکلیک کنید .در ﺗﺎیم ﻻین
محیطی برای نوشتن کد هﺎ بﺎز ﺧواهد شد.

 -3ساخت یﮏ ﺛاﻧﯿه شماره ساده
برای اینکه متن شمﺎ ﺗبدیل به یک ثﺎنیه شمﺎر شود ،عبﺎرت  timeرا در بخش اکسپرشن بنویسید .ﺧواهید دید ثﺎنیه شمﺎر همراه بﺎ اعداد
اعشﺎری ﺳﺎﺧته ﺧواهد شد.
چنﺎنچه قصد نمﺎیش اعداد به صورت رند را دارید ،کد قبلی را پﺎک کرده و این کد را جﺎیگزین کنید.

;)Math.floor(60-time

 -4ساخت شمارش معکوس حرفه ای
می ﺗوان برای ﺳﺎﺧﺖ شمﺎرش معکوس در افتر افکﺖ کد هﺎی بیشتری نوشﺖ .برای اینکه بتوانیم شمﺎره شروع و پﺎیﺎن را مشخص کنیم .به
طوری که شمﺎرش از  10به  1شروع شود ،کمی کد را پیچیده ﺗر می کنیم.
;rate = -1
;clockStart = 10
{)function padZero(n
if (n < 10) return "0" + n else return "" + n
}
;)clockTime = Math.max(clockStart + rate*(time - inPoint),0
;)t = Math.floor(clockTime
;)min = Math.floor((t%3600)/60
;)sec = Math.floor(t%60
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حﺎﻻ بهتر اﺳﺖ کد هﺎ را بررﺳی کنیم:



عبﺎرت  rateدرجه افزایش و یﺎ کﺎهش شمﺎره را نشﺎن میدهد .ﺗنظیم آن روی  1-به این معنی اﺳﺖ که در هر ثﺎنیه یک درجه از
شمﺎره کﺎﺳته ﺧواهد شد.
 clockStartامکﺎن انتخﺎب عدد آغﺎزین شمﺎرش را به مﺎ می دهد.

مثﻼ چنﺎنچه قصد دارید شمﺎرش از یک به ده بﺎشدrate ،را روی  10و  clockStartرا روی  1قرار دهید.

مﺎبقی کد هﺎ زمﺎن شمﺎرش را کنترل می کند و بﺎعث می شود عدد شمﺎرش در هر یک ثﺎنیه ﺗغ ر کند .اگر می ﺧواهید این زمﺎن را روی دو
ثﺎنیه ﺗنظیم کنید ،بﺎید دو ﺳطر آﺧر از اکسپرشن( منظور متغیر هﺎی  minو  secمی بﺎشد )را طبق محﺎﺳبﺎت صحیح ﺗغ ر دهید.
به عنوان مثﺎل چنﺎنچه می ﺧواهید ،دقیقه شمﺎر را هم اضﺎفه کنید ،از کد زیر اﺳتفﺎده می کنیم.

;rate = -1
;clockStart = 300
{)function padZero(n
if (n < 10) return "0" + n else return "" + n
}
;)clockTime = Math.max(clockStart + rate*(time - inPoint),0
;)t = Math.floor(clockTime
;)min = Math.floor((t%3600)/60
;)sec = Math.floor(t%60
)min + ":" + padZero(sec

امیدوارم این آموزش مفید بوده بﺎشد .چنﺎنچه نیﺎز به شمﺎرش معکوس هﺎی آمﺎده دارید ،می ﺗوانید در بخش فوﺗیج آمﺎده آن هﺎ را دانلود
نمﺎئید .و چنﺎنچه دنبﺎل ثﺎنیه شمﺎری هستید که امکﺎن اعمﺎل ﺗغ رات دلخواه را داشته بﺎشد ،ﺳری به بخش پروژه آمﺎده افتر افکﺖ بزنید.
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