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 ژه آماده افتر افکت استفاده کنیم؟از پرو چگونه

پروژه آماده افتر  این سوالی است که برای خیلی از تازه کاران پیش می آید. مخصوصا زمانی که یک

ا انبوهی از کامپ های تو در تو مواجه می حرفه ای را دانلود می کنند. پس از باز کردن پروژه ب افکت

 .شوند که ممکن است آن ها را از کار با افتر افکت پشیمان کند

آشنا  افکت پروژه آماده افتر اما نگران نباشید. ما سعی می کنیم در این مقاله شما را با انواع مختلف یک

خود را در آن جایگزین کرده و کلیپ خود را در  تصاویر دلخواه و فوتیج می کنیم. تا به توانید به راحتی

 .یی کنیدسریع ترین زمان ممکن آماده رندر نها

 

 قبل از دانلود پروژه آماده  -١

قبل از دانلود هر پروژه می توانید در متن هر پست دانلودی، نسخه قابل استفاده، تعداد عکس یا فیلمی 

انید در پروژه جایگذاری کنید را مطالعه نمائید. ذکر این نکته الزم است که چنانچه نسخه نرم که می تو

افزار شما از نسخه ای که در پست مربوطه به آن اشاره شده باالتر باشد، مشکلی در باز کردن پروژه 

ن تر از ورژنی باشد که پروژه با آن ساخته شده، هنگام  نخواهید داشت. ولی اگر ورژن نرم افزار شما پا

 .باز کردن فایل با خطا مواجه خواهید شد
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پس قاعده این است که نسخه باالتر، فایل نسخه های قدیمی را باز می کند. اما نسخه قدیمی توانایی 

جدیدترین نسخه افتر  باز کردن نسخه های جدیدتر را ندارد. به همین جهت توصیه می کنیم همیشه

 .را که توسط ما تست شده است از سایت تایم کد دانلود نمائید افکت

 .تایم کد را مشاهده نمائید پروژه های آماده رایگان افتر افکت برای شروع شاید بد نباشد، لیست

 

 آماده افتر افکت باز کردن پروژه - ٢

بگردید. این پسوند  AEP ه، به دنبال فایلی با پسوندپس از خارج کردن فایل دانلودی از حالت فشرد

باشد. این  AEP فایل های نرم افزار افتر افکت می باشد. ممکن است یک پروژه شامل چندین فایل

 .اتفاق معموال به سه دلیل رخ می دهد

افتر  سازگار با نسخه های مختلف افتر افکت است. در این صورت فایلی که با نسخه AEP پروژه دارای -

 .افکت شما سازگار است را باز کنید

پروژه دارای دو نوع با و بدون پالگین است. در این صورت معموال دو پوشه مشاهده می کنید با نام  -

که به ترتیب به معنی با پالگین و بدون پالگین  .Without Plugin یا No Plugin و With Plugin های

ارای حجم بیشتری هستند اما زمان کمتری را برای رندر می هست. معموال نسخه های بدون پالگین د

برند. چنانچه نیاز به شخصی سازی خاصی ندارید و صرفا جایگذاری عکس و فیلم یا متن نیاز شما را 

 .برطرف می کند، از نسخه بدون پالگین استفاده نمائید

در قابل چندین پروژه می باشد. به همین  ترنزیشن های آماده افتر افکت پروژه شامل مجموعه ای از- 

خاطر سازنده هر سبک ترنزیشن را در یک فایل مجزا ذخیره کرده است. به طور کلی ترنزیشن های 

 آماده افتر افکت به دو دسته هستند یا به صورت اسکریپت و پالگین که به عنوان یک برنامه جانبی

روی نرم افزار نصب می شوند. و یا به صورت پروژه آماده می باشند که در این صورت برای استفاده از 

 .کنید Import آن را در پروژه مورد نظر خود AEP هر یک از ترنزیشن ها باید فایل
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 پیدا کردن پوشه عکس و فیلم -٣

بروید. اینجا پنچره ای هست  Project وقتی که پروژه افتر افکت را با موفقیت باز کردید. به سراغ پنجره

که تمام فایل ها و سکانس های استفاده شده در پروژه را می توانید مشاهده کنید. همانطور که قبال در 

پروژه های آماده پریمیر توضیح داده شد، ساخت یک قالب آماده از قانون خاصی خصوص استفاده از 

پیروی نمی کند. به همین دلیل نمی توان یک راهنما دقیق در این خصوص ارائه داد. اما آنچه مرسوم 

 Place Holder است به این صورت می باشد که : هر پروژه معموال دارای یک سری پوشه به نام های

برای جایگذاری  Video محل جایگذاری می باشد. حال این پوشه ها می تواند به نام های به معنای

برای قرار گیری  Logo یا Text برای جایگذاری عکس دلخواه و در نهایت Still یا Imageویدئو دلخواه، 

 .متن یا لوگو دلخواه، باشد

 عکس و فیلم دلخواه  نحوه جایگزین کردن -٤

ها معموال به تعدادی است که  Comp وجود داشته باشد. این Comp ت چندیندر هر پوشه ممکن اس

دلخواه به آن اشاره شده است. با  تعداد محل قرارگیری عکس/فیلم در متن پست دانلودی، به عنوان

، تایم الین آن باز شده و می توانید فوتیج مورد نظر خود را با کشیدن در Comp دوبار کلیک روی هر

 .ین جایگزین کنیدمحل تایم ال
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 جایگذاری متن فارسی در پروژه آماده افتر افکت - ٥

همانطور که می  یکی از مشکالتی که اکثر کاربران با آن مواجه هستند جایگذاری متن فارسی می باشد.

دانید اکثر پروژه های آماده خارجی هستند و عناوین بکار رفته در آن ها نیز التین می باشد. ممکن است 

زمانی که شما متن فارسی مورد نظر خود را تایپ می کنید، حروف به صورت چپ به راست و یا با 

بان انگلیسی می باشد. برای حل فاصله نمایش داده شود. این مشکل به علت فرمت بندی پاراگراف به ز

 .را انتخاب کنید Reset این مشکل به پنجره پاراگراف بروید و مانند تصویر زیر گزینه

تایپ فارسی در  برای تنظیمات تایپ فارسی به صورت مستقیم در نرم افزار ها ی ادوبی، مقاله آموزش

 .را مشاهده نمائید افتر افکت

 کامپ اصلی  -٦

های خود را قرار دادید، الزم است یک بار پیش نمایش کامل از پروژه پس از اینکه تمامی عکس و فیلم 

و یا نام های مشابه بگردید. کامپ  Main ، Final را ببینید. برای این کار باید به دنبال کامپی به نام

نهایی می تواند چیزی شبیه عکس زیر باشد. اگر دقت کنید دو الیه ی ابتدایی سفید رنگ هستند. الیه 

های این چنینی که معموال جزو الیه های ابتدایی کامپ می باشند، و ابزار هایی جهت کنترل رنگ و یا 

 .قرار می دهندکم و زیاد کردن شدت افکت ها در اختیار شما 

 

ر آن ها روی الیه مورد نظر کلیک کرده و سپس از پنجره می  Effects Control کافی ست برای تغ

ر رنگ) را به ر دهید توانید مقادیر افکت ها (مانند تغ  .دلخواه تغ

همچنین برای اینکه زمانی که قصد دیدن پیش نمایش را دارید، مجبور به رندر های طوالنی مدت 

در پنجره مانیتور استفاده کنید. این گزینه باعث می شود کیفیت پیش نمایش  Quarter نباشید از گزینه

ن تر بیاید. در نظر داشته باشید این افت کیفیت  صرفا هنگام پیش نمایش اعمال می یک چهارم پا

 .شود و در کیفیت نهایی هیچ تاثیر منفی نخواهد داشت
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 موسیقی  -٧

معموال پروژه های آماده افتر افکت دارای موسیقی دمو می باشند. برای حذف صدای گوینده خانم از 

روی موسیقی می توانید به آموزشی که قبال در سایت قرار داده ایم مراجعه کنید. همچنین تایم کد سعی 

ع ترنزیشن را برای این مهم کرده به طور مستقل آرشیو کاملی از موسیقی های تیزر، کلیپ، صداهای انوا

 .به دانلود آن اقدام نمائید موسیقی تیزر گرد آورد که در صورت نیاز می توانید با مراجعه به بخش

 

 رندر نهایی -٨

خب وقت آن رسیده است که خروجی نهایی را بگیریم. برای گرفتن خروجی باز به کامپ اصلی بر می 

استفاده می کنیم.  B و N گردیم و برای انتخاب نقطه شروع و پایان کلیپ خود از کلید های میان بر

را فشار می دهند. سپس به انتهای تایم الین  B الین می آورید و دکمهبه ابتدای تایم  کراس موس را

 .را فشار می دهیم. حاال محدوده رندر مشخص می شود N رفته و دکمه

فشار می دهیم تا پنجره تنظیمات خروجی ظاهر شود. در این پنجره  M دکمه کنترل را همزمان با دکمه

ید. بهتر است اگر کلیپ را برای اشتراک گذاری در اینترنت می توانید فرمت مورد نیاز خود را انتخاب کن
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و چنانچه برای پخش در شبکه های تلویزیونی و پرده سینما می  MP4  -H264 می خواهید از فرمت

 .استفاده کنید MOV خواهید از فرمت

تایم کد را  آموزش فارسی افتر افکت چنانچه کار با افتر افکت را تازه شروع کرده اید، می توانید سری

 .سایت بروید آموزش های انگلیسی دانلود نمائید و سپس برای مباحث حرفه ای تر به سراغ
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