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Expression 5 شگفت انگیز در افترافکت 

هایی هستند که کمتر مورد ها صحبت کنیم، البته منظور آن دسته از اکسپرشنخواهیم در مورد اکسپرشنامروز می
آیند! شاید العاده به کار میفوق پروژه های آماده افتر افکت گرافیک و ساختاند، اما در حوزه موشناستفاده قرار گرفته

 !ها آشنا باشید، اما مطمئنا بازهم چیزهای جدیدی یاد خواهید گرفتبا بعضی از این اکسپرشن

 .توانید پروژه این مقاله را از قسمت دانلود، دریافت کنیدبرای یادگیری بهتر، می

 :های مورد بحثو اما اکسپرشن

 

1- Loop Offset 

 :کد دستوری

loopOut(“offset”); or loopIn(“Offset”); 
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دانید! بطور خالصه این چیزی نمی Offset Loop آشنا باشید، اما احتماال از افترافکت در Loop هایشاید با اکسپرشن
 .دهداکسپرشن، مقدار آخرین کیفریم را تا انتها ادامه می

در حال حرکت است. برای مثال، اگر بخواهید  shape های جالب برای استفاده از اکسپرشن لوپ، ساخت یکیکی از راه
به سمت باال با یک سرعت ثابت حرکت کند، باید برای دو کیفریم آن اکسپرشن را از پایین کامپوزیشن  shape آن

 .ِاعمال کرده و با تغییر فاصله بین این دو کیفریم، به سرعت مدنظر دست پیدا کنید

 .های تکرار شونده استالعاده برای تنظیم سرعت حرکتاین یک روش فوق

 

2- Index 

 :کد دستوری

index; 

 

است. این اکسپرشن مقدار را براساس موقعیت الیه در  افترافکت العاده قدرتمند دراکسپرشن ایندکس یک ابزار فوق
اص داده شده است. به عنوان مثال، الیه الین یک عدد ایندکس اختصگرداند. در واقع به هر الیه در تایمالین برمیتایم

 .گرداندرا برمی 4چهارم تایم الین، عدد 

کردن سایر مقادیر استفاده کنیم. مثال وقتیکه آن  offset شود که از آن برایقدرت حقیقی ایندکس وقتی مشخص می
در کل کارهای  .shape یک الیه position را به یک مقدار تصادفی لینک کنیم، یا استفاده از آن بعنوان راهی برای تغییر

 .توان انجام دادزیادی با ایندکس می
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3- Linear 

 :کد دستوری

linear(inputvalue,InputValueLow,InputValueHigh,OutputLow,OutputHigh); 

 :مثال

linear(thisComp.layer("AudioLayer").effect("Both Channels")("Slider"),0,20,700,200); 

 

ای از مقادیر )اعداد( را به یک رشته دیگری دهد تا رشتهجادویی است! این اکسپرشن به شما اجازه می linear اکسپرشن
 !های جدید تبدیل کنید. گیج شدید؟از مقادیر براساس نسبت

خواهید به کاربران این امکان را بدهید اید و میساخته افترافکت شما یک تمپلیت برای زنیم. فرض کنیمپس مثالی می
خواهید سایز آن تغییر دهند، اما در واقع می 100تا  0را از مقدار  shape ، سایز یک الیهکه با استفاده از یک اسالیدر

 .تغییر کند 20تا  5بین مقدار 

به یک اسالیدر این کار را انجام دهید. چرا که با این کار، سایز  scale توانید تنها با پرنت کردنواضح است که شما نمی
توانید خروجی را به تناسب کند. در عوض با استفاده از این اکسپرشن، شما میتغییر می  100تا  0الیه تنها از مقدار 

 .نگاشت شود 20به  100و مقدار  5به  0دار شود مقورودی تغییر دهید، که باعث می
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4- Clamp 

 :کد دستوری

clamp(input,minimum,maximum) 

 :مثال

clamp(thisComp.layer("Layer 1").effect("Slider Control")("Slider"),852,1700); 

 

ها. در اصل با استفاده از این اکسپرشن، شما به هر راهی است برای ایجاد یک سقف در مقادیر الیه clamp اکسپرشن
 .نیمم کمتر و از یک مقدار ماکزیمم بیشتر شودتواند از یک مقدار میگویید که نمیای میمقداری از هر الیه

 .کنند بسیار مفید استتولید می پروژه های آماده افتر افکت کهاین اکسپرشن برای افرادی
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5- ValueAtTime 

 :کد دستوری

valueAtTime(value); 

 :مثال

thisComp.layer(index-1).content("Polystar 1").content("Polystar Path 
1").outerRadius.valueAtTime(time-.5); 

 

خواهید حرکت گرداند. فرض کنید میای دیگر را در یک زمان خاص برمیالیهیک مقدار از  ValueAtTime اکسپرشن
کردن الیه و جابجا کردن الیه در  duplicate توان بایک الیه را دوباره اما با اندکی تاخیر تکرار کنید. خب این کار را می

توان همینکار را انجام د باشند، باز هم میها زیاکردن زمان انجام داد. اما اگر تعداد الیه offset الین برایطول تایم
الین پرنت کردید. ی دیگر در یک زمان خاص در تایمداد؟! به این عمل مثل این فکر کنید که یک مقداری را به یک الیه

اده از دهد، استفالعاده میی فوقها مفید باشد، اما بهترین جاییکه نتیجهتواند برای انجام برخی پروژهالبته که این می
 .ها استکردن انیمیشن offset آن بعنوان راهی برای
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 خواهید رفرنس باشد انتخاب کرده وبرای استفاده از این اکسپرشن، فقط کافیست که آن مقداری از الیه را که می
(valueAtTime(x. را اضافه کنید. در اینجا x خواهیدهمان زمان مشخص است که می offset  شود. حال اگر بجای

شود که از مقادیر الیه گرفته شده استفاده کنید، باعث آشکار شدن مقادیری می ’time‘ دادن یک زمان خاص، از عبارت
 .بودند

  

ها و نحوه توانید به این اکسپرشندر پایان امیدواریم چیزهای جدیدی آموخته باشید! قطعا با کمی تمرین بیشتر، می
 .استفاده و کاربرد آنها مسلط شوید

 


