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مقدمه
بار الها سپاس بیکران تو را ،که به ما توفیق خدمتگزاری به نسل جوان و آینده ساز ایران اسالمی
را عطا فرمودی امید است این اثر بتواند نقشی هرچند کوچک در خدمت به جامعه تعلیم و تربیت
کشور بردارد و زمینه اشتغال فعال هنرجویان عزیز را فراهم نماید.
در این کتاب که به آموزش استاندارد مهارتی کاربر میکس صدا و تصویر اختصاص دارد سعی
بر آن شده که مطالب کتاب به شکلی ساده و در عین حال کاربردی آموزش داده شود به طوری
که هنرجویان عزیز بتوانند با فراگیری کامل این مجموعه نرم افزاری ،خود را آماده ورود به
بازار کار نمایند .بنابراین درخواستی که از همکاران و هنرآموزان محترم داریم آن است که
عالوه بر تمرینات و مثال های موجود در متن کتاب  ،با نمایش پروژه ها و نمونه کارهای آماده
در زمینه با میکس صدا و تصویر مانند کلیپ ها  ،میان برنامه ها  ،فیلم تدوین شده مناسبت ها و
حتی نمونه کارهای تلویزیونی موفق و جذاب  ،اقدام به تجزیه و تحلیل این پروژه ها و در ادامه
ایجاد آن توسط هنرجویان عزیز نمایند.
تحقیق و بررسی های آخر هر فصل به عنوان کار خارج از کالس هنرجویان ارائه شده است که
به صورت فردی یا گروهی انجام دهند و پس از انجام تحقیق ،نتیجه در کالس ارائه شود.عالوه
بر این به همراه کتاب مورد نظر یک لوح فشرده نیز در اختیار هنرجویان قرار داده خواهد شد
که حاوی تمرینات عملی از پیش آماده ای است که هنرجو می بایستی با توجه به آموخته های
هر فصل اقدام به ساخت آنها نماید.در این شیوه آموزشی سعی شده هرچه بیشتر آموخته های
تئوری هنرجویان به سمت مهارت آموزی موثر و کاربردی که می تواند آنها را در محیط کار،
یاری نماید پیش رود.
همکاران محترم می توانند در تدریس کتاب مذکور  ،ترتیب بخش ها و فصل های کتاب را رعایت
کرده هرچند در بعضی فصول مانند فصل یازده و فصل بیست و یک که به خروجی ها اختصاص
داده شده می تواند در فصولی که هنرجو نیاز به گرفتن خروجی دارد به تشخیص هنرآموز
درس مربوطه در فصل های جلوتر نیز بیان شود.
در پایان جا دارد از تمامی عزیزانی که ما را در پدید آوردن این اثر یاری نمودند کمال تشکر و
سپاسگزاری را داشته باشیم ضمنا از شما همکاران محترم نیزخواهشمندیم ما را از نظرات و
پیشنهادات ارزشمندتان بهرهمند نمایید.
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اهداف رفتاری:
در پایان این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند :
1 .1نیازمندیهای سیستم برای نصب نرمافزار  SnagItراتوضیح دهد؛
2 .2نرمافزار  SnagItرا نصب و اجرا کند؛

3 .3نماهای مختلف نرمافزار SnagItرا بشناسد و در مورد آنها توضیح دهد؛

4 .4ب��ا حالتهای مختل��ف گرفتن  Captureآش��نا ش��ده و تواناییهای کار ب��ا آنها را
بهدست آورد.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانهای
کد استاندارد 15/5/-87 :ف.هـ

مقدمه
چندرسانهایها و ساخت نرمافزارهای آموزشی ،امروزه بخش وسیعی از آموزشهای الکترونیکی را به خود اختصاص
دادهاند که در این میان ،یکی از روشهای کارآمد در ساخت آنها ،گرفتن عکس و فیلم از صفحة نمایش است به این
عمل  Captureو به روش شبیهسازی محیطهای نرمافزاری نیز  Simulationمیگویند.
امروزه نرمافزارهای مختلفی عملیات  Capturingاز محیطهای نرمافزاری را انجام میدهند که از مهمترین
آنها میتوان به نرمافزارهایی چون  Camtasia ، Sangitو  Captivateاش��اره کرد ،در این مبحث به بررس��ی
نحوهی کار با نرمافزار  SnagItخواهیم پرداخت.
نرماف��زار  SnagItیکی از رایج ترین نرمافزارهای  Capturingاز صفحهی نمایش اس��ت که به کمک آن
میتوان برای یک نرمافزار چند رسانهای فیلم ها و عکسهای مورد نیاز را از صفحهی نمایش تهیه کرد؛ ضمن
اینکه از خروجیهای این نرمافزار در شبیهسازی محیطهای نرمافزاری 1نیز استفاده میشود و عالوه بر مواردی
که گفته شد ،این نرمافزار قادر به جدا کردن متن از تصویر و ذخیرهی تصاویر به کار رفته در یک وبسایت نیز
میباشد؛ همچنین از آن میتوان بهعنوان یک  Printerمجازی در تست نرمافزارها ،تبدیل فرمتهای تصویری
به یکدیگر و نیز ویرایش تصاویر استفاده کرد؛ بنابراین به طور مختصر ،قابلیتهای مختلف نرمافزار را میتوان
در موارد زیر خالصه کرد:
•گرفتن عکس از محیطهای نرمافزاری؛
•گرفتن فیلم از محیطهای نرمافزاری؛
•جداکردن متن از تصویر و تبدیل آن به فرمتهای قابل ویرایش متنی؛
•جداکردن عکس از صفحات وب؛
•نصب یک چاپگر مجازی2؛
•ویرایشگر قوی در تهیهی تصاویر آموزشی مورد استفاده در کتابها؛
•تبدیل فایلهای تصویری به یکدیگر.
قبل از اینکه به بررس��ی هریک از این موارد و بخشهای مختلف این نرمافزار بپردازیم ،ش��ما را با نحوهی
نصب و امکانات مورد نیاز این نرمافزار برای نصب آشنا خواهیم کرد.

 1-1نيازمنديهاي سيستم براي استفاده از نرمافزارSnagIt 9.0
برای نصب نرمافزار  SnagIt 9.0به کامپیوتری با حداقل امکانات زیر نیاز دارید:
• سيستم عاملWindow XP ، Seven or Vista (32-bit or 64-bit) :؛
• پردازنده ( : )CPUحداقل 1.0GHz؛
•  :RAMحداقل 512 MB؛
•  60 MB : Hard Diskفضاي خالي ب ه منظور نصب نرمافزار (ولی آنچه پیشنهاد میشود  100 Mbاست)؛
• کارت گرافيکي با قابليت نمايش حداقل  256رنگ؛
• کارت صدا؛
• ميکروفن برای ضبط صدا؛
1- Software Simulation

 -2از چاپگرهای مجازی میتوان برای آزمایش خروجی نرمافزارها بدون وجود چاپگر یا ارسال آن در قالب یک فایل استفاده کرد.
2
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•

 CD-Writerیا DVD-Writer

ساير اطالعات جانبي را ميتوانيد از فايل  Readme.txtدر مسير نصب نرمافزار به دست آورید.

 1-2نصب نرمافزار SnagIt
با توجه به اینکه نرمافزار  SnagItشامل نسخههای مختلف و متعددی است ،ما در این مجموعه به نحوهی
کار با نرمافزار  SnagIt 9.0پرداخته و آن را بررسی میکنیم.
ب��رای نصب نرمافزار  SnagItکافی اس��ت که CDنرمافزار را در درايو مربوط گذاش��ته و پوش��ه مربوط به
نرمافزار را باز کنيد و از فايلهاي موجود ،روی فايل  Setupدابل کليک کنيد تا نصب نرمافزار آغاز شود.
با اجرای فایل  ، Setupکادر محاورهای خوشآمدگویی نرمافزار روي صفحهی نمايش ظاهر میشود( .شکل )1-2
براي تأييد و ادامهی کار نصب نرمافزار ،روی دکمه  Nextکليک کنيد.

شکل  1-2کادر محاوره خوشآمدگویی

حال کادر محاوره  Software License Agreementنمايش داده میشود که براي نصب نرمافزار گزینهی
 I accept the license agreementرا انتخاب کرده و سپس روی دکمهی  Acceptکليک کنيد؛ با این عمل
توافقنامه بین شرکت سازندهی نرمافزار و کاربر مورد پذیرش قرار میگیرد( .شکل)1-3

شکل  1-3کادر محاوره Software License Agreement

3
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در پنجر هی باز ش��ده ،اطالعات ش��خصی مربوط به نصب ش��امل نام کامل ( )Full Nameو نام س��ازمان
( )Oraganizationرا تایپ کرده و روی دکمه  Nextکلیک میکنیم( .شکل)1-4

شکل -1-4تعیین مشخصات شخصی

در پنجرهی  Licensingبرای اینکه نرمافزار به طور کامل نصب شود ،در بخش Licensed-I have a key
شمارهی سریال نرمافزار را از داخل  CDنصب برنامه در این قسمت قرار میدهیم( .شکل)1-5

شکل -1-5وارد کردن شماره سریال برنامه

در ادامه عملیات نصب و در پنجرهی باز شده ،همانطور که مشاهده میکنید ،یکی از روشهای Typical
یا  Customراانتخاب کرده وسپس عملیات نصب را ادامه میدهیم؛ البته توجه داشته باشید که اگر میخواهید
مسیر نصب نرمافزار و همچنین نرمافزارهایی را که قرار است  SnagItبه آنها اضافه شود تعیین کنید،الزم است
روش نصب را  Customانتخاب نمایید( .شکل )1-6
4
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1

شکل  1-6کادر محاورهای انتخاب روش نصب نرمافزار

پس از انتخاب روش نصب ( )Customدر پنجرهی باز ش��ده با اس��تفاده از دکمهی  Browseمسیر نصب
نرمافزار را تعیین کرده و روی دکمهی  Nextکلیک میکنیم( .شکل )1-7

شکل  1-7تغییر و تعیین مسیر نصب

پس از اینکه مس��یر نصب برنامه را تعیین کردید ،در پنجره باز ش��ده ش��ما میتوانید با تعیین نرمافزارهای
کارب��ردی مختلف SnagIt ،را به عنوان یک ج��زء  )Component(1به این مجموعه از نرمافزارها اضافه کنید.
(شکل )1-8
 -1اضافه ش��دن  SnagItبه عنوان یک  Componentبه نرمافزارها باعث دسترس��ی س��ریع و آسان کاربر به  SnagItو امکانات
آن خواهد شد.
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شکل  1-8کادر محاورهای اضافه شدن نرمافزار به سایر برنامه ها

پس از تعیین نرمافزارهای کاربردی مورد نظر برای نصب ،در ادامهی عملیات نصب و در پنجرهی باز شده
با تعیین گزینههای موجود در این پنجره ،روی دکمهی  Nextکلیک کنید( .شکل )1-9

شکل – 1-9پنجرهی آمادهسازی برای نصب

در این مرحله Setup ،فايلهاي مورد نياز نرمافزار را روي هارد ديسک در مسير انتخابي شما کپي میکند.
6
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 1-3اجرای نرمافزار SnagIt
برای شروع کافی است از منوی  Startو زیر منوی  All Programsروی گزینه  SnagItکلیک کنید( .شکل )1-10
Start/All Programs/SnagIt 9/SnagIt 9

شکل  1 -10مسیر اجرای نرمافزار

 1-4آشنایی با بخشهای مختلف نرمافزار SnagIt
با اجرای برنامه و بازش��دن پنجرهی اصلینرمافزار ،همان طور که مش��اهده میکنید ،بخشهای مختلفی
نمایشداده میش��ود( .ش��کل )1-11از مهمترین آنها میتوان به Related ، Quick Launch، Menu bar
 Tasksو بخشهای مربوط به  Capturingاشاره کرد.

شکل  1-11بخشهای مختلف پنجره اصلی نرمافزار

•

در میان بخشهای مختلف نرمافزار  SnagItمیتوان به لحاظ اهمیت سه بخش اصلی زیر را مورد بررسی قرار  داد:
بخش ضبط ( :)Captureاصلیترین بخش نرمافزار که از آن برای عکسبرداری و فیلمبرداری از صفحه
نمایش در شبیهسازیهای نرمافزاری استفاده میشود.
7
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•

•

 : SnagIt Editorاز این قس��مت برای ویرایش تصاویر مختلف و آمادهس��ازی آنها به منظور اس��تفاده در
نرمافزارهای چند رس��انهای ،کتاب و پوس��تر استفاده میشود .قابل توجه اس��ت که به  SnagIt Editorدر
نس��خه  9.0امکانات بس��یار قدرتمندی اضافه شده اس��ت که از آن در ساخت تصاویر آموزشی و توضیحات
مرتبط با آنها میتوان اس��تفاده کرد؛ به عنوان مثال ،تمام تصاویر موجود در این کتاب با اس��تفاده از نرمافزار
 SnagItتهیه و آمادهسازی شده است.
 : Related Tasksنرماف��زار  SnagItع�لاوه بر وظایف اصلی خود که  Captureو ویرایش تصاویر گرفته
ش��ده اس��ت ،حاوی تعدادی برنامه کمکی اس��ت که عملیاتی چون تبدیل فرمت فایلهای تصویری ،اضافه
ش��دن آن به عنوان یک چاپگر مجازی به نرمافزارهای دیگر و  ...را انجام میدهد .در مورد تعدادی از این
برنامهها و کاربردهای اختصاصی آنها در قسمتهای بعد صحبت خواهیم کرد.

 1-5نماهاي نرمافزار SnagIt
در شروع کار با نرمافزار ابتدا به منوی  Viewرفته و یکی از روشهای
نمایشی مقابل را انتخاب کنید( .شکل)1-12
شکل  1-12منوی View

 1-5-1گزینهی Normal View

اين نما حالت پيشفرض نرمافزار اس��ت که در ش��کل  1-13مش��اهده میکنید .در این نما تمامی اجزای
نرمافزار در قالب آیکنها،منوها و دس��تورات در یک صفحه قرار گرفته اند و کاربر میتواند براحتی به هریک از
این قسمتها دسترسی پیدا کند .در این حالت ،عالوه بر منوی دستورات Related Tasks ، Quick Launch،
و بخش  Capturingنیز در صفحهی اصلی نرمافزار قابل مشاهده هستند.

شکل  1-13نرمافزار  SnagItدر نماي Normal View

8

توانایی نصب نرمافزار SnagIt

 1-5-2گزينه Compact View
اين نما حالت فشردهی اين نرمافزار است که برخالف نمای قبلی به یک منوبار تبدیل شده و کليهی ابزارها و
دس��تورات را در یک منو و یک نوار ابزار قرار میدهد .مزيت اين نما ،فضای کمي اس��ت که روي صفحه نمایش
اشغال میکند( .شکل )1-14

شکل  1-14نرمافزار  SnagItدر نماي Compact View

 1-6آشنايي با حالت هاي مختلف  Captureدر SnagIt

اصلیترین وظیفه نرمافزار  SnagItگرفتن عکس و فیلم از صفحهی نمایش اس��ت .عالوه بر این ،نرمافزار
میتواند متن را نیز از تصویر جداکرده و تصاویر موجود در یک صفحهی وب را  Captureنماید؛ بنابراین برای
استفاده از این حاالت و امکانات ،کافی است روش مورد نظر را انتخاب کرده و سپس اقدام به  Captureنمایید.
(شکل )1-15
 -1حالت  :Image Caputreاصلیترین کاربرد نرمافزار  SnagItرا میتوان گرفتن عکس از صفحهی نمایش
دانست .در این حالت نرمافزار قادر است به روشهای مختلفی از محیطهای نرمافزاری تصویر تهیه نماید.
 -2حالت  :Text Captureدر اين حالت  SnagItکليه متن هاي موجود در یک تصویر را تش��خيص داده و
آنها را در قالب یک فايل متني قابل ويرايش در اختيار ش��ما قرار ميدهد؛ بنابراین میتوان متون موجود در
تصاویر را پس از جداسازی در قالب یک فایل  TXTذخیره کرد.
نکته :نرمافزار  SnagItقابلیت شناس��ایی فونتهای فارس��ی را نداشته و آنها را پشتیبانی نمیکند؛ بنابراین
ب��ا اس��تفاده از نرمافزار  SnagItتنها میتوان متنهای التی��ن را از تصویر جداکرده و به فرمت متن
تبدیل کرد.
 -3حالت  :Video Captureاين حالت درس��ت مانند اين است که شما با يک دوربين فيلمبرداري ،از وقايع
اتفاق افتاده در صفحهی نمایش خود ،فيلم تهیه کنيد .از این روش برای شبیهسازی محیطهای نرمافزاری
در ساخت چند رسانهایهای آموزشی استفاده میشود.
 -4حالت  :Web Captureدر اين حالت با وارد کردن نش��انی س��ايت مورد نظر ،میتوان تصاویر آن سایت
را  Captureکرد.
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شکل  1 -15انواع Capture

در فصله��ای آین��ده به طور اختصاصی به بررس��ی هریک از ح��االت فوق و کاربرد آنها در س��اخت چند
رسانهایها پرداخته خواهد شد.
خالصه مطالب:
------------------------قابلیتهای ویژهی نرمافزار SnagIt
•گرفتن عکس از محیطهای نرمافزاری ()Image Capture؛
•گرفتن فیلم و شبیهسازی محیطهای نرمافزاری به حالت نمایشی (( Video Capture؛
•جداکردن متن از تصویر و تبدیل آن به فرمتهای قابل ویرایش متنی () Text Capture،؛
•جداکردن عکس از صفحات وب()Web Capture؛
•نصب روی نرمافزارهای کاربردی به عنوان یک چاپگر مجازی()SnagIt Printer؛
•ویرایشگر قوی در تهیهی تصاویر آموزشی مورد استفاده در کتاب ها ()SnagIt Editor؛
•مبدل قدرتمند فایلهای تصویری ()Convert Images؛

Learn in English

---------------------------------------------------------------------?WHAT IS SnagIt
Welcome to SnagIt, the leader in screen capture technology. SnagIt offers you over 40
ways to capture content on your Windows screen ,such as image, text, video and more.
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واژه نامه تخصصی
Capture

عکسبرداري ،فيلمبرداري

Component

جزء
محتوا

Content

مقصد

Destination

تصویر

Image

پیشنهاد

Offer

مبدأ

Source

فيلم

Video

نما ،نحوهی نمایش

View
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ﺧﻮدآزمایی
 .1امکانات مورد نیاز به منظور نصب برنامه  SnagIt 9.0را بنویسید.
 .2انواع روشهای  Captureدر نرمافزار  SnagItرا نام ببرید.
 .3تفاوت نمای  Normalو  Compactدر چیست ؟
 .4سه بخش اصلی نرمافزار  SnagItرا نام ببرید.
ﻛارگاه : SangIt
 .1نرمافزار  SnagIt 9.0را روی سیستم نصب کنید.
 .2بعد از نصب نرمافزار ،آن را اجرا کرده و وارد محیط نرمافزار شوید.
ﭘرسشهای ﭼﻬارگزینهای:
 .1نرمافزار  SnagIt 9.0روی کدام سیستم عاملها قابل نصب و اجراست؟
ب( ویندوز XP
الف( ویندوز Vista
د( همه موارد
ﺝ( ویندوز 2000
 .2حداقل فضای خالی الزم روی دیسک سخت برای نصب نرمافزار  SnagIt 9.0چه مقدار است؟
ب(  50کیلوبایت
الف(  60مگابایت
د(  256مگابایت
ﺝ(  200مگابایت
 .3کدام یک از حالتهای  Captureاز محدوده انتخابی عکس میگیرد؟
ب(Text
الف( Image
د( Web
ﺝ( Video
 .4حداقل  RAMمورد نیاز برای استفاده از نرمافزار  SnagIt 9.0چه مقدار است؟
ب(  512کیلوبایت
الف(  256مگا بایت
د(  2گیگا بایت
ﺝ(  1گیگا بایت
 .5از کدام قس��مت نرمافزار  SnagItبرای ویرایش تصاویر مختلف و آمادهس��ازی آنها برای اس��تفاده در
نرمافزارهای چند رسانهای ،کتاب و پوستر استفاده میشود؟
ب( Quick Launch
الف( Menu bar
د( SnagIt Editor
ﺝ( Related Tasks
6. SnagIt offers you over ……. ways to capture content on your Windows screen.
a( 20
b( 30
c( 40
d( 50
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زمان
نظري

عملي

1/5

6/5

اهداف رفتاري:
در پایان این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند:
1 .1نحوهی عکسبرداری در قسمت  Profileرا بداند؛
2 .2ان��واع ورودیهای مورد اس��تفاده در گرفتن عکس از صفحهی نمای��ش را نام برده و
کاربرد آنها را توضیح  دهد؛
3 .3انواع خروجیهای مورد استفاده در گرفتن عکس از صفحه نمایش را نام برده و کاربرد
آنها را توضیح   دهد؛
4 .4توانای��ی کار ب��ا جلوهه��ای مورد اس��تفاده در گرفت��ن عکس از صفح��هی نمایش را
داشته باشد؛
5 .5از تنظیمات انجام گرفته در مد  Imageیک  Profileایجاد کند.
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2

مقدمه
در فصل قبل به طور کلی با کاربردهای نرمافزار  SnagItو نحوهی نصب آن آش��نا ش��دید .در این قسمت
ش��ما را با نحوهی گرفتن عکس از صفحهی نمایش ،با ورودی و خروجیهای مختلف و اعمال جلوه روی آنها
آشنا میشوید.

 2-1آشنایی با اصطالحات مهم و کاربردی در گرفتن عکس از صفحهی نمایش
الزم اس��ت قب��ل از اینک��ه عملی��ات  Captureرا در روش  Image Captureآغاز کنی��م ،با تعدادی از
اصطالحات مهم و کاربردی در بخش  Profile Settingsآشنا شوید:
 :Inputهمانطور که از نام آن پیداست ،ورودی یا محدودهی عملیات  Captureرا به شکلهای مختلفی
مانند کل صفحه ( ،)Screenپنجر هی خاص ( )Windowو پنجره فعال ( )Active Windowرافراه م مینماید.
(شکل )2-1

شکل  2-1ورودیها

 :Outputنتیجه حاصل از  Captureرا میتوان به خروجیهایی مانند فایل ( ،)Fileپست الکترونیکی(،(Email
نرمافزارهای کاربردی مانند  Excel ،Wordیا  Power pointارسال کرد که در این میان بیش از بیست روش
برای ایجاد خروجیها و به اشتراکگذاری آنها در نرمافزار  SnagItوجود دارد( .شکل )2-2

شکل  2-2خروجیها
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 :Effectsبا اس��تفاده از این گزینه میتوان یک  Captureرا سفارشی کرد؛ بهطوری که جلوههای انتخاب
ش��ده بهصورت خودکار روی آن اعمال میش��وند ،از جلوههای بسیار مهم و کاربردی  SnagItمیتوان به دادن
حاش��یه به تصاویر ( ،)borderقراردادن آرم کم رنگ بر روی تصویر ،تغییر اندازه ،تصحیح رنگ و تعیین کیفیت
تصاویر اشاره کرد( .شکل )2-3

شکل  2-3جلوهها

 2-2آشنایی با انواع ورودیها در SnagIt
اولی��ن بخش در تهیهی یک  Captureتنظیم ورودی یا محدودهی  Captureاز صفحهی نمایش اس��ت.
نرمافزار  SnagItنس��بت به نرمافزارهای مشابه خود دارای ورودیهای بسیار متنوعی بوده که از مهمترین آنها
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• :Screenانتخاب این گزینه سبب گرفتن عکس از کل صفحهی نمایش میشود( .شکل )2-4

شکل  2-4عکسبرداری از کل صفحه
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• :Windowبا استفاده از این گزینه میتوان از پنجرههای موجود در نرمافزارهای مختلف عکس تهیه کرد.
(شکل )2-5

شکل  2-5عکس برداری از پنجره

• :Active Windowبا انتخاب این گزینه میتوان از میان پنجرههای باز روی دس��ک تاپ ،تنها از پنجره
فعال که روی سایر پنجرهها قرار گرفته است ،عکس گرفت.
• :Regionیک��ی از کاربردیتری��ن گزینههای موجود در نرماف��زار  SnagItبوده که به کمک آن میتوان با
اندازهی دلخواه و توسط درگ کردن روی صفحه از محدودهی مورد نظر عکس تهیه کرد .مهمترین کاربرد
این گزینه در ساخت چند رسانهایها ،گرفتن عکس از متون فارسی میباشد؛ (شکل )2-6

شکل  2-6عکسبرداری از محدودهی دلخواه
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نکته :با انتخاب گزینهی  Multiple Areaاز منوی  Inputمیتوان از چند ناحیه بهصورت هم زمان عکس
تهیه کرد؛ بهطوری که با کلیک روی دکمه  Captureو س��پس درگ روی صفحه در نواحی مورد
نظ��ر ،بخشهایی از صفحه بهصورت  Highlightیا رنگی در آمده که در پایان عملیات Capture
با کلیک راس��ت روی صفحه و اجرای دس��تور  Finishمیتوان به عملیات گرفتن عکس از صفحه
خاتمه داد .در این حالت ،همان طور که مش��اهده میکنید ،یک تصویر ایجاد ش��ده که از چند بخش
مختلف صفحهی  Captureگرفته است( .شکل )2-7

شکل  2-7گرفتن عکس از چند ناحیه

• :Fixed Regionای��ن گزینه مش��ابه ورودی ن��وع  Regionعمل میکند؛ با این تف��اوت که به کمک آن
میتوان از صفحهی مورد نظر با اندازه ثابت عکس تهیه کرد( .شکل )2-8

شکل  2-8گرفتن عکس از محدوده ثابت
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ب��رای این منظور ،پس از انتخاب گزینهی مورد نظر در منوی  Inputاز بخش  Propertiesمیتوان اندازه
محدودهی مورد نظر را در بخش  Widthو  Heightبر حس��ب پیکس��ل تعیین کرد .پس از انجام تنظیمات ،در
هنگام  Captureمحدوده ثابتی با اندازهای که تعیین کردهاید ،در هنگام جابجایی اش��ارهگر ماوس ظاهر خواهد
شد که با کلیک روی صفحه در محدودهی تعیین شده تصویر مورد نظر تهیه خواهد شد( .شکل )2-9

شکل  2-9تنظیمات محدوده مورد نظر

• :Objectاین گزینه اگرچه بسیار شبیه گزینه  Windowعمل میکند اما با استفاده از آن میتوان از عناصر
موجود در صفحه مانند آیکنها ،بخشهای تش��کیلدهنده یک پنج��ره مانند نوار ابزار ،آیکنها و پانلهای
موجود در پنجرهی اصلی عکس تهیه کرد( .شکل )2-10

شکل  2-10گرفتن عکس از اجزای پنجره

• :Menuای��ن گزینه ،همانطور که از نام آن پیداس��ت ،میتوان��د از منوی اصلی و زیر منوهای موجود در آن
 Captureتهیه کند( .شکل )2-11
18

توانایی گرفتن  Captureبهصورت Image

2
 2-11گرفتن عکس از منوها

نکته :چنانچه در هنگام گرفتن عکس از منوها بخواهید عالوه بر منوی اصلی از زیر منوهای باز ش��ده نیز
عکس تهیه کنید ،کافی اس��ت با اجرای دستور  Propertiesو زبانهی  Menuگزینههای مربوط به
بخش  Menu Capture Optionsرا فعال نمایید( .شکل)2-12

شکل  2-12تنظیمات ورودی منو

• :Scrollingب��ا انتخاب این گزینه میتوان از پنجرههایی که محتوای آنها بیش از یک صفحه بوده و برای
مشاهده ش��ان نیاز به پیمایش صفحه میباشد ،عکس گرفت .از مهمترین انواع روشهای  Scrollمیتوان
به روشهای زیر اشاره کرد:
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 :Auto Scroll Windowo oگرفتن عکس بهصورت خودکار از پنجرههای دارای نوار پیمایش؛
 :Scrolling Regiono oگرفتن عکس از پنجرههای دارای پیمایش بهصورت دستی؛
 : Scroll Active Window o oگرفتن عکس بهصورت خودکار از پنجرههای فعال دارای نوار پیمایش؛
 :Custom Scroll o oدر ای��ن روش اگرچه گرفتن عکس از مح��دودهی قابل پیمایش بهصورت خودکار
انجام میشود ،ولی کاربر میتواند بهصورت دستی پهنای محدودهی  Captureرا تعیین نماید.
نکته :با انتخاب گزینه  Auto Scroll Windowمیتوان بهصورت خودکار از محتویات صفحه و پنجرههایی
که دارای نوار پیمایش عمودی و افقی هستند  Captureتهیه کرد( .شکل )2-13
س�ؤال :به نظر ش��ما چه تفاوت��ی بی��ن  Scrolling Regionو  Custom Scrollدر هنگام گرفتن عکس از
پنجرههای دارای نوار پیمایش وجود دارد؟

 2-13پیمایش صفحه و گرفتن عکس

نکت�ه :ب��ا اجرای گزینه  Propertiesاز منوی  Inputو انتخ��اب یکی از گزینههای  Scrollingمیتوان
ویژگیهای مربوط به پیمایش صفحه مانند تعیین جهت پیمایش در هنگام  captureرا تعیین کرد.
(شکل )2-14
20
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 2-14تنظیمات پیمایش صفحه

• :Shapesانتخ��اب این گزینه ،روش پیش فرض نرمافزار یعنی محدودههای چهار ضلعی مربوط به عملیات
 Captureرا ،تغییر داده و به ش��کلهای مختلفی از صفحه نمایش و عناصر موجود در آن  Captureتهیه
کند .از مهمترین امکانات موجود در این بخش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 :FreeHando oب��ا انتخاب اي��ن گزینه ،میتوان یک ش��کل آزاد را با درگ ک��ردن بهعنوان محدودهی
 Captureایجاد کرد.
 :Ellipseo oب��ا انتخ��اب این گزینه ،محدوده  Captureبهصورت ي��ک بيضي از صفحهی نمایش عکس
خواهد گرفت.
 :Rounded Rectangleo oبا انتخاب اين گزینه ميتوان منطقه مورد نظر خود را بهصورت يک مستطيل
با گوشههای گرد از صفحهی نمایش  Captureکرد.
 :Triangleo oانتخ��اب اين گزینه ميتواند باعث  Captureیک ناحیهی مثلثی ش��کل از صفحهی مورد
نظر شود.
 :Polygono oب��ا انتخ��اب اين گزینه و با کلیک روی صفحه ،در صورت اتص��ال نقطهی ابتدا به انتها ،یک
ی چند ضلعی از صفحه
محدود ه 
مورد نظر ایجاد خواهد شد.
نکته :ب��ا اجرای دس��تور Properties
از زی��ر من��وی  Inputمیتوان با
انتخ��اب زبان��ه  Generalرنگ

زمینه تصاویر را نیز تعیین کرد؛ البته
رنگ پسزمینه یا Background
فقط زمانی مشاهده میشود که در
هنگام  Captureاز محدودههای
غیر چهارضلعی اس��تفاده ش��ود.
(شکل )2-15

 2-15تنظیمات کلی
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 :Advancedo oانتخاب این گزینه موجب دسترسی به ورودیهای پیشرفته تری مانند تهیه  Captureاز
حافظه موقت ،1محیط  ،Dosاسکنر و دوربینهای دیجیتال و خواهد شد.

 2-3آشنایی با انواع خروجیها در SnagIt
ب��رای انتخاب خروجی مورد نظر کافی اس��ت از بخ��ش  Profile Settingگزینه  Outputرا انتخاب کرده
تا منوی مربوط باز ش��ود؛ س��پس از میان خروجیهای مختلف ،گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید( .ش��کل
)2-16

شکل  2-16خروجیهای مختلف

 : Multiple Outputs -1ميتوان تصوير گرفته ش��ده را بهصورت هم زمان به چند خروجی مختلف ارس��ال
کرد؛ بهعنوان مثال ،میتوانید خروجی را عالوه بر  Fileبه یک چاپگر نیز ارسال نمایید( .شکل )2-16
 : Preview In Editor -2در کلي��هی حالته��اي خروج��ي ف��وق ميت��وان قبل از ایجاد ه��ر نوع خروجي،
پيشنمايش��ي از فايل خود را در پنجرهی  SnagIt Editorمش��اهده کرد .این گزینه بهصورت پیشفرض
فعال است.

 2-4آشنایی با جلوهها ()Effects
ب��ا اس��تفاده از گزینهه��ای ای��ن بخ��ش ک��ه در قس��مت پایین پنج��ره اصل��ی ق��رار دارد ،میت��وان به
تصاوی��ر گرفت��ه ش��ده یک ی��ا چند فیلت��ر و جل��وهی خ��اص را اعمال ک��رد .از جمل��ه مهمتری��ن فیلترهای
ای��ن بخ��ش میتوان ب��ه جلوههای عم��ق رنگ (ب��رای کيفيت تصوي��ر) ،افکته��اي رنگي براي حاش��يهی
تصوي��ر ،ان��دازه تصوي��ر و ...اش��اره ک��رد م��ا در ادام��ه ب��ه بررس��ی تع��دادی از ای��ن فیلتره��ا میپردازیم.
(شکل )2-17
1- Clipboard
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شکل  2-17گزينههاي موجود در لیست بازشوی Effects

نکته :عالوه بر لیس��ت باز ش��وی  Effectsمیتوان با استفاده از منوی  Captureو زیر منوی  Filtersنیز
به این جلوهها دسترسی پیدا کرد.
 2-4-1گزينهی Color Depth
از این جلوه برای تعيين عمق رنگ تصاویر اس��تفاده میش��ود بهطوری که به کمک آن میتوان تعیین
کرد که براي ذخيرهس��ازي اطالعات رنگ يک پيکس��ل ،از چند بيت اس��تفاده ميش��ود( .ش��کل )2-18

شکل  2-18تصاویر از راست به چپ بترتیب  halftone،Grayscaleو  Mono chromeاست

23

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانهای
کد استاندارد 15/5/-87 :ف.هـ

2

انتخ��اب جل��وه  Monochromeباعث ایجاد ی��ک تصویر تک رنگ و انتخ��اب  Halftoneموجب ایجاد
تصویری هاشور مانند با طيف خاکستري خواهد شد و باالخره جلوهی  Grayscaleنیز یک تصویر سیاه و سفید
با طیف خاکستری را ایجاد خواهد کرد.
گزينهی  Custom Color Depthبراي تعيين عمق رنگ بهصورت سفارش��ی اس��تفاده میش��ود .در کادر
محاوره  Colorsاز بخش  Settingمیتوانید تعداد بیت رنگهای مورد نظررا تعیین کنید ( .شکل )2-19
 -1هرچه تعداد رنگها را بيش��تر انتخاب کنید ،کيفيت تصوير  Captureشده باال ميرود؛ ولي به همان نسبت
حجم فايل توليد شده هم افزایش مییابد.
 -2برای غیر فعال کردن اثر جلوهها میتوان از گزینه  Noneاس��تفاده  کرد.

شکل  2-19کادر محاوره تعیین تعداد بیت رنگها

 2-4-2گزينهی Color Substitution
از ای��ن گزین��ه براي جایگزینی رنگهای موجود در یک تصویر مورد اس��تفاده ق��رار میگیرد؛ بهطوری که
از مهمتری��ن جلوهه��ای موج��ود در این منو میتوان ب��ه ( Invert Colorمعکوس ک��ردن رنگها) و Color
( Substitutionجایگزینی رنگها) اشاره کرد.

شکل  2-20جایگزینی رنگ
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 2-4-3گزينهی Color Correction
از ای��ن جل��وه برای ايج��اد جلوههایی مانند تعيين ميزان روش��نايي ،تاريکي ،وضوح تصوير و ميزان اش��باع
رنگهای موجود در تصویر استفاده میشود.

شکل  2-21تصحیح رنگ

 2-4-4گزينهی Image Resolution
از این جلوه برای تعیین کیفیت تصاویر گرفته شده استفاده میشود .در حالت پیش فرض ،بهصورت خودکار
مقدار آن  96 Dpiمیباش��د .این  Resolutionاگرچه مناس��ب نمایش در تلویزیون و مانیتور اس��ت ،اما برای
اس��تفاده تصاویر در کتاب یا س��ایر موضوعات چاپی معموال از  Resulationیا دقت تصویر  400 Dpiبه باال
اس��تفاده میش��ود؛ بنابراین ،گزینهی  Auto Configureرا غیر فعال کرده و سپس بهصورت دستی عدد مورد
نظر را وارد کنید( .شکل )2-22

شکل  2-22تنظیم دقت تصویر
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 2-4-5گزينهی Image Scaling
از این گزینه برای تعيين اندازه و مقياس تصوير استفاده میشود .با توجه به درصدهای موجود در زيرمنوي اين
گزينه ،ميتوانيد تصویر گرفته شده را به میزان مشخصی بزرگ نمایی یا کوچک نمایی کنید( .شکل )2-23
نکته :در حالت پیشفرض ،نرمافزار از مقیاس تصاویر  100%استفاده میکند.

شکل  2-23زیر منوی Image Scaling

 2-4-6گزينهی Caption
از این گزینه برای قرار دادن عناوین ،نام کامپيوتر ،نام کاربر ،اضافه کردن تاريخ و زمان بر روی یک تصویر
استفاده میشود؛ برای این منظور میتوانید از کادر محاورهای زیر استفاده کنید( .شکل )2-24

شکل  2-24کادر محاورهای caption
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 2-4-7گزينهی Border
با انتخاب اين گزينه میتوان به تصويري که  Captureمیشود يک قاب اضافه کرد .برای تنظیم گزینههای
مربوط به قاب از کادر محاورهای  Borderاستفاده کنید( .شکل )2-25

شکل  2-25کادر محاورهای border

 2-4-8گزينهی Edge Effects
با انتخاب اين گزينه ميتوانيد جلوههای متفاوتي مانند س��ایه دادن ،محو کردن ،دندانه دار کردن و اعوجاج
را روي لبههاي تصاوير اعمال کنید( .شکل )2-26

شکل  2-26انواع جلوهها روی لبهی تصویر
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برای آش��نایی بیش��تر با اثر جلوههای گروه  Edge Effectsبه تصاویری که این جلوهها روی آنها اعمال
شده است توجه کنید( .شکل )2-27

شکل  2-27جلوههای اعمال شده بر روی لبه تصاویر

 2-4-9گزينهی Watermark
ای��ن گزین��ه برای قرار دادن ي��ک آرم یا لوگوی کم رنگ روی تصوير اصلی ب��ه کار میرود .با فعال کردن
گزین��ه Enable Watermarkمیت��وان حالت  Watermarkیا قرار دادن آرم یا نماد روی تصویر اصلی را به
حالت فعال در آورد( .شکل )2-28

شکل  2-28تنظيمات Watermark
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همانطور که مش��اهده میکنید به طور پیش فرض آرم نرمافزار  SnagItروی تصویر قرار گرفته اس��ت که
میتوانید ،آرم یا تصویر مورد نظر خود را روی تصویر قرار دهید.
 2-4-10گزينهی Trim
ب��ا اس��تفاده از اين گزين��ه ميتوانيد تعیین کنيد که لبهه��اي تصوير چه اندازه برش داده ش��ود .این تصویر
در حقیق��ت عم��ل  Cropرا انجام میدهد ،ب��ا اعدادي که در کادره��اي مربوط وارد ميکني��د ميتوانيد تعداد
پيکسلهايي را که بايد در لبه تصوير حذف شوند را تعیین کنید ( .شکل )2-29

شکل  2-29کادر محاوره Trim

 2-5گزينههاي Options
همانطور که در بخش  Profile Settingمشاهده میکنید با استفاده از گزینههای بخش  Optionsمیتوان در
حین عملیات  Captureمواردی چون اشارهگر ماوس ،پیش نمایش تصاویر Timer ،و ...را تنظیم کرد .اگرچه در
قسمت تنظیم ورودیها و خروجیها تعدادی از این گزینهها را توضیح دادیم ،اما در ادامه به بررسی کاملتر آنها در
بخش  Optionsخواهیم پرداخت( .شکل )2-30

شکل  2-28گزينههاي  Optionsدر حالت Image

29

2

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانهای
کد استاندارد 15/5/-87 :ف.هـ

2

نکته :با انتخاب گزینهی  Timerمیتوانید زمانس��نج نرمافزار را تنظیم و از آن اس��تفاده کنید .کاربرد
اصل��ی  Timerدر گرفتن عکسهایی اس��ت ک��ه کاربر برای گرفتن آنها نی��از به فرصتی برای
تنظیم و آمادهس��ازی دارد؛ بهعنوان مثال ،در هنگام گرفتن عکس از منوها چون با کلیک روی
دکم��ه  Captureمنوی مورد نظر بس��ته خواهد ش��د ،با فعال ک��ردن  Timerمیتوان با دادن
فرصت��ی ب��ه کاربر ای��ن امکان را داد تا وی منوی مربوط را باز ک��رده و از آن عکس تهیه کند.
ب��ا فعال کردن گزینهی  Timerپنجره مربوط باز میش��ود که دارای دو زبان��ه برای تنظیمات
 Timerمیباش��د.
•زبان�هی  : Delay/Scheduleدر ای��ن زبانه ميتوانيد يک زمانبن��دي را قبل از گرفتن  Captureتعريف
کنيد؛ مث ً
ال در شکل  2-31عدد  10انتخاب شده است که با کلیک کردن دکمه  Captureابتدا يک شمارش
معکوس از  10به صفر در گوشهی سمت چپ صفحه نمایش داده میشود و بعد از اتمام شمارش معکوس،
عمل  Captureآغاز میشود.
نکته :با انتخاب گزینهی  Scheduled Captureنیز میتوان با تنظیم تاریخ و زمان مش��خصی ،به طور
خ��ودکار از صفح��ه نمایش عکس گرفت؛ البته در این روش الزم اس��ت ابت��دا ورودی و خروجی
عملی��ات  Captureتنظی��م ش��ده و در ادامه پ��س از تنظیم تاریخ و زمان م��ورد نظر روی دکمه
 Captureکلی��ککنی��د.

شکل  2-31کادر محاوره تنظيمات تايمر (زبانهی )Delay/Schedule

•زبان�ه  :Capture Timerدر ای��ن زبان��ه ميت��وان با فعال کردن زمان س��نج و همچنی��ن تنظیم گزینه
 ،Frequencyدر فواصل زمانی مشخص شده از صفحهی نمایش عکس گرفت( .شکل )2-32
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شکل  2-32کادر محاوره تنظيمات زمان سنج (زبانهی )Capture Timer

 2-6مراحل انجام عملیات Capture
اگرچه عملیات  Captureدر نرمافزار  SnagItبا تنظیم ورودی،خروجی و جلوههای احتمالی مورد نظر انجام
میشود اما برای اینکه در انجام این عملیات از یک روند مشخص و ثابت برای عملیات  Captureاستفاده کنید،
کافی است که مراحل زیر را دنبال کنید:
.1
.2
.3
.4

تنظیم ورودی ،خروجی و جلوههای احتمالی مورد نیاز در عملیات  Capture؛
کلیک روی دکمه Capture؛
ویرایش احتمالی  Captureایجاد شده در پنجرهيSnagIt Editor؛
ذخیره یا ارسال نتیجه ایجاد شده به خروجی مورد نظر

 2-7نحوهي گرفتن عکس از نرمافزار SnagIt
با توجه به اینکه در هنگام زدن دکمه  Captureبهطور پیش فرض پنجره نرمافزار  SnagItمخفی میشود ،برای
گرفتن عکس از بخشهای مختلف نرمافزار کافی است که از منوی  Toolsگزینهی Program Preferences
را اج��را ک��رده س��پس در زبان��هي  Program Optionsگزین��هی  Hide SnagIt Before Capturingرا
غیرفعال کنید؛ با این عمل به ش��کلهای مختلفی میتوان از پنجرهی اصلی نرمافزار و زیر منوهای آن عکس
گرفت( .شکل )2-33
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SnagIt  گرفتن عکس از2-33 شکل

Print Screen  به طور پیش فرض دکمهCapture  کلید میانبر عملی��ات، همانطور که میدانید:نکت�ه
، را اجرا کردهProgram Preferences گزینهیTools صفحه کلید است و شما میتوانید از منوی
 کلید میانبر پیش فرض را تغییرGlobal Capture Hotkey  در بخشHotkeys سپس در زبانهی

.دهید

Learn in English
--------------------------------------------------Image Capture: to capture an image of anything your screen, Send the image to one
or more outputs including a graphic file, the printer, e-mail, SnagIt editor or even a Web
server.
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خالصهی مطالب:
-----------------------------•در  SnagItبا استفاده از روش  Image Captureمیتوان از صفحه نمایش عکس گرفت؛ برای این منظور،
الزم است که  Output،Inputو در صورت نیاز  Effectsرا تنظیم کرد؛
• :Inputهمانطور که از نام آن پیداس��ت ،ورودی یا محدوده عملیات  Captureرا به ش��کلهای مختلفی
مانند کل صفحه ( ،)Screenپنجرهی خاص ( ،)Windowپنجرهی فعال ( )Active Windowو بس��یاری
محدودههای مشابه دیگر فراهم مینماید؛
• :Outputنتیجه حاصل از  Captureرا میتوان به خروجیهایی مانند فایل ( ،)Fileپست الکترونیکی(،(Email
نرمافزارهای کاربردی چون Excel ،Wordیا  Power pointارسال کرد؛
• :Effectsبا اس��تفاده از گزینههای این قس��مت که در قس��مت پایین پنجرهي اصلی قرار دارد ،میتوان به
تصاویر گرفته شده به کمک  SnagItیک یا چند فیلتر و جلوه خاص را اعمال کرد؛
•ب��ا اجرای دس��تور  Propertiesاز زیر منوی  Inputمیت��وان با تنظیم ،ویژگیه��ای ورودی مورد نظر را
انجام داد؛
•ب��ا انتخ��اب گزينهی  Preview Windowدر کليه حالتهاي خروجي ف��وق ميتوان قبل از ایجاد هر نوع
خروجي ،پيش نمايشي از فايل خود را در پنجرهی  SnagIt Editorمشاهده کرد؛
•ب��ا انتخاب گزينه  Multiple Outputsميت��وان خروجي تصويرخود را بهصورت هم زمان به چند خروجی
مختلف ارسال کرد.

33

2

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانهای
کد استاندارد 15/5/-87 :ف.هـ

2

واژه نامه تخصصی
Achieve

دست یافتن

Advanced

پیشرفته
زمینه

Background

عنوان

Caption
Color Correction

تصحیح رنگ

Color Depth

عمق رنگ

Color Substitution

جایگزینی رنگ

Combination

ترکیب

Desire

میل داشتن ،خواستن
عوامل

Elements

بیضی

Ellipse

ثابت

Fixed

دقت تصویر

Image Resolution

چند ناحیهای

Multiple Area
Object

عنصر – موضوع -شیء

Options

اختیارات

Preferences

ترجیحات-اولویت ها

Region

ناحیه -محدوده

Rounded Rectangle

چهارضلعی گوشه گرد
برنامهی زمان بندی

Schedule

حرکت

Scrolling

اشکال

Shapes
Trim

برش زدن
عالمت کم رنگ

Watermark
Workflow

جریان کاری
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خودآزمایﻲ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

جریان کاری عملیات  Captureدر نرمافزار  SnagItرا توضیح دهید.
تفاوت ورودی نوع  Objectو  Windowدر حالت  Image Captureچیست؟
تفاوت  Scrolling Regionو Custom Scrollدر گرفتن عکس از متون چند صفحهای چیست؟
با چه روشی میتوان از بخشهای مختلف نرمافزار  SnagItعکس گرفت؟
چگونه میتوان کلید میانبر پیش فرض نرمافزار  SnagItرا تغییر داد ؟
با کدامیک از جلوههای بخش  Effectsمیتوان کیفیت عکس گرفته شده را افزایش داد؟
برای ارسال یک  Captureبه چند خروجی مختلف ،از چه گزینهای میتوان استفاده کرد؟
نحوهی گرفتن عکس از منوها را با استفاده از نرمافزار  SnagItتوضیح دهید.

کارگاه :SnagIt
-1

-1-1

با اس��تفاده از نرمافزار SnagItدر مد  Image Captureعملیات زیر را انجام دهید ضمن اینکه تمامی
تصاویر  Captureش��ده دارای آرم یا لوگوی کمرنگ در گوش��هی س��مت راست و پایین صفحه باشند
تصاویر ذخیره شده در پوشهي  SnagIt- Capture\ Imageذخیره شوند.
از یک متن چند صفحهای دلخواه  Captureتهیه کرده و آنرا با فرمت  jpgذخیره کنید.

 -1-2از ی��ک مت��ن چند صفحهای تنها دو صفح��ه اول آنرا  Captureنمایید؛ ضمنا فایل را با پس��وند jpg

ذخیره کنید.

-1-3

از پنج��رهی نرمافزار  SnagItی��ک  Captureتهیه کنید بهطوریکه  Resolutionتصویرایجادش��ده
 dpi400باشد؛ ضمنا فایل را با پسوند  jpgذخیره کنید.

-1-4

از آیکنهای موجود در صفحه اول نرمافزار SnagItتصویر تهیه کرده و آنرا با فرمت icoذخیره نمایید.

-1-5

در نرمافزار فتوشاپ ،یک تصویر باز کرده و سپس با اندازه ثابت 400در  300از آن  Captureتهیه کنید؛
ضمن اینکه بعد از این مرحله به میزان  ٢٠٠پیکسل به اطراف آن یک زمینه نارنجی رنگ اضافه نماید
و سپس اندازه آنرا به میزان  2برابر بزرگنمایی کرده و با پسوند  jpgذخیره نمایید.
(راهنمای��ی :در پنج��ره  SnagIt Editorاز من��وی  Imageو گزین��هی  Resizeو Canvas Resize
استفاده نمایید).

-1-6

در نرماف��زار  Photoshopاز من��وی  Image/Adjustment/Curveبه طور همزمان  Captureتهیه
کنید( .دو روش).

-1-7

از کل پنجرهی صفحه نمایش به طور همزمان از س��ه ناحیهی آن Captureتهیه کرده عالوه بر این،
رنگ تصاویر گرفته شده معکوس شود؛ ضمنا فایل را با پسوند  jpgذخیره کنید.
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-1-8

از پنجرهی  My Computerیک  Captureتهیه کرده و آنرا بهصورت سیاه و سفید و بهصورت قرینه
با پسوند  jpgذخیره کنید .
(راهنمای��ی :در پنج��ره  SnagIt Editorاز من��وی  Imageو گزین��هی  Rotateو زی��ر منوی Flip
استفاده نمایید).

-1-9

یک متن دلخواه را باز کرده س��پس از آن یک  Captureتصویری تهیه نمایید؛ بهطوریکه بخش��ی از
متن  Captureشده بزرگنمایی شود عالوه بر این رنگ سایر نواحی تیره شده تا تمرکز روی متن مورد
نظر قرار گیرد .توجه داشته باشید که بخش بزرگنمایی شده دارای سایه نیز باشد (راهنمایی :در پنجرهی
 SnagItEditorاز منوی  Imageو گزینهی  Spotlight Magnifyاستفاده نمایید).

 -1-10از نوار ابزار  Photoshopیک  Captureتهیه کرده وسپس آنرا بهصورت افقی ذخیره نمایید.

ﭘرﺳشهای ﭼهارگزینهای:
 -1با کدامیک از حالتهای نرمافزار  SnagItمیتوان از صفحه نمایش فیلم گرفت؟
ب) Image
الف) Web
د) Text
ج) Video
 -2در نرمافزار  SnagItهنگام گرفتن عکس از صفحهی نمایش کدام فرمت فایلی زیر ایجاد نمی شود؟
ب) Jpg
الف) Bmp
د) Gif
ج) Avi
 -3در نرماف��زار  SnagItب��رای گرفت��ن تصویر با اندازهی ثاب��ت از صفحهی نمایش ک��دام گزینه  Inputباید
انتخاب شود؟
ب) Object
الف) Menu
د) Fixed region
ج) Shape
 -4در نرمافزار  SnagItبرای قرار دادن یک آرم کم رنگ روی تصویر از کدام فیلتر زیر استفاده میشود؟
ب) Border
الف) Image Scaling
د) Watermark
ج) Trim
 -5در نرمافزار  SnagItهنگام گرفتن عکس از چند قس��مت صفحهی نمایش به طور همزمان ،کدام گزینهی
 Inputباید انتخاب شود؟
ب) Object
الف) Multiple Area
د)Fixed Regin
ج) Rigen
 -6در نرمافزار  SnagItبرای فرستادن تصویر دریافت شده به چاپگر از کدام خروجی زیر استفاده میشود؟
ب) Printer
الف) Clipboard
د) Studio
ج) Catalog
36
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 با کدامیک از دس��تورات زیر میتوان دقت صفح��ه نمایش را در هنگام تصویربرداریSnagIt  در نرماف��زار-7
تنظیم کرد؟
Color Effect )ب
			
Annotation )الف
Watermark )د
		 Image Resolution )ج
 با کدامیک از دستورات زیر میتوان به اطراف تصویر یک قاب اضافه نمود؟-8
Border )ب
			
Image Scaling )الف
Canvas Size )د
			
Image Resolution )ج
9- When saving a combination of a mode and elements in SnagIt, the result is called
a……...
a) SnagIt Input 		
b) SnagIt Output
c) SnagIt effects 		
d) SnagIt Profile
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ﭘروژه
یک صفحه آموزشی از محتویات ﭘنجره اصلی نرمافﺰار  SnagItایجاد کنید
که شامﻞ قسمتهای زیر باشد:
• Capture Mode

•مﻌرفی انواع ورودیها
•مﻌرفی انواع خروجیها
•مﻌرفی انواع جلوهها
•گﺰینههای Options
•منوی اصلی برنامه
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اهداف رفتاري:

پس از پايان اين واحد کار از فراگير انتظار ميرود که بتواند:

.1
.2
.3

1گرفتن  Captureاز متن را انجام دهد؛

2انواع حالتهای ورودی و خروجی  Captureدر حالت  Textرا نام ببرد؛
3عملکرد گزینههای لیست بازشوی  Effectsرا شرح دهد؛
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مقدمه
در فصل قبل با نحوهی گرفتن عکس از صفحهی نمایش به روشهای مختلف آش��نا ش��دید .در این فصل
شما با یکی دیگر از قابلیتهای ویژهی نرمافزار  SnagItیعنی جداکردن متن از زمینه آن آشنا خواهید شد.
نرماف��زار  SnagItدارای اين قابليت میباش��د ک��ه میتواند از عناصر مختلف موج��ود در صفحه در حالت
 Text Captureی��ک خروج��ی متنی قابل ویرایش ایجاد کند .در این حالت میتوانیم متون موجود در زمینهها
را از آنها جدا کرده و در قالب یک فایل متنی ذخیره نماییم .تنها اشکالی که در این حالت  Captureوجود دارد
آن است که این نرمافزار نمیتواند متون فارسی را از زمینه مربوط جدا کند.
ب��رای اس��تفاده از حال��ت  Text Captureمانن��د س��ایر ح��االت نرماف��زار  SnagItالزم اس��ت از بخش
 Profile Settingتنظیم��ات مرب��وط ب��ه  Output، Inputو در صورت نیاز از بخ��ش  Effectsنیز جلوههای
خاصی برای اعمال برروی خروجی انتخاب گردد.

 3-1نحوهی جداکردن متون موجود در یک پنجره
برای گرفتن  Captureبهصورت  Textدر قس��مت  Capture Modeروی
گزینهی  Text Captureکلیک کنید ( .شکل )3-1

شکل 3-1انتخاب حالت Capture

پنج��رهای را ک��ه میخواهید متن موج��ود در آن را جداکنید ،باز کرده و س��پس در نرمافزار  SnagItاز پانل
 Profileگزینه Text from a windowرا انتخاب کنيد .اکنون اگر دکمه  Captureرا که در قسمت پایین و
س��مت راس��ت کادر محاوره قرار دارد ،کلیک کنید یا از کلید میانبر تعریف شده ( )Print Screenاستفاده کنید،
اشارهگر ماوس به شکل يک دست در ميآيد؛ در این حالت چنانچه روی پنجره مورد نظر کلیک کنید ،عملیات
 Captureانجام خواهد شد( .شکل )3-2

شکل  3-2انتخاب نوع ورودی از بخش Profiles
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همانطور که مشاهده میکنید متون موجود در پنجرهی مورد نظر از آن جدا شده و در قالب یک متن قابل
ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد که میتوان آن را با فرمت  Txtبهصورت یک فایل ذخیره کرد( .شکل )3-3

3

شکل  3-3خروجی حاصل جدا کردن متن از صفحه

 3-2نحوه گرفتن  Captureازصفحه  )Command Prompt( DOSدر محیط ویندوز
بهصورت Text
یک��ی از امکانات نرماف��زار  SnagItدر تنظیم ورودیها ،قابلیت  Captureاز محیط  Dosمیباش��د .برای
آشنایی با این قابلیت مراحل زیر را انجام دهید:
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.1
.
.
.
.
.

1از لیست بازشوی  ،Inputگزینه  Advancedو سپس گزینه  Full-Screen DOSرا انتخاب کنید.
 2در منوی  ،Startروی گزینهی  Runکلیک کنید.
 3در کادر محاوره بازشده ،به منظور باز کردن پنجرهی  Command Promptفرمان  CMDرا تایپ کنید
و روی دکمهی  OKکلیک کنید.
 4با فشار دادن هم زمان کلیدهای  Altو  Enterکادر محاوره را بهصورت  Full Screenدر آورید.
 5کلید  Print Screenصفحه کلید را فشار دهید.
 6اکنون میتوانید متون موجود در داخل پنجره  DOSرا در پنجره  SnagIt Editorمشاهده کنید.

 3-3آشنایی با جلوههای مورد استفاده در حالت Text Capture
ب��ا توجه به اینکه در حالت  Text Captureجلوههای متفاوتی در بخش Effects

قرار میگیرد که مخصوص این بخش ایجاد شده است ،در ادامه به بررسی این جلوهها
و کاربرد آنها در متون جدا شده از عکس میپردازیم( .شکل )3-4

شکل Text Capture 3-4

 3-3-1گزینهی Layout
از ای��ن گزین��ه برای تنظیم قالب بندی مربوط به فضاهای خالی و کاراکترهای جانش��ین قرار گرفته در این
فضاها استفاده میشود با اجرای این گزینه ،کادر محاورهای مربوط به آن باز خواهد شد( .شکل )3-4

شکل  3-5کادر محاوره تنظيمات جلوه Layout
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Caption  گزینهی3-3-2

3

 ق��رار دادن يک عن��وان براي: میت��وان عناوین��ی مانندEffects ب��ا اس��تفاده از ای��ن جلوه در بخ��ش
. اضاف��ه کردن تاريخ و زمان را روی خروج��ی نهایی اعمال کرد، نام کاربر، قرار دادن ن��ام کامپيوتر،تصوي��ر
)3-6 (ش��کل

Text Caption  کادر محاوره3-6 شکل

Learn in English

--------------------------------------------------------------------Text Capture
Text Mode provides a solution for anyone writing down text from the screen or a
dialog box. Text captures include only the text on the screen, not any graphics. Text
capture includes the following features:
●●
●●
●●
●●

Capture text from screens that do not allow copy and paste in Windows.
Send Output to a variety of destinations.
Annotate and timestamp the captured text.
Collect captured text in one file to keep a running log of captured passages. Use the
text as notes from a Web browser or e-mail, or to capture a series of error messages
from a program to send to technical support.
●● Customize the text Output using the Output Properties
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•نرماف��زار  SnagItدارای اي��ن قابليت میباش��د که میتوان��د از عناصر مختلف موج��ود در صفحه در حالت
 Text Captureیک خروجی متنی قابل ویرایش ایجاد کند؛
•در ای��ن حال��ت میتوانی��م مت��ون موج��ود در زمینهه��ا را از آنها ج��دا ک��رده و در قالب ی��ک فایل متنی
ذخیره  نماییم؛
•ب��رای گرفت��ن  Captureبهصورت  Textدر قس��مت  Capture Modeروی گزین��هی Text Capture
کلیک  کنید؛
•یکی از امکانات نرمافزار  SnagItدر تنظیم ورودی ها ،قابلیت  Captureاز محیط  Dosمیباشد؛
•از گزین��هی  Layoutدر بخ��ش  Effectsبرای تنظیم قالب بندی مربوط ب��ه فضاهای خالی و کاراکترهای
جانشین قرار گرفته در این فضاها استفاده میشود؛
•با اس��تفاده از جلوه  Captionدر بخش  Effectsمیتوان عناوینی مانند قرار دادن يک عنوان براي تصوير،
قرار دادن نام کامپيوتر ،نام کاربر ،اضافه کردن تاريخ و زمان را روی خروجی نهایی اعمال کرد.

واژه نامهی تخصصی
یادداشت

Annotate

عنوان

Caption

از هم پاشيدگي  ،باز شدن

Collapse

سفارشی

Customize

خصوصیات

Features

طرح اوليه

Layout

فراهم کردن

Provide

سبک  ،روش

Style
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ﺧودآزمایی
 .1حالت  Textدر عملیات  Capturingچه عملی انجام میدهد؟
 .2انواﻉ فیلترهای مورد استفاده در حالت  Textرا توضیﺢ دهید.
 .3چه تفاوتی بین گرفتن عکس از متن در مد  Text Captureو  Image Captureوجود دارد؟
کارگاه SnagIt
 .1محتویات درایو  Cدر محیط  DOSرا بهصورت یک فایل متنی در پوشهی  SnagIt Catalogذخیره کنید.
 .2در حالت  Textهر یک از گزینههای لیس��ت بازش��وی  Inputرا به عن��وان ورودی قرار داده و Capture

تهیه کنید.

 .3با استفاده از نرمافزار  SnagItدر حالت  Text Captureعملیات زیر را انجام دهید.
•عناوین منوی پنجره  my Computerرا در فایل متنی ذخیره کنید.
•  Helpنرمافزار  Wordرا باز کرده و س��پس محتویات متنی آنرا با حﺬﻑ فواصل خالی بین متون در فایل
مورد نظر ذخیره نمایید.

پرسﺶهای ﭼﻬارگزینهای
 -1ب��ا کدامی��ک از حالتهای  Captureمیتوان متون موجود در تصاویر را جداکرده و بهصورت یک فایل
متنی قابل ویرایش ذخیره کرد؟
ب) Text Capture
الف) Image Capture
د) Video Capture
ﺝ) Web Capture
 -2از کدامیک از گزینههای لیست بازشوی  Effectsمیتوان تنظیمات مربوط به قلم متن را انجام دهید؟
ب) Set Font
الف) Layout
د) Annotation
ﺝ) Word Wrap
 -3با اس��تفاده از کدامیک از گزینههای کادر مح��اوره  Text Layout Optionsمیتوانید فضاهای خالی
بین خﻄوط را حﺬﻑ کرد؟
ب) Collapse Blank Columns
الف) Remove Blank Lines
د) Annotation
ﺝ) Column Delimited
 با استفاده از کدامیک از گزینههای لیست بازشوی  Effectsمیتوانید فضاهای خالی در میان نوشتههایمتن را تنظیم کنید؟
ب) Layout
الف) Word Wrap
د) Annotation
ﺝ) Set Font
5-According to the text,in SnagIt for Customize the text Output using the ………….
A) Output Properties
C) Program Preferences
B) Input Properties
D) Program Options
45
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پروژه:
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ  Text Captureﻟﻴﺴﺘﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﭘﻨﺠﺮﻩ  Program filesﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
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اهداف رفتاري:

پس از پايان اين واحد کار از فراگير انتظار ميرود که بتواند:

1 .1گرفتن  Captureدرحالت  Videoرا انجام دهد؛

2 .2انواع حالتهای ورودی و خروجی  Captureدرحالت  Videoرا بیان کند؛
3 .3عملکرد گزینههای لیست بازشوی  Effectsرا شرح دهد.
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مقدمه:
در کن��ار قابلیتهای��ی مانند گرفتن عک��س از صفحه یا جداکردن متن از تصوی��ر ،نرمافزار  ،SnagItدارای
قابلی��ت گرفت��ن فیلم از صفحه نمایش نیز میباش��د ،که از این روش برای شبیهس��ازی محیطهای نرمافزاری
اس��تفاده میش��ود .در این فصل برای آش��نایی هرچه بیش��تر با این قابلیت به نحوه گرفتن فیلم از محیطهای
نرمافزاری خواهیم پرداخت.

 4-1آشنایی با فیلمنامه و مفهوم آن
همانطور که میدانید ،اولین گام در ساخت و تهیه یک فیلم استفاده از فیلمنامه یا  Story boardمیباشد؛
براین اساس ،میتوان ساخت فیلمهای ویدیویی را شامل سه مرحلهی اصلی زیر دانست:
1

● ●مرحلهی پیش تولید :در این مرحله س��ناریوی آنچه را که میخواهید  Captureکنید ،ابتدا نوش��ته و
س��پس تعیین میکنید که از چه قس��متهایی و طی چه مراحلی باید فیلمبرداری صورت پذیرد .اطالعات
مورد نیاز به منظور انجام یک پروژه را باید به صورت مکتوب در آورید.
● ●مرحلهی تولید :در این مرحله براساس طرحی که برنامهریزی کردهاید ،از بخشهای مربوط فیلمبرداری کنید.
● ●مرحل�هی پ�س تولی�د :در ای��ن مرحل��ه صحنهه��ای  Captureش��ده را در ص��ورت ل��زوم ویرای��ش،
صداگ��ذاری و مونت��اژکنی��د .عملیات مربوط ب��ه ویرایش صدا را با نرماف��زار ( Auditionک��ه در بخش دوم
ای��ن کتاب به بررس��ی ای��ن نرمافزار خواهیم پرداخت) و مراح��ل مربوط به تدوین و مونتاژ فیل��م را با نرمافزار
 Premiere Proانجامدهید( .که نحوهی کار با این نرمافزار را نیزدر بخش سوم این کتاب شرح خواهیم داد).

 4-2آشنایی با مفهوم دیالوگ ()Narration
اصوال در تهیه و تولید چند رسانهایها یکی از رسانههای کاربردی که میتواند تأثیر مؤثری را روی مخاطبان
گذاشته و اطالعات فراوانی را به سادهترین شیوه به آنها منتقل کند ،متن و گفتار است؛ بدین لحاظ در تهیه و تولید
چند رسانهایها ،بخصوص در شبیهسازی محیطهای نرمافزاری ،دیالوگ ( )Narrationبه متون گفتاری یا صحبت
هایی گفته میشود که برای تشریح و توضیح بخشهای مختلف نرمافزار روی آن اضافه میشود.
 4-3نحوهی گرفتن فیلم از محیطهای نرمافزاری
یکی از روشهایی که معموال در س��اخت چند رس��انهایهای آموزشی مورد
اس��تفاده قرار میگیرد ،اس��تفاده از روش شبیهس��ازی محیطهای نرمافزاری یا
( )Software Simulationمیباشد؛ برای این منظور میتوان از محیط نرمافزار
مورد نظر فیلم گرفت نرمافزار  SnagItبا داشتن این قابلیت قادر است با استفاده
از حالت  Video Captureاقدام به گرفتن فیلم از محیط نرمافزار کرده و آن را
در قالب یک فایل ویدیویی ذخیره کند.
برای گرفتن  Captureبه صورت  ،Videoدر قس��مت Capture Mode
روی گزینه  Video Captureکلیک کنید (شکل .)4-1

شکل  4-1محیط  SnagItدر حالت Video

 -1س��ناریوی مصوری است که مراحل انجام فیلمبرداری براس��اس صحنههای مختلف همراه با توضیحات در آن قرار
داده شده است.
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برای شروع  Captureدر حالت  Videoبخشهای اصلی  Effects ،Output ،Inputو Optionsرا تنظیم
کرده و سپس اقدام به تهیهی فیلم از محیط نرمافزار مورد نظر نمایید.

 -4-4لیست بازشوی Input
در اين بخش ميتواني��د تنظيمات مربوط
ب��ه منطق��هی ورودي  Captureک��ه ش��امل
گزینهه��ای Active ،Window ،Screen
 Fixed Region ،Region ،Windowو
 Include Cursorاست و در قسمتهای قبل
بهط��ور کامل در مورد آنه��ا صحبت کردیم را
انجام دهيد( .شکل )4-2

4

شکل  4-2لیست بازشوی Input

 4-5تنظیم ویژگیهای ورودی در حالت Video Capture
در هن��گام گرفت��ن فیلم از صفح��هی نمایش ،معموال یک��ی از گزینههایی که الزم اس��ت قبل از عملیات
 Captureمورد توجه قرار گرفته و تنظیمات در آن انجام ش��ود ،س��ربرگ  Video Capture Preferencesدر
پنجرهی  Propertiesبخش  Inputمیباشد.
در ای��ن زبانه ش��ما میتوانید تنظیمات مرب��وط به  Captureدر حالت  Videoاز قبیل محل ذخیرهس��ازی
فایله��ای موق��ت ویدیویی ،نمایش پنجرهی تأیید عملیات  Captureقبل از ش��روع ،پنهان نمودن مس��تطیل
نشاندهندهی محدودهی  Captureو ...را در این بخش انجام دهید (شکل .)4-3

شکل  4-3زبانه  Video Capture Preferencesاز کادر محاوره Input Properties
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 4-6لیست بازشوی Output
در این قس��مت خروجی حاصل از عملیات  Captureمیتواند در قالب یک فایل ویدیویی ،ارس��ال به یک
پست الکترونیکی یا یک سایت مشخص و حتی به یک برنامهی خاص صورت گیرد.

4
شکل  4-4لیست بازشوی Output

 4-7تنظیم ویژگیهای خروجی در حالت Video Capture
منوی  Outputاز گزینهی  Propertiesبرای انجام تنظیمات فیلمبرداری اس��تفاده میشود .بهطوریکه در
پنجرهی تنظیم خروجیها ( )Output Propertiesبا استفاده از زبانهی  Video Fileمیتوان تنظیمات مربوط
به گرفتن فیلم ،صدا و نحوهی ذخیرهسازی آنها را تعیین کرد.

شکل  4-5زبانه  Video Fileاز کادر محاوره Output Properties

در صورتی که از تنظیمات خودکار برنامه اس��تفاده نکنید ،میتوانید با کلیک روی گزینهی Video Setup
ودر بخش Video Optionsبه کادر محاورهای تنظيمات  Videoدسترسی داشته باشید( .شکل .)4-6
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شکل Video Compression 4-6

در اين پنجره میتوان نوع و میزان فشردهسازي فيلم را تعيين کرد.
نکته :هرچه فيلم را در پنجرهی  Video Compressionفشردهتر کنيد ،حجم آن کمتر و به همان نسبت
کيفيت آن نیز پايين خواهد آمد.
در پنجرهی  Output Propertiesميتوان ســختافزار ورودي صدا را نیز تعيين کرد؛ برای این منظور ،روی
دکمهی  Audio Setupکلیک کرده تا کادر محاورهای  Audio Formatباز شود( .شکل )4-7

شکل  4-7کادر محاوره Audio Format

در اين بخش ميتوانيد فرمت صداي ضبط شــده و مقدار بيت صدا و Monoيا  Stereoبودن صداي ضبط
شده را تعيين کنيد.

 4-8لیست بازشوی Effects
در ايــن بخش تنها یک گزینهی  Captionدر حالــت  Video Captureوجود دارد که ميتوان عالوه بر
عنوان ،اطالعاتی مانند نام کامپیوتر ،نام کاربری ،تاریخ و ساعت سیستم را به فیلم مورد نظر اضافه کرد .در مورد
این پنجره و گزینههای مربوط به آن در فصلهای قبل گفته شده است.
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 4-9گرفتن فیلم با اندازهی ثابت از محیطهای نرمافزاری
یک��ی از م��واردی که در هنگام گرفتن فیلم از محیطهای نرماف��زاری باید مورد توجه قرار گیرد ،محدودهی
گرفتن فیلم میباشد.
در س��اخت چند رسانهایهای آموزش��ی معمو ًال از دو اندازهی ثابت  800 × 600و  1024 × 768پیکسل
استفاده میشود .شما نیز میتوانید با استفاده ازگزینهی  Fixed Regionدر محدودهی مورد نظر اقدام به گرفتن
فیلم از پنجرهی نرمافزار کنید.
مثال  :با اندازهی ثابت  600*800از نحوهی ایجاد یک فایل جدید در محیط نرمافزار  Photoshopفیلم
تهیه کنید.
مراحل انجام کار:
1 .1نرمافزار  Photoshopرا باز کنید؛
2 .2در محیط نرمافزار  SnagItحالت  Video Captureرا انتخاب کنید؛
3 .3ورودی حالت  Captureرا بر روی گزینهی  Fixed Regionتنظیم کرده ضمن اینکه از بخش Properties
و زبانهی  Fixed Regionاندازه محدوده را روی  600*800تنظیم کنید؛
4 .4خروجی حاصل از برنامه را بر روی گزینهی  Fileتنظیم کنید؛
5 .5با زدن دکمه  Captureمستطیل قرمز رنگی روی صفحه ظاهر میشود که با کلیک روی صفحه ،محدوده
 Captureمش��خص خواهد ش��د؛ ضمن اینکه پنج��رهی  SnagIt Video Captureبا دکمه  Startبرای
شروع عملیات روی صفحه ظاهر میشود؛
6 .6قبل از کلیک روی دکمهی  Startپنجره  Photoshopرا به اندازهای کوچک کرده که در داخل محدودهی
 Captureقرار گیرد؛
7 .7بر روی دکمه  startکلیک کنید تا عملیات ضبط فیلم آغاز گردد؛
8 .8در پایان ،فیلم گرفته ش��ده را در مس��یر دلخواه با فرمت  Aviذخیره کنید .همانطور که مشاهده میکنید با
توجه به نوع  Captureانتخاب ش��ده ،پنجرهی  SnagIt Editorبا نمايش��ي متفاوت ظاهر میشود .مسلم ًا
محيط نمايش��ي يک فايلمتني و یک فايل تصويري در این پنجره با هم متفاوت است؛ چون در اين بخش
 Captureدر حالت  Videoانجامشدهاست ،کادر محاورهای  SnagIt Editorنيز در اين حالت دکمههای
کنترلی فیلم ویدیویی را نمایش میدهد( .شکل )4-8

شکل  4-8کادر محاوره  SnagIt Editorدر حالت Video
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در باالي این پنجره همانطور که مشاهده میکنید آرم نرمافزار  SnagItدر قالب یک دکمه یا عنوان
مش��اهده میش��ود که ب��ا کلیک بر روی این دکمه و انتخ��اب گزینهی Save As
SnagIt Button
میتوان فیلم گرفته شده را در قالب یک فایل  Aviذخیره کرد.
نکت�ه :خروجیه��ای  Aviنوع��ی از فایلهای ویدیویی میباش��ند ک��ه فیلم مورد نظر را ب��ا کیفیت باال
ذخیره میکنند

Learn In English

-----------------------------------------Video Capture
Use Video Capture Mode to create a recording of your screen. SnagIt records any
on-screen activity on your Windows desktop. Capture all your mouse movements and
application action, and then save the video as an AVI file. You can also use SnagIt to
create time-lapse video of desktop activity over a period of time.
The maximum size of an AVI file produced by SnagIt is 2 GB. If you pass this size
limit, the entire capture is lost.

خالصه مطالب:
----------------------------------------------•اولین گام در ساخت و تهیهی یک ،فیلم استفاده از فیلمنامه یا  Storyboardمیباشد؛ براین اساس میتوان
ساخت فیلمهای ویدیویی را شامل سه مرحله اصلی پیش تولید ،تولید و پس تولید دانست.
•دیالوگ ( )Narrationبه متون گفتاری یا صحبتهایی گفته میشود که برای تشریح و توضیح بخشهای
مختلف نرمافزار ،بر روی آن اضافه میشود.
•نرمافزار  SnagItقادر اس��ت با اس��تفاده از حالت  Video Captureاقدام به گرفتن فیلم از محیط نرمافزار
کرده و ذخیرهسازی آن را در قالب یک فایل ویدیویی انجام دهد.
•در هنگام فیلمبرداری از صفحهی نمایش ،برای ضبط صدا عالوه بر فعال کردن گزینهی  Record Audioدر
منوی  ،Inputاز بخش  Optionsنیز میتوان با کلیک بر روی آیکن میکروفن این ویژگی را فعال  کرد.
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واژه نامهی تخصصی
Active Window

پنجرهی فعال

Application

کاربردی

4

Compression

فشرده سازي

Create

ایجاد کردن

Customize

سفارشي کردن
ویرایشگر

Editor

جلوه

Effect

تجربه کردن

Experimenting

گذشت زمان

Lapse

محدود

Limit
Narration

گفتار
خروجي

Output

ممکن

Possible

ترجيحات

Preferences

خصوصيات

Properties

نرخ ،سرعت

Rate
Record Audio

ضبط صدا
منطقه،ناحيه

Region

صفحه

Screen
Software Simulation

شبیهسازی نرمافزاری

Width

پهنا
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خود آزمایی:
 .1کاربردهای روش  Video Captureرا توضیح دهید؟
 .2از جلوهی  Captionدر فیلم چه استفادهای میشود؟
 .3چه تفاوتی بین انواع خروجی هایی در حالت  Videoو حالت  Imageوجود دارد؟
ﻛارگاه :SnagIt
 .4هر یک از گزینههای لیست بازشوی  Inputرا به عنوان ورودی قرار داده و  Captureتهیه کنید.
 .5از نحوهی تﻐییر  Backgroundویندوز فیلم تهیه کنید (هم زمان صدا را نیز ضبط کنید).
 .6با استفاده از نرمافزار  SnagItعملیات  Video Capturingزیر را انجام دهید ضمن اینکه تمامی فیلمهای
 Captureشده دارای یک عنوان " "Video Capturingباشند و تصاویر ذخیره شده در پوشهی SnagIt-
 Capture/ Videoذخیره شوند .
•از مراحل گرفتن عکس از پنجرههای ویندوز و منوهای پنجره با استفاده از نرمافزار  SnagItهمراه با ضبط
صدا فیلم گرفته و با نام  SnagIt_1ذخیره کنید.
•برای تولید یک چند رس��انهای در زمینهی آموزش  SnagItاز مراحل اعمال یک فیلتر روی یک تصویر با
اندازه  600×800فیلم تهیه کرده ،سپس ان را با نام  SnagIt_2ذخیره کنید.
ﭘرﺳﺶهای ﭼهار گزینهای
 .1با انتخاب کدام گزینه از لیس��ت بازش��وی  Inputمیتوانید در حین  Captureگرفتن از تصویر ،صدا را نیز
همزمان ضبط کنید؟
ب) Record Audio
الف) Include Cursor
د) Preview Window
ﺝ) Record Sound
 .2در کدام زبانه از کادر محاوره  Input Propertiesمیتوانید تنظیمات مربوط به  Captureرا از قبیل پنهان
نمودن مستطیل نشاندهندهی محدودهی  Captureانجام دهید؟
ب) Video Capture Preferences
الف) Fixed Region
د) Scrolling
ﺝ) General
 .3با کدام یک از گزینههای لیست بازشوی  ،Inputمیتوان از محیط یک نرمافزار دلخواه با اندازه 600*800

فیلم تهیه کرد؟
الف) Region
ﺝ) Active Window

ب) Window
د) Fixed Region

 .4دکمهی  Save Frameدر حالت Video Captureبا چه فرمتی فایل را ذخیره میکند؟
ب) فایل ویدیویی
الف) فایل تصویری
د) فایل Swf
ﺝ) فایل متنی
5. The maximum size of an AVI file produced by SnagIt video capture is …..GB.
a( 10
b( 5
c( 2
d( 3
55

4

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانهای
کد استاندارد 15/5/-87 :ف.هـ

پروژﻩ

4

ﻳﻚ ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ  Cropﺩﺭ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺑﺴﺎﺯﻳﺪ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ  Aviﺫﺧﻴﺮﻩ ﻛﻨﻴﺪ.
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ساعت
نظری

عملی

3

3

اهداف رفتاری:
در پایان این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند:
1 .1مفهوم صدا و عوامل موثر بر فرآیند تولید آن را بیان نماید؛
2 .2مشخصات اصلی صوت را نام برده و توضیح دهد؛
3 .3عملکرد ابزارهای  ADCو  DACرا در صدای دیجیتال بیان کند؛
4 .4فرمتهای مهم فایلهای صوتی را با ذکر مشخصات آنها توضیح دهد؛
5 .5کاربرد کارت صدا در کامپیوتر را بیان کرده و انواع آن را نام ببرد؛
6 .6انواع کابلهای ورودی و خروجی صدا را بشناسد و ویژگیهای آنهارا بیان نماید؛
7 .7انواع کانکتورهای کابل صدا را نام برده و کاربرد آنها را بیان کند؛
8 .8نرمافزارهای کاربردی در ویرایش صدا را بشناسد و نام ببرد؛
9 .9برنامه  Adobe Auditionرا نصب و فعالسازی کند.
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مقدمه:
یکی دیگر از نرمافزارهایی که در این قسمت به بررسی آن خواهیم پرداخت نرمافزار  Auditionاست ،که
در تهیه و س��اخت یک چند رس��انهای از این نرمافزار برای ویرایش و میکس صدا استفاده میشود .قبل از اینکه
به بررس��ی این نرمافزار و قابلیتهای آن بپردازیم ،ابتدا الزم اس��ت با تعدادی از مفاهیم پایه و اصلی در صوت
دیجیتال آشنا شوید.
 5-1مفهوم صدا و فرآیند تولید آن
صدا با ارتعاش مولکولهای هوا تولید میشود و موجب افزایش
فشار هوا در آن نقطه میگردد .این فشار به مولکولهای هوای مجاور
نیز منتقل شده و باعث ارتعاش آنها میشود تا به گوش ما میرسد .این
تغییرات فشار هوا موجب ایجاد نوساناتی در پردهی گوش شده و ما به
این ترتیب،صدای ایجاد شده را میشنویم.
امواج صدا از مرکز منبع تولیدکنندهی آن به سمت بیرون حرکت
میکند .بهترین مثال برای درک این مطلب ،انداختن سنگ در یک امواج صدا در همة جهات منتشر میشوند.
دریاچه است( .شکل  )5-1امواج صدا نیز همانند امواج آب از مرکز به
شکل 5-1
طرف بیرون حرکت کرده و در همه ابعاد گسترش مییابد.
علم فیزیک یا الکترونیک ،صدا را با یک ش��کل موج نش��ان میدهند .ش��کل  5-2نمونهای از این امواج را
نشان میدهد:

شکل  5-2شکل موج

این ش��کل موجها بیانگر تغییرات فش��ار هوا هس��تند؛ به این مفهوم که خط صفر (محور افقی) بیانگر این
اس��ت که هوا تحت هیچ فش��اری نیست و ارتعاش��ی ندارد .حرکت منحنی به سمت باال به مفهوم افزایش فشار
در مولکولهای هواس��ت تا به اوج خود برسد که به آن،نقطهی اوج ( )Peakمیگویند (نقطهی  .)Cهنگامی که
منحنی به سمت پایین حرکت میکند ،از فشار هوا کاسته میشود و به پایینترین حد خود در نقطهی  Bمیرسد
و این روند به صورت مرتب تکرار میشود که به آن ،نوسان یا بسامد میگویند که برای اندازهگیری آن از کمیتی
به نام فرکانس استفاده میکنند و واحد اندازهگیری آن ( Hzهرتز) است.
نکته :در انتشار صدا ذرههای هوا منتقل نمیشوند؛ بلکه حول نقطهی تعادل خود نوسان میکنند.

 5-2موج و ویژگیهای آن
موج به دو دس��تهی مکانیکی و الکترو مغناطیس��ی تقسیم میش��ود .موج الکترو مغناطیسی میتواند هم در
محیط ماده و هم در خالء منتشر شود .موج مکانیکی به وسیلهی ارتعاش ایجاد میشود و انرژی حاصل از منبع
ارتعاش را منتقل میکند .حرکت موج از نوع نوس��انی اس��ت؛ یعنی در فاصلهی زمانی منظم تکرار میشود .برای
اینکه بیشتر با موج و پارامترهای آن آشنا شوید ،در ادامه بیشتر به بررسی این موارد میپردازیم.
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شکل  5-3پارامترهای موج

جدول  5-1پارامترهای موج
واحد

پارامترهای موج

تعریف

عالمت اختصاری

Volt

Max height of wave

Amplitude

A

Seconds,S

Time taken for one cycle

Period

T

Metres,M

Distance covered by one cycle

Wavelength

λ

Hertz,HZ

Number of cycles per second

Frequency

F

Degrees

Comparative delay between waves

Phase

Q

دامنه (:)A
بیشترین ارتفاع موج است که با  Aنشان داده میشود( .شکل )5-3
دورهی تناوب (:)T
زمان یک نوسان کامل را دورهی تناوب گوییم و آن را با Tنمایش داده و بر حسب ثانیه اندازه میگیریم.
طول موج (:)λ
مسافتی که موج در مدت یک دورهی تناوب میپیماید ،طول موج نام دارد و آن را با  λنمایش داده و واحد
آن متر است.
فرکانس (:)F
تعداد نوس��انات کامل موج در یک ثانیه را فرکانس یا بس��امد گوییم و واحد آن هرتز ()Hzاست و با Fنشان
داده میش��ود .به عنوان مثال ،اگر در یک ثانیه دو نوس��ان کامل موج ایجاد ش��ود ،میگوییم فرکانس موجود 2
هرتز اس��ت .توجه داشته باشید که گوش انس��ان توانایی شنیدن هر موج صوتی و با هر فرکانسی را ندارد؛ بلکه
تنها میتواند موجهایی را که فرکانس آنها بین  20تا  20000هرتز است ،بشنود.
59

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانهای
کد استاندارد 15/5/-87 :ف.هـ

سرعت موج (:)V
مس��افتی را که موج در مدت یک ثانیه میپیماید ،سرعت موج میگویند و با Vنشان میدهند .سرعت موج
V=HF
با فرکانس و طول موج رابطهی مستقیم دارد.
(به عنوان مثال ،سرعت صدا در هوا حدود  300متر در ثانیه است).

5

فاز (:)Q
با این کمیت میتوان یک نقطهی مش��خص روی یک موج کامل را نش��ان داد و واحد آن درجه است .یک
موج در  360درجه کامل میش��ود؛ بنابراین ،نیم س��یکل آن در  180درجه و یک چهارم سیکل آن در  90درجه
کامل میشود ،به عبارت دیگر ،اگر بخواهیم نقطهی پیک موج را نشان دهیم ،میگوییم نقطهای از موج که فاز
آن  90درجه است (در شکل  5-4نقطه  Bدارای فاز  270درجه میباشد).

شکل  5-4فاز

 5-3تاثیر امواج بر یکدیگر
هنگامی که دو یا چند موج به یکدیگر میرس��ند ،میتوانند به یکدیگر اضافه ش��ده یا از هم کم شوند.
اگر برآمدگی و فرورفتگی امواج دقیقا یکی باشد و هم فاز باشند (اختالف فاز صفر درجه) ،یکدیگر را تقویت
کرده و در نتیجه موجی تولید خواهد شد که دامنهی آن از امواج اولیه بیشتر است (شکل .)5-5

شکل  5-5تأثیر امواج همفاز

امواج صوتی که فازهای مخالف دارند و دقیقا برآمدگی و فرورفتگیش��ان مقابل یکدیگر است؛ این سری از
امواج یکدیگر را عمال خنثی میکنند ( شکل  ،5-6اختالف فاز  180درجه).
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شکل  5-6تأثیر امواج با فاز مخالف

در بیشتر موارد ،صداهایی که دارای فازهایی با مقادیر مختلف هستند ،باعث تولید امواج پیچیدهای میشوند
که در حقیقت موج تولید شــده ترکیبی از چند نوع موج مختلف است(.نمونهی این نوع موجها ترکیب صداهای
مربوط به سازهای مختلف در موسیقی میباشد).

شکل  5-7تأثیر امواج با فازهای مختلف

 5-4صوت
امواج صوتی از نوع مکانیکی هستند که در اثر ارتعاش اجسام قابل ارتعاش مانند هوا ،آب و ...تولید و منتشر
میشــوند .امواج صوتی در گازها ،مایعات و جامدات منتشــر میشوند .در جدول 5-2سرعت انتشار صدا در مواد
مختلف نشان داده شده است.
محیط

گازها
مایعات
جامدات

ماده

( M/Sمتر بر ثانیه)

اکسیژن
هوا
جیوه
آب
سرب
طال

316
331
1456
1498
2100
30000

جدول 5-2

مانند موج حاصل که از افتادن ســنگ در اســتخر یا دریاچه حرکت میکند ،امــواج صدا نیز از مرکز منبع
تولیدکنندهی آن به سمت بیرون حرکت میکنند.
پرسش :آیا صدا در خأل منتشر میشود؟ چرا؟
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نکت�ه :فرکانس باالتر از  20000را اصطالحا ماورای صوت مینامند .اصوات را میتوان به دو نوع موزون و
ناموزون طبقه بندی کرد که موسیقی در این میان نوعی صدای موزون محسوب میشود.

 5-5مشخصات صوت

5

صوت با مشخصاتی به شرح زیر شناسایی میشود:
 -1شدت ( -2 )Intensityبلندی ( -3 )Volumeارتفاع ( -4 )Altitudeطنین ()Resonate
 -1ش�دت صوت :مقدار انرژی صوتی اس��ت که در مدت یک ثانیه از واحد س��طح (یک متر مربع) عمود بر
راس��تای انتش��ار امواج میگذرد و آن را با  I1نشان میدهند و واحد آن ،وات بر متر مربع 2است .عوامل موثر
در ش��دت صوت عبارت اس��ت از :دامنهی نوسان ،فاصلهی شنونده از منبع تولید صوت ،جنس محیط انتشار
و فركانس.
 -2بلندی صدا :به افزایش و کاهش دامنهی صوت که با حس ش��نوایی قابل درک است ،بلندی صوت گفته
میش��ود؛ به طوری که هر چه دامنه کمتر باش��د ،صدا پایینتر خواهد بود .بلندی صدا به حساسیت گوش و
شدت صوت بستگی دارد.
عنوان

واحد اندازهگیری شدت صدا
( )dbدسی بل

0
20
30
70
120
130
130

سکوت کامل
تیک تاک ساعت مچی
زمزمه(از فاصله یک متری)
گفت و گو در یک متری با صدای بلند
متهی آسفالت شکاف
هواپیمای جت
آستانهی دردناکی گوش
جدول  -5-3شدت نسبی صوت

1- Intensity
 -2ش��دت صوت قابل ش��نیدن از سوی انسان(10-12)I0تا (1)IMAXوات بر متر مربع است که بیانگر توانایی قابل توجه انسان
در ش��نیدن صداهای بس��یار ضعیف تا صداهای قوی اس��ت .لگاریتم نس��بت ش��دت بلند ترین صوت قابل شنیدن به شدت
ضعیفترین صوت را شدت نسبی صوت می گویند که واحد آن  ،بل( )Belاست ؛ ولی چون بل واحد بسیار بزرگی است در
اندازه گیری ها از (Decibelیک دهم بل ) استفاده می شود.
شدت نسبی صوت = log 10
مفهوم لگاریتم :برای عدد نمایی by=xبا شرط  b>0و  b<>1می توان تعریف زیر را به عنوان مفهوم لگاریتم در نظر گرفت:
y
)b =x n y=Log (x>0
در تعریف فوق  ،عدد  bبه عنوان پایه یا مبنای لگاریتم تعریف می شود.
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 -3ارتفاع :ارتفاع صوت کیفیتی اس��ت که سبب تش��خیص صداهایی میشود که فرکانس آنها متفاوت است،
صداهایی با فرکانس کم "بم" و صداهای با فرکانس زیاد "زیر" ش��نیده میش��وند .وقتی میگوییم ارتفاع
صوتی باالتر است یعنی آن صوت زیرتر و دارای فرکانس باالتری است.
 -4طنین صوت :ویژهی اصوات موس��یقی اس��ت و با آن میتوان صداهای هم ش��دت و هم ارتفاع را که از
وس��یلههای مختلف تولید ش��دهاند ،تشخیص داد .تجربه نشان میدهد که هرگاه یک نت خاص با یک آلت
موسیقی و بار دیگر با آلت موسیقی دیگری نواخته شود و چشم بسته باشد ،گوش به خوبی تشخیص میدهد
که این دو صدا از دو اسباب متفاوت است.
سوال :به نظر شما ارتفاع صوت با بلندی صوت چه تفاوتی دارد؟

 5-6مفاهیم پایه در ضبط و پخش صدای دیجیتال

ص��دای آنالوگ مانند نوار مغناطیس��ی به لحاظ س��اختاری و عملکرد با صدای دیجیتال متفاوت اس��ت .در
صداه��ای دیجیتال و در هنگام ضبط آنها دس��تگاههای  ADC1اقدام ب��ه نمونهبرداری صوتی در فواصل زمانی
مش��خص مینماید و بالفاصله نمونههای دریافتی را به اعداد یا کدهای صفر و یک تبدیل میکند که به فرآیند
تبدیل س��یگنال آنالوگ ب��ه عدد ،اصطالح�� ًا  Quantizantionميگويند؛ ضمن اينكه ب��ه تبدیل نمونههای
دریافت��ی که در یک ثانیه گرفته میش��ود ،اصطالح ًا نرخ نمونهبرداری 2گفته میش��ود .الزم به توضیح اس��ت
که بدانید در هنگام پخش صداهای دیجیتال نیز فرآیندی معکوس صورت میگیرد؛ یعنی دس��تگاههایی به نام
 DAC3اصوات ضبط ش��ده را با همان نرخ نمونهبرداری به ولتاژهای الکتریکی تبدیل کرده و س��پس ولتاژهای
تولید شده برای افزایش دامنهی صوتی به یک تقویت کننده صوتی منتقل شده و سپس صدا پخش میشود .در
شکل  5-8عملکرد  ADCو  DACنمایش داده شده است.

شکل  5-8عملکرد  ADCو DAC
1- Analog to digital convertor
2- Sampling Rate
3- Digital to Analog convertor
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در اصوات دیجیتال ،صدا به صورت بیتهای صفر و یک ذخیره میش��ود و تعداد بیتهایی که برای ذخیره
هر نمونهی صوتی مورد استفاده قرار میگیرد در کیفیت صدا مؤثر است که اصطالح ًا به آن عمق بیتی 1گفته
میشود.
بنابراین ،با این توضیحات میتوان گفت که دو عامل نرخ نمونهگیری و عمق بیتی ،از عواملی هس��تند که
در کیفیت صدا و حجم فایل نقش اساسی ایفا میکنند؛ یعنی افزایش نرخ نمونهگیری باعث افزایش کیفیت صدا
وحجم فایل میش��ود و در این میان هرچه عمق بیتی باالتر و از تعداد کانالهای صوتی بیشتری در آن استفاده
ش��ده باشد ،حجم فایل نیز افزایش بیشتری خواهد داشت؛ به عنوان مثال ،صداهایی که با استفاده از یک کارت
 128بیتی با  6کانال ضبط میشوند 6،برابر یک صدای مونوي تک کاناله فضا اشغال میکنند.
برای محاسبهی میزان فضای الزم برای ذخیرهي یک ساعت صدای ضبط شده با نرخ نمونهبرداری و عمق
بیتی مشخص از فرمول زیر استفاده مینماییم:
میزان فضای اشغال شده بر حسب بایت= زمان برحسب ثانیه×نرخ نمونه برداری×عمق بیتی×تعداد کانالها

به عنوان مثال ،برای ذخیرهی یک ساعت صدا با نرخ نمونهبرداری  44/1کیلوهرتز باعمق بیتی  16به روش
استریو محاسبات زیر را انجام میدهیم:
3600 (Second) × (44100Sample/Sec) ×(16 Sample / Bit) × (2Channel) = 5080320000 Bit = 405Mb

در پای��ان قابل توجه اس��ت ک��ه بدانید دوربینهای فیلمب��رداری  DVبرای ضبط ص��دای دیجیتال خود از
فرکانسهای  32یا  48کیلوهرتز اس��تفاده میکنند؛ در حالی که در CDهای صوتی نرخ نمونهبرداری اس��تاندارد
فرکانس  44/1کیلوهرتز میباشد.

 5-7ابزارهای صوتی و نحوهی ضبط و پخش صدا
در قس��متهای قبل با مفهوم صدا و عوامل مؤثردرآن آشنایی کامل پیدا کردیم .در این قسمت میخواهیم
با فرآیند ضبط و پخش صدا ،بخصوص صدا گذاری فیلمها ،آشنا شویم.
همان طور که میدانید ،تولید ابزارهای صوتی تاریخچهی بلندی نداشته و یکی از دستگاه هایی که در ابتدا،
بش��ر در آن برای تولید صدا اس��تفاده کرد ،گرامافونهای قدیمی بودند که امروزه نیز هنوز در بعضی از خانهها
میتوان آنها را پیدا کرد.
همزمان با پیش��رفت علم الکترونیک ،صدا به کمک ابزارها و مدارات الکتریکی به عالئم مغناطیسی تبدیل
ش��د و س��پس روی یک سطح مغناطیسی تحت عنوان نوار ذخیره گردید و به این ترتیب ،ابزارها و وسایل ضبط
و پخش مغناطیس��ی به وجود آمدند .این ابزارها هم اکنون نیز در اکثر منازل و حتی استودیوهای ضبط و پخش
ص��دا وج��ود دارند تا اینکه با ظهور و تولید کامپیوترها ،تکنولوژی ضبط و پخش دیجیتال صدا تحول عظیمی را
در این صنعت فراهم نمود.
در تکنولوژی دیجیتال ،صدا طی روند مشخصی به اطالعات از نوع صفر و یک تبدیل شده و روی ابزارهای
ذخیرهس��ازی مانند نوار  DVD , CDذخیره میش��ود .از مزایای صوت دیجیتال کیفیت باالی صدا ،عدم ایجاد
افت کیفیت در اس��تفاده مکرر و همچنین حجم بس��یار کم آنها است .ضمن اینکه با وجود نرمافزارهای پردازش
1- Bit Depth
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صداهای دیجیتال از انعطاف بسیار زیادی برخوردار هستند؛ به طوری که میتوان پس از ضبط تغییرات بسیاری
را روی آنها اعمال نمود؛ در حالی که در اصوات آنالوگ براحتی این کار امکان پذیر نیست.
به طور کلی برای ضبط و پخش صدا توسط ابزارهای صوتی مختلف ،از روشهای مختلفی استفاده میشود
که در این میان ،هرچه از تعداد کانالهای صوتی بیش��تری اس��تفاده شود ،کیفیت صدای مورد نظر باالتر رفته و
قدرت تفکیک آن افزایش مییابد؛ در اینجا به بررسی این روشها میپردازیم:
 5-7-1ضبط و پخش مونو )(Mono
در این روش صدا توس��ط یک کانال ضبط و پخش میش��ود؛ از این رو ،این صداها قابلیت تفکیک بس��یار
پایینی دارند.
 5-7-2ضبط و پخش استریو )(Stereo
در این روش صداها دردو کانال یا باند مجزا ضبط و پخش میشود؛ به طوری که صدای تعدادی از عناصر از
باند چپ و صدای تعدادی دیگر در باند راست ضبط خواهد شد؛ به همین دلیل ،این روش از قدرت تفکیکپذیری
باالیی برخوردار بوده و امروزه در بسیاری از وسایل صوتی و تصویری از این تکنولوژی استفاده شده است.
 5-7-3ضبط و پخش چند کاناله )(Multichannel
در این روش درحقیقت از چند کانال برای ضبط و پخش اس��تفاده میش��ود؛ از این رو ،این عمل عالوه بر
افزایش قدرت تفکیک صداها امکان ویرایش صدای هر کانال را نیز به شکل سادهتر در اختیار ما قرار میدهد؛
به عنوان مثال ،در یک فایل موسیقی چنان چه از این تکنولوژی استفاده شود ،میتوان صدای هر ابزار را در یک
کانال ضبط کرد و بهسادگی ،شدت صدای ابزار را کم یا زیاد کرده یا ویرایش نمود.
 5-7-4ضبط و پخش دالبی )(Dolby Surround
یکی دیگر از اس��تانداردهای ضبط و پخش چند کاناله اس��ت که یک سیستم صدای محیطی است؛ طوری
که در این روش ،عالوه بر کانالهای چپ و راس��ت ،کانالهایی هم برای صداهای محیطی طراحی ش��ده است
ت��ا بتوان��د که درهنگام پخش صدا ،یک محیط چند بعدی را ایجاد نماید .نکته قابل توجه در مورد این سیس��تم
صدا آن است که عالوه بر ضبط محل پخش آن نیز الزم است به سیستم پخش دالبی مجهز باشد .در زیر ،یک
نمونه از سیستمهای صوتی دالبی و نحوهی چیدن ابزارهای صوتی و تصویری نشان داده شده است .همانطور
که در این سیستم صدا مشاهده میکنید ،عالوه بر باندهای چپ و راست،یک باند مرکزی و دو باند چپ و راست
محیطی نیز قرار داده شده است( .شکل )5-9

 5-9نمایش یک سیستم پخش صوتی دالبی
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امروزه سیس��تمهای ضبط و پخش مختلفی از صداهای دالبی ب��ا کانالهای مختلف صوتی وجود دارد که از
مهمترین آنها میتوان به سیس��تمهای ضبط و پخش Dolby Digital,Dolby Digital Ex,Dolby Pro Logic
اش��اره نمود از این تکنولوژی عالوه بر سینماها امروزه در ویدیوها و کامپیوترها و ابزارهای جانبی چون بلندگوها و
گوشیها نیز استفاده میشود .در شکل 5-10یک گوشی با سیستم  Dolby Surroundنمایش داده شده است.

5

تحقیق و پژوهش:
در مورد سیس��تمهای مختلف صوتی  Dolby Digitalاطالعاتی را
جمع آوری نمایید.

شکل 5-10

 5-8صدا در کامپیوتر و قالبهای مختلف آن
ابزاره��ای جانب��ی مختلفی برای تولید صدا در کامپیوتر طراحی ش��ده اس��ت و پذیرش اس��تاندارد Sound
 Blasterشرکت  Creativeمنجر به ساخت کارتهای صوتی مختلف شده است؛ به طوری که کارتهای اولیه
 8بیتی با صدای مونو 1و بتدریج
کارته��ای 16بیت��ی با صدای
استریو 2تولید شدند؛ پس از آن
کارتهای  32و  64و امروزه نیز
کارتهای صوتی حرفهای 128
بیتی تولید ش��دهاند که بیش از
 6کانال صوتی را مورد استفاده
شکل  5-11کارت صدا
قرار میدهند( .شکل )5-11
این کارتها با داشتن خروجیهای دیجیتال از کیفیت بسیار باالیی برخوردارند .هرچند که امروزه در بیشتر
بردهای اصلی کامپیوتر کارتهای صوتی به صورت  Onboardوجود دارد ،ولی با همه اینها ما به شما پیشنهاد
میکنیم که اگر میخواهید میکس و مونتاژ صدا را به صورت حرفهای ادامه دهید ،از کارتهای صوتی جداگانه
که دارای قابلیتهای فراوانی هستند ،استفاده کنید.
 5-9فرمتهای مختلف صوتی و ویژگی آنها
همان طور که میدانید ،صدا در کامپیوتر با روش خاصی ذخیره و بازخوانی میش��ود؛ ولی نوع ذخیرهس��ازی
اطالعات و نحوهی خواندن آنها منجر به تولید قالبهای صوتی متفاوتی ش��ده اس��ت که از جمله مهمترین آنها
میتوان به WMA , Mid , Mp3 , Wavاشاره نمود .درجدول  12-1با ویژگی هر یک از این قالبهای صوتی
و کاربرد آنها آشنا میشوید.
1-Mono
2-stereo
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نام قالب
Wav

MP3

Midi

Wma3

نحوهی ذخيره سازي فايل

ويژگيهاي كاربردي قالب

اين قالب صدا يكي از قالبهاي صوت ديجيتايز شده
مي باش��د؛ يعني اقدام به نمونهب��رداری صوتی در فواصل
زمانی مش��خص مینماید و اطالع��ات ديجيتال به صورت
بيت و بايت ذخيره ميشود .اين قالب به طور فراگير توسط
عموم نرمافزارهاي تحت ويندوز استفاده میشود.

•حجم فایلهای  Wavباال است.
•س��ازگار با اكثر بر نامهها در سيس��تم
عامل ويندوز مي باشد.
•همه نرمافزارهاي چندرس��انهاي اين
قالب را پشتيباني مينمايند.

اين قالب ص��دا از قالبهاي صوت ديجيتايز ش��ده با
فش��ردگي زياد و از خانواده  Mpeg1است؛ به طوری که در
نحوهی ذخیرهسازی اطالعات آن از تکنولوژی فشردهسازی
صدا اس��تفاده شده است .از مهمترین این فرمتها میتوان
به Mpa ، Mp2 ، Mp1و  Mp3اش��اره نمود که در این
میان  Mp3به دلیل فشرده بودن و حجم فایلی کمتر ،مورد
توجه بسیار قرار گرفته است.

•اندازه حجم اين فايلها كم است
•ويژگ��ي  Lyricsيعني قابليت نمايش
مت��ن ب��ه هم��راه پخ��ش ص��وت را
داراست

کارب��رد اصل��ی فرمت  Midی��ا  Midi2در موس��یقی
اس��ت و از جمله قالبهای فایلهای صوتی اس��ت که از آن
برای ذخیرهس��ازی نتهای موسیقی اس��تفاده شده است .از
ویژگیهای این قبیل فایلها آن اس��ت که میتوان همهی
اطالعات موجود در آنها را از فایل اس��تخراج کرد که این امر
در موسیقی و برای موسیقی دانان از اهمیت باالیی برخوردار
است .در بیش��تر کامپیوترها یک درگاه  Midiوجود دارد که
ابزارهای موسیقی را به آن متصل کرده و آهنگ اجرا شده را
به صورت فایل  Midذخیره میکند.اين قالب صوتي ليستي
از فرمانهاي صوتي به صورت نتهاي موس��يقي است كه
زمان اجراي آنها مشخص بوده و هريك نشان دهندهی يكي
از عمليات موسيقي است (به عنوان مثال ،فشردن يك كليد
پيانو يا نگهداشتن پدال پيانو) .اين قالب صدا صوت ديجيتايز
شده نيست؛ بلكه نمايش مختصر موسيقي است كه بصورت
عددي ذخيره شده است.
یک��ی دیگر ازقالبه��ای پر کاربرد صوتی اس��ت که
محصول ش��رکت نرمافزاری مایکروسافت بوده و به دلیل
حجم بس��یار کم وکیفیت بس��یار باال امروزه در اینترنت و
صفحات وب موارد استفاده فراوانی پیدا کرده است و بدین
لحاظ ب��ا فرمت  Mp3رقابت میکند؛ ب��ه طوري كه درصد
فشردگي آن از قالب  Mp3نيز باالتر است.

•اين فايلها بسيار فشرده تر از فايلهاي
صوتي ديجيتالي هس��تند و اندازه آنها
 200تا  1000برابر كوچكتر از فايلهاي
صوتي ديجيتالي مانند  Wavهستند
•منبع صوت��ي اين فايله��ا از كيفيت
بااليي برخوردار است.

•ويژگي  Lyricsرا داراست.
•حجم و اندازه فایل پايين است.
•در اينترن��ت و صفح��ات وب كاربرد
دارد.

جدول  5-4فرمت فایلهای صوتی
1- Motion picture Expert group
2- Musical instrument Digital Interface
3- Windows Media Audio
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 5-10میکروفن و انواع آن
میکروفن وسیلهای است که امواج صوتی را به اطالعات الکتریکی تبدیل میکند و با استفاده از آن ،تبدیل
برای ذخیرهس��ازی و نگهداری صدا یا انتقال آن صورت میگیرد؛ به عبارت دیگر ،میکروفن یک مبدل اس��ت و
انواع مختلفی دارد.

5

1 .1کریس�تالی :این میکروفنها در ضبط موس��یقی یا در رادیو و تلویزیون کاربردی ندارند و برای س��نجش
ارتعاش زمین یا استفاده در زیر آب مناسب هستند( .شکل الف )5-12
2 .2خازنی :در این میکروفنها از خازنهایی با ظرفیت مختلف اس��تفاده میکنند و ظرفیت خازن ،متناس��ب با
موج صوتی تغییر مییابد .این تغییر منجر به اختالف پتانسیل الکتریکی میشود .مزیت این نوع میکروفنها،
حساس��یت باال و پاس��خ فرکانسی گس��ترده آن اس��ت ( 20هرتز تا  20کیلو هرتز) .قیمت این میکروفنها
زیاد اس��ت؛ ولی به علت کیفیت باال در اس��تودیوهای صدا و کارهای موس��یقی از آنها اس��تفاده میش��ود.
(شکل ب)5-12
3 .3میکروفن زغالی :در این نوع از میکروفنها ،تغییرات فش��ار صوت به مجموعهای از زغال وارد میش��ود.
کیفیت این نوع از میکروفنها پایین و معموال در تلفنها استفاده میشود( .شکل ج )5-12

شکل  5-12انواع میکروفن

 5-11کابلهای ورودی  -خروجی صدا
ب��ه طور کلی کابلهای مختلف صدا را به لحاظ س��اختاری دو دس��تهی کابلهای آنالوگ و دیجیتال
تقس��یم بندی مینمایند .از مهمترین کابلهای صوتی آنالوگ میتوان به کابلهای ) XLR(Balancedو
) Composite (Unbalancedاشاره کرد( .شکل )5-13
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ع�لاوه بر این ،در میان کابلهای دیجیتال نیز میتوان به ) AES/EBU Coax,Toslink(Opticalاش��اره
کرد( .شکل )5-13

کابل صدا نوع

کابلهای دیجیتال نوع OPTICAL

کابل صدا نوع

XLR

کابلهای دیجیتال نوع COAX

Composite

کابلهای دیجیتال نوع AES/EBU

شکل  5-13کابلهای ورودی و خروجی صدا

ع�لاوه ب��ر کاب��ل ،نوع کانکتور ی��ا ورودی و خروجی صدا نی��ز در کیفیت و نقل وانتقال آن مؤثر اس��ت .از
کانکتورهای مهم صدا میتوان به  XLR , RCAاشاره کرد.
 RCAنوعی کانکتور معمولی صدا میباشد که از آن در ویدیوهای خانگی و دستگاههای پخش  CDاستفاده
میشود .در حالی که از کانکتورهای  XLRبرای اتصال میکروفن ،دستگاههای صوتی و اتصال صوتی دیجیتال
مانند آالت موسیقی دیجیتال استفاده میشود( .شکل)5-14

کانکتورهای نوع RCA

کانکتورهای نوع XLR
شکل  5-14کانکتورهای صدا

حال که با مهمترین نوع کابلها و کانکتورهای صدا آش��نا ش��دید ،به این نکته نیز توجه داشته باشید که در
هنگام ضبط صدا چون از میکروفونهای خود دوربین ،قابلیت الزم و کامل برای صدابرداری با کیفیت را ندارند،
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5

از این رو ،یکی از راه حلهای اساسی ،اتصال میکروفونهایی با کیفیت باال به دوربین است که معموال اتصاالت
صوتی دوربینها از نوع  Mini_Plugو میکروفونها از نوع  XLRمیباشد ،الزم است از یک کابل تبدیل XLR
به  Mini_Plugاس��تفاده نمائید( .ش��کل )5-15ضمن اینکه برای اتصال میکروفون به پشت کارتهای صوتی
معمو ًال ازکانکتورهایی اس��تفاده میش��ود که در ویدیوها و دستگاههای  VCDنیز وجود دارد .توجه داشته باشید
ک��ه در هن��گام اتصال میکروفون به کامپیوتر راب��ط  RCAرا در ورودی  ( Micمیکروفون ) وارد کنید ،البته در
صورتی که از ورودی  Line Inبرای ورودی میکروفون استفاده کردید ،الزام ًا باید از یک میکسر( )mixerتقویت
کننده صدا استفاده نمایید.

شکل 5-15

 5-12نرمافزارهاي ضبط و ويرايش صدا
براي ضبط و ويرايش صدا نرمافزارهاي مختلفي وجود دارد که از جمله مهم ترين آنها ميتوان به Adobe
 Cakewall ،Wavelab ، Qubase ، Auditionو  Soundforgeاشاره کرد .ما در اين بخش به معرفي يکي
از نرمافزارهاي قدرتمند ويرايش صدا يعني  Adobe Auditionخواهيم پرداخت.
شركت  Adobeدر اواسط سال  2003نرمافزار  Cool Edit Proرا از شركت  Syntrilliumخريداري كرد

و پ��س از اضافه كردن حدود 5000قطعه موس��يقي و مجموع��ه از امکانات اضافي آن را تحت عنوان محصولي
جديد به نام  Auditionوارد بازار نمود .از ويژگيهاي اين نرمافزار ميتوان به ترميم و بازسازي صدا و کاهش
ميزان نويز صدا اشاره کرد؛ عالوه بر اين با استفاده از آن ميتوان ميزان زير و بم بودن صدا و گام صدا را بدون
تغيير در دقت صدا انجام داد؛ ضمنا يکي از مهم ترين ويژگيهاي اين نرمافزار ،توليد فايلهايي با نمونه برداري
 10مگاهرتز با وضوح ماکزيمم  32بيت است که منجر به توليد صداهايی با کیفیت باال خواهد شد.
به طور کلي اين نرمافزار ،يک اس��توديوي ضبط صدا با  128ش��يار صوتي برای ميکس ،ويرايش و پردازش
جلوهه��اي صوتي به روش ديجيتالي اس��ت؛ به همی��ن دلیل و با توجه به قابلیتهای وی��ژهای که این نرمافزار
در مقایس��ه نرمافزارهای مش��ابه و رقیب خ��ود دارد و از طرفی هماهنگی کامل این نرماف��زار با نرمافزار تدوین
فیلم  Adobe Premiere Proبر آن ش��دیم تا در میان نرمافزارهای مختلف ویرایش صدا ش��ما را با امکانات و
قابلیتهای کاربردی  Adobe Auditionآشنا نماییم.

 5-13امکانات الزم برای نصب نرمافزار
برای نصب نرمافزار  Adobe Auditionالزم است که امکانات نرمافزاری و سختافزاری زیر روی سیستم
شما موجود باشد:
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•پردازنده پنتیوم
•سیستم عامل ویندوز  Xp SP 2.0یا ویندوز Sevem
•حداقل  512mbحافظهی ( RAMولی پیش��نهاد میشود برای پخش  DVحداقل  RAMسیستم  1GBو
برای  HDVحداقل  RAMسیستم  2GBباشد)
• 10GBفضای دیسک سخت
•DVD Drive

•کارت گرافیک  32بیتی با حداقل  16مگابایت  RAMبا دقت صفحه نمایش  900*1280پیکسل
•کارت صوتی نوع  Asioیا نصب نرمافزار DirectX
•نصب نرمافزار آخرین نسخه Quick time

 5-14مراحل نصب نرمافزار Adobe Audition
برای نصب نرمافزار  Adobe Auditionکافی اس��ت که از پوش��هی حاوی فایلهای نصب نرمافزار،
فایل  Setup.Exeرا اجراکنید و سپس مراحل زیر را دنبال کنید تا نصب آن انجام گیرد:

شکل 5-16

شکل 5-17
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5
شکل 5-18

شکل 5-19
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5
شکل 5-20

شکل 5-21

73

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانهای
کد استاندارد 15/5/-87 :ف.هـ

5
شکل 5-22

شکل 5-23

 5-15محيط برنامهAudition
با اجراي برنامه  Adobe Auditionپنجرهی اصلي برنامه باز ميش��ود (شکل  )5-24که داراي سه فضای
کاری Multitrack Viewو  Edit Viewو Cd Viewميباش��د .ب��ا کليک برروي آيکن هر يك از آنها در زير
نوار دستورات ،ميتوان بين اين فضايهای کاري جابجا شد .از Multitrack Viewبراي عملياتي چون ضبط
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صدا ،ميكس ،مونتاژ و پخش صداهاي ايجاد شده استفاده مي شود .ضمنا در فضاي كاري Multitrack View
ام��كان اضافه كردن جلوههاي صوتي مختلف نيز وجود دارد .در فضای کاری Edit Viewيک ويرايش��گر موج

مانن��د در اختيار کاربر قرار مي گيرد و در محيط اين ويرايش��گر ،امکان ضب��ط ،ويرايش و پردازش موج گونهی
صداها به صورت انفرادي فراهم شده است.

5

شکل  5-24بخشهای مختلف پنجره اصلی

ضمن اینکه فضای کاری  CD Viewنیز یک محیط س��اده ب��رای چیدن تراکهای صوتی ،تنظیم ویژگی
تراک ها ،تغییر ترتیب قرارگیری آنها بر روی  CDو در نهایت نوشتن ( ) Writeآنها روی  CDمیباشد.
همان طور که در ش��کل  5-25مش��اهده ميکنيد ،در فضای کاری Edit Viewعالوه بر نوار دس��تورات و
نوار ابزار برنامه ،بخش��ي به نام  Organizer Windowقرار دارد که از آن براي س��ازماندهي و مديريت فايلها
و جلوههاي صوتي اس��تفاده ميشود .در زير اين قسمت ،مجموعهاي از دکمهها براي کنترل ضبط و پخش يک
فايل صوتي تعبيه شده است که به آن اصطالحا جعبه کنترل  Transportميگويند.
عالوه بر بخشهاي اصلي که دربارهی آنها توضیح دادیم ،بخشهاي ديگري نيز از جمله قس��مت نمايش
زمان ،بخش کنترل نمايش امواج ،همچنين بخش نواحي انتخاب شده يک موج صوتي و باالخره پنجره نمايش
فايل صوتي قرار گرفته اس��ت .در زير بخشهاي گفته ش��ده ،پنجره اي تحت عنوان  Levelsنيز وجود دارد که
بهعنوان يک شدتسنج صوتي عمل مينمايد.
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 5-16آشنايي با پنجرهی  Organizerو کاربردهاي آن

5

از اين پنج��ره براي س��ازماندهي و مديريت فايلها و
جلوههاي صوتي اس��تفاده ميش��ود .همان ط��ور كه در اين
پنج��ره مش��اهده ميکنيد ،س��ه بخ��ش  Effects,Filesو
Favoritesوج��ود دارد که از بخش  Fileب��راي باز کردن،
بس��تن و به طور کل��ي مديريت فايله��ا و همچنين پخش
فايله��اي صوتي و تنظيم  Volumeيا بلندي صداي مورد
نظر استفاده ميشود.
توجه داش��ته باش��يد ک��ه در زبان��هی  Filesپنجرهی
 Organizerدر قسمت پايين پنجره آيکنهايي قرار گرفته
است که با استفاده از آنها ميتوان تنها نوع خاصي از فايلها
را در پنجرهی  Filesنمايش داد( .شکل)5-25
شکل  5-25بخشهای مختلف پنجرهی Organizer

ب��ه عنوان مثال ،با انتخاب آيک��ن  Show Audio Fileدر
پنجرهی  Filesتنها فايلهایي از نوع صوتي نمايش داده خواهد
شد.
در بخ��ش  Effectنيز ليس��ت افکته��ا و جلوههاي صوتي
مختلف قرار گرفته است (شکل )5-26که شما ميتوانيد از پايين
اين پنجره با استفاده از دکمهی  Group By Categoryنمايش
جلوهها را به صورت طبقه بندي ش��ده و با اس��تفاده از دکمهی
 Group Realtime Effectطبق��ه بندي جلوهها را بر اس��اس
 Realtimeبودن آنها نمايش دهيد .قابل توجه اس��ت که بدانيد
جلوههاي  Realtimeجلوه هايی هستند که پس از اعمال روي
يک فاي��ل صوتي ميتوان اثر آنها را بالفاصله مش��اهده کرد؛
اما افکتهاي Offlineبر خالف نوع قبلي ،جلوه هايي هس��تند
ک��ه پس از اعمال روي فاي��ل صوتي بايد تحت عمليات ميکس
قرار گیرند تا اثر آنها روي فايل مورد نظر مشاهده شود .در مورد
جلوههاي صوتي در ادامه بيشتر صحبت خواهيم کرد.
در قس��مت  Favoritesليس��ت جلوهها و افکتها ي مورد
عالقه کاربر نگهداري مي ش��ود و با دکمه  Edit Favoritesنيز
شما مي توانيد جلوههاي ديگري را نيز بر حسب نياز و عالقه به
ليست مورد نظر اضافه کنيد( .شکل )5-27
شکل 5-26
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5
شکل 5-27

شکل  5-28پنجره Favorites

پرسش :سه جلوهی صوتي دلخواه را با استفاده از دکمه  Edit Favoritesبه مجموعه جلوههاي مورد عالقه
قبلي اضافه کنيد.
پرسش :چگونه ميتوان در بخش  Fileاز پنجرهی  Organizerاسامي فايلها را با مسير کامل نمايش داد؟
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------------------------------------------------------Waveform measurements
Several measurements describe waveforms:
Amplitude:Reflects the change in pressure from the peak of the waveform to the
trough. High-amplitude waveforms are loud; low-amplitude waveforms are quiet.
Cycle:Describes a single, repeated sequence of pressure changes, from zero pressure,
to high pressure, to low pressure, and back to zero.
Frequency:Measured in hertz (Hz), describes the number of cycles per second. (For
example, a 1000-Hz waveform has 1000 cycles per second.) The higher the frequency,
the higher the musical pitch.
Phase:Measured in 360 degrees, indicates the position of a waveform in a cycle.
Zero degrees is the start point, followed by 90º at high pressure, 180º at the halfway
point, 270º at low pressure, and 360º at the end point.
Wavelength: Measured in units such as inches or centimeters, is the distance
between two points with the same degree of phase. As frequency increases, wavelength
decreases.
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خالصه مطالب:
---------------------------•صدا با ارتعاش مولکولهای هوا تولیدو موجب افزایش فشار هوا در آن نقطه میشود .این فشار به مولکولهای
هوای مجاور نیز منتقل ش��ده و باعث ارتعاش آنها میش��ود تا به گوش ما میرس��د .این تغییرات فشار هوا
موجب ایجاد نوساناتی در پرده گوش شده و ما به این ترتیب ،صدای ایجاد شده را میشنویم؛
•موج به دو دسته مکانیکی و الکترو مغناطیسی تقسیم میشود .موج الکترو مغناطیسی میتواند هم در محیط
ماده و هم در خآل منتش��ر ش��ود .موج مکانیکی به وس��یلهی ارتعاش ایجاد میشود و انرژی حاصل از منبع
ارتعاش را منتقل میکند؛
• هنگامی که دو یا چند موج به یکدیگر میرسند ،میتوانند به یکدیگر اضافه شده یا از هم کم شوند؛
• به تبدیل نمونههای دریافتی صدا که در یک ثانیه گرفته میشود ،اصطالح ًا نرخ نمونهبرداری یا Sampling
 Rateگفته میشود؛
•تعداد بیت هایی که از آنها برای ذخیره هر نمونه صوتی اس��تفاده میش��ود ،در کیفیت صدا مؤثر میباشد که
اصطالح ًا به آن عمق بیتی ( )Bit Depthگفته میشود؛
•میکروفن ،وسیلهای است که انرژی صوتی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند .تبدیل انرژی برای ذخیرهسازی
و نگهداری صدا یا انتقال آن صورت میگیرد؛ به عبارت دیگر ،میکروفن یک مبدل انرژی  است؛
• از ويژگيه��اي نرماف��زار  Auditionميت��وان به ترميم و بازس��ازي صدا و کاهش مي��زان نويز صدا با به
کارگیری آن اش��اره کرد .عالوه بر اين ،با اس��تفاده از آن ميتوان ميزان زير و بم بودن صدا و گام صدا را
بدون تغيير در کیفیت صدا انجام داد؛
•در برنام��ه  Adobe Auditionس��ه فض��ای کاری Multitrack Viewو  Edit Viewوج��ود دارد که از
 Multitrack Viewبراي عملياتي چون ضبط صدا ،ميكس و مونتاژ و پخش صداهاي ايجاد شده استفاده
مي ش��ود؛ ضمن اینکه در فضای کاری Edit Viewامکان ضبط ،ويرايش و پردازش موجگونهی صداها به
صورت انفرادي فراهم شده است .از  CD Viewنیز برای چیدمان تراکها ،تنظیم ویژگیها و تغییر ترتیب
قرارگیری آنها روی  CDو در نهایت  writeآنها روی  CDاستفاده میشود؛
•در برنام��هی Auditionاز پنجرهی  Organizerبراي س��ازماندهي و مديريت فايلها و جلوههاي صوتي
استفاده ميشود.
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واژه نامهیتخصصی
دامنه

Balanced

متعادل

5

Amplitude

Blaster

منفجر کننده

Comparative

نسبی

Compatible

سازگار

Composite

مرکب

Convertor

تبدیل کننده

Delay

تاخیر

Depth

عمق

Distance

فاصله

Favorites

دلخواه

Frequency

فرکانس

Increases

افزایش دادن

Intensity

شدت

Media

رسانه

Mixer

مخلوط کننده

Multitrack

چند کاناله

Offline

برون خطی

Organizer

سازماندهی
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واژه نامهیتخصصی
متناوب

Period
Phase

فاز

Plug

اتصال

Produced

تولید کردن

Quantizantion

عددی

Rate

نرخ

Realtime

بالدرنگ

Repeat

تکرار

Required

نیاز داشتن

Sampling

نمونه

Wavelength

طول موج
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خودآزمایی:
 .1هریک از اصطالحات زیر را توضیح دهید:
فرکانس -طول موج – دوره تناوب  -فاز
 .2مشخصات اصلی صوت را نام برده و توضیح دهید.
 .3عملکرد ابزارهای  ADCو  DACرا در صدای دیجیتال توضیح دهید.
 .4فرمتهای مهم فایلهای صوتی را با ذکر مشخصات آنها توضیح دهید.
 .5کاربرد کارت صدا در کامپیوتر را بیان کرده و انواع آن را نام ببرید.
 .6انواع کابلهای ورودی و خروجی صدا را بیان کرده و ویژگیهای آنها را بیان نمایید.
 .7انواع کانکتورهای کابل صدا را نام برده و کاربرد آنها را بیان کنید.
 .8نرمافزارهای کاربردی در ویرایش صدا را نام ببرید.
کارگاه صدا:
 -1نرمافزار  Adobe Audition 3.0را روی سیستم نصب کرده و آن را فعالسازی نمایید.
پرسشهای چهارگزینهای:
 -1بیشترین ارتفاع موج را اصطالحا .........میگویند.
د) فرکانس
ج) طول موج
ب) دامنه
الف) دوره تناوب
 -2مسافتی که موج در مدت یک دورهی تناوب میپیماید ...........نام دارد.
د) فرکانس
ج) طول موج
ب) دامنه
الف) بلندی
 -3تعداد نوسان کامل موج در یک ثانیه را .........گوییم.
د) فرکانس
ج) طول موج
ب) دامنه
الف) بلندی
 -4واحد اندازهگیری طول موج صدا چیست؟
د) کیلو هرتز
ج) هرتز
ب) متر
الف) ثانیه
 -5واحد اندازهگیری شدت صدا چیست؟
د)کیلو هرتز
ج) هرتز
ب) متر
الف) دسی بل
 -6کدام یک از ویژگیهای زیر باعث تشخیص صداهایی با فرکانس متفاوت میشود؟
د) طنین
ج) ارتفاع
ب) بلندی
الف) شدت
 -7کدام یک از ویژگیهای زیر باعث تشخیص صداهای هم شدت و هم ارتفاع میشود؟
د) طنین
ج) ارتفاع
ب) بلندی
الف) شدت
 -8کدام یک ازقالبهای صوتی زیر حجم بس��یار کم وکیفیت بس��یار داشته و در اینترنت و صفحات وب از آنها
بیشتر استفاده میشود؟
د) Midi
ج) Mp3
ب) Wav
الف) Wma
9-………, is the distance between two points with the same degree of phase
d( Cycle

c( Phase
82

b( Frequency

a( Wavelength

ساعت
نظری

عملی

1

3

اهداف رفتاری:
در پایان این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند:
1 .1روشهای باز کردن و وارد کردن فایل به محیط  Auditionرا بداند و اجرا کند؛
2 .2روش استخراج صدا از  CDرا شرح دهد؛
3 .3روشهای انتخاب امواج و کاربرد خطکشها در محیط  Edit Viewرا بیان کند؛
4 .4در مورد نماي  Multitrack Viewو کاربرد آن در برنامه  Auditionتوضيح دهد؛
5 .5کاربرد فايلهاي  Sessionدر برنامه  Auditionرا بیان کند؛
6 .6در مورد برنامه  Adobe Bridgeو کاربرد آن در باز کردن فایلها را توضیح دهد.
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مقدمه
در نرماف��زار  Auditionبرای ورود فایلها به محیط برنامه و انجام عملیات ویرایش یا جلوهگذاری بر روی
آنها روشهای متفاوتی وجود دارد که ما در این قس��مت ش��ما را با تعدادی از این روشها در محیط Edit view
و  multitrack viewآشنا خواهیم کرد.

6

 6-1نحوه وارد کردن فايلها
برای باز کردن فایل در محیط  Edit viewابتدا در این محیط قرار گرفته س��پس براي باز کردن فايلهاي
صوتي کافي است از پنجره  Organizer Windowدر بخش فايل بر روي دکمه  Import Fileکليک کرده
يا در فضاي خالي داخل پنجره راست کليک کنید و گزينه  Importرا اجرا نماييد( .شکل )6-1در اين حالت از
پنجره باز ش��ده فايل صوتي مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه  Openرا کليک نماييد .فايل انتخاب ش��ده وارد
محيط برنامه خواهد شد.
نکته :با دابل کلیک در فضای خالی پنجره فایل نیز میتوان دستور  Importرا اجرا کرد.

شکل  6-1وارد کردن فايل صوتي

همانطور که در شکل  6-1مشاهده میکنید برای باز کردن فایل مورد نظر بر روی نام آن کلیک کرده ضمن
اینکه از دکمه  Playکنار پنجره  Openنیز میتوان قبل از باز کردن ،فایل انتخاب شده را پخش کرد.
البته اگر در همین قس��مت گزینه  Autoplayفعال باش��د همزمان با انتخاب فایل به صورت خودکار فایل
مربوط��ه پخش خواهد ش��د .با انتخاب گزینه  Loopنیز پخش فایل مربوطه با رس��یدن ب��ه انتها مجددا تکرار
میگ��ردد .ضمن اینکه در این پنجره برای باز کردن چند فایل به صورت همزمان میتوان از کلیدهای  Shiftیا
 Ctrlبه همراه کلیک بر روی فایلهای مورد نظر استفاده کرد.
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سوال :به نظر شما چه تفاوتي بين دستور  Importپنجره  Organizerو دستور  Openمنوي  Fileوجود دارد؟

 6-2نحوه باز کردن فايلها
روش دیگری که در محیط  Edit Viewفایلهای صوتی را میتوان باز کرد ،اس��تفاده از دس��تور  Openدر
منوی فایل میباشد( .شکل )6-2

6

شکل  6-2باز کردن فایل صوتی

در صورتيکه ميخواهيد فايلي را با امکان تغییر مش��خصات مانند نرخ نمونه برداری ،تعداد کانالها و عمق
بیتی به محيط برنامه وارد نماييد از دستور  Open Asاز منوي  Fileاستفاده نماييد.
از امکانات بسيار جالب ديگر اين نرمافزار آن است که ميتوان به فايل باز شده موجود در محيط برنامه يک
يا چند فايل ديگر را نيز اضافه کرد .براي اين منظور در حاليکه فايل مورد نظر باز اس��ت از منوي  Fileدس��تور
 Open Appendرا اجرا کرده و س��پس فايل مورد نظر را باز کنيد در اين حالت فايل باز ش��ده به انتهاي فايل
قبلي اضافه ميگردد.
نکته  :با اجرای دس��تور  Extract Audio From Videoاز منوي  Fileمیتوان صداي ويديوي مورد نظر
به صورت مجزا و مستقل از فیلم استخراج کرده و در محيط  Auditionقرار داد.

  6-3نحوهی استخراج صدا از CD
یکی از دس��تورات بسیار کاربردی منوی  Fileبرای استخراج تراکهای صوتی موجود در یک  CDاستفاده
از دس��تور  Extract Audio From CDاس��ت که در حالت  Edit Viewقابل دسترسی است  .این دستور قادر
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است با استخراج تراکهای صوتی موجود در یک  Audio CDکه دارای فرمت  Cdaهستند ،آنها را در محیط
برنامه  Auditionباز کرده و در صورت نیاز مورد ویرایش قرار دهد؛ برای این منظور ،دس��تور فوق را از منوی
 Fileاجرا کرده تا پنجرهی زیر باز شود( .شکل )6-3

6

شکل  6-3استخراج صدا از CD

همان طور که در پنجرهی فوق مش��اهده میکنید ،در صورتی که از بخش Device Interface Options
نام درایو  CDحاوی فایلهای صوتی را انتخاب کرده باش��ید ،تراکهای صوتی موجود در  CDلیس��ت ش��ده و

اس��امی آنها نمایش داده میش��ود .ش��ما میتوانید در این قس��مت با انتخاب فایل یا فایلهای صوتی مورد نظر
برای پخش و اس��تفاده ازآنه��ا در برنامهی  Auditionاطالعاتی را به نام فای��ل اضافه کنید؛ برای این منظور،
میتوانید در بخشهای  Artistنام هنرمند Album ،نام آلبوم Genre،نام آهنگ و در بخش  Yearسال آن را
وارد کنید .ضمنا برای اینکه در هنگام استفاده از فایل ،این تنظیمات و عناوین نمایش داده شوند ،روی دکمهی
 Configureکلی��ک کرده و در پنجرهی باز ش��ده در بخ��ش  Filename Templateپارامتر هایی را که قرار
اس��ت در هنگام اس��تفاده فایل به عنوان نام نمایش داده شود ،با عالمت  %به همراه کاراکتر مربوط به هریک از
پارامترها در این بخش تایپ نمایید .برای آش��نایی هرچه بیشتر شما با این پارامترها در زیر به معرفی تعدادی از
آنها میپردازیم:
: %Sعنوان آهنگ مورد نظر
 : %Aنام هنرمند
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 : %Dعنوان آلبوم
 : %Tشماره تراک
 : %Gنام آهنگ
همچنین میتوانید با ترتیب دلخواه ،پارامترهای موردنظر را در بخش  Filename Templateوارد کرده و
س��پس با زدن دکمهی  Okو برگشت به صفحهی قبلی با انتخاب تراک یا تراکهای مورد نظر و زدن دکمهی
 Okآنها را به پنجرهی  Filesاضافه نمایید .حال مشاهده خواهید کرد که نام فایل موردنظر با اطالعات تنظیمی
کاربر نمایش داده میشود.

  6-4روشهاي انتخاب و کاربرد خطکشها در برنامه
از آنجای��ی که اولین اقدام در انجام عملیات ویرایش��ی بر روی فایلهای صوت��ی ،انتخاب بخش مورد نظر
ب��رای ویرایش میباش��د بنابراین روشهای متعددی برای انتخاب محتوی��ات فایل وجود دارد که مهمترین آنها
عبارتند از:
•هنگام��ی که در نم��ای  Edit Viewيک فايل صوتي پس از باز ش��دن در بخش نمايش امواج صوتي قرار
میگیرد ،با درگ اشاره گر ماوس روی بخشی از فایل میتوان آن را انتخاب کرد .در اين حالت اگر همراه با
پایین نگهداشتن کليد  Shiftدر خارج محدوده انتخاب شده کليک نماييد محدوده مورد نظر افزايش مييابد
در حالي که اگر در همين حالت در داخل محدوده انتخاب ش��ده کليک کنيد از محدوده مورد نظر کاس��ته
خواهد شد( .شکل )6-4

شکل  6-4روش هاي انتخاب امواج صوتي

•عالوه بر روشهاي گفته ش��ده با دابل کليک کردن بر روي امواج صوتي ،تنها محدوده قابل نمايش امواج
صوتي به حالت انتخاب در ميآيد که با حرکت لغزنده باالي صفحه مشاهده ميکنيد که فقط محدوده قابل
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ديد امواج در پنجره به حالت انتخاب در آمده است .در مقابل اگر بر روي امواج صوتي  3بار کليک کنيد کل
فايل صوتي به حالت انتخاب در خواهد آمد( .شکل )6-5

6
شکل  6-5روشهاي انتخاب امواج صوتي

•روش دیگری که توس��ط آن میتوان اقدام به انتخاب امواج صوتی کرد ،کليک راس��ت بر روي امواج صوتي
مورد نظر میباش��د .با این روش منوي زمينهاي باز ميش��ود که با دستور )Ctrl+Shift+A( Select View
محدوده قابل نمايش امواج به حالت انتخاب در آمده و با دستور  ) Ctrl+A( Select Entire Waveنيز کل
امواج صوتي داخل پنجره به حالت انتخاب ش��ده در خواهد آمد .در مورد ش��یوههای انتخاب امواج به طور
کامل در فصلهای آینده صحبت خواهیم کرد.
از موارد حائز اهميت ديگر در پنجره  Edit Viewانجام عمليات بر روي کانالهاي صدا در يک فايل صوتي
اس��ت .ب��راي اين منظور اگر مکاننما را به خط افقي باالي محدوده نماي��ش امواج صوتي منتقل کنيد حرف L
نمایش داده ميشود که با کليک در اين منطقه فقط باند چپ صوتي فعال ميشود .همين کار را ميتوانيد براي
باند س��مت راس��ت نيز انجام دهيد .در مقابل اگر مکاننما را به خط افقي وسط دامنه امواج صوتي منتقل کنيد و
سپس کليک نماييد هر دو باند سمت چپ و راست فعال خواهد شد( .شکل )6-6
حال که با نحوه انتخاب امواج صوتي در محيط  Auditionآش��نا ش��ديد به اين نکته نيز توجه داشته باشيد
که در اطراف محدوده امواج صوتي دو خطکش عمودي و افقي وجود دارد (شکل  )6-6که خطکش افقي پايين
پنجره نمايش قرار داش��ته و نش��ان دهنده زمان مربوط به امواج صوتي ميباشد و براي تغيير قالب آن ميتوانيد
از منوي  Viewدس��تور Display Time Formatاس��تفاده نماييد .خط کش عمودي در لبه راست صفحه قرار
گرفته و نش��ان دهنده ش��دت صوت در واحد زمان است .با راست کليک بر روي اين خطکش نيز ميتوان واحد
آن را تغيير داد .در اين جا نيز ميتوان با کليک بر روي خطکش عمودي و سپس درگ کردن ،محدوده نمايش
امواج صوتي را به صورت عمودي جابجا کرد.

88

توانایی کار با فایلهای صوتی

شکل  Horizontal Ruler -1 6-6يا خط کش افقي  Vertical Ruler -2خط کش عمودي

  6-5شيوه هاي نمايش امواج در برنامه
در برنامهی  Adobe Auditionفايل صوتي باز ش��ده در پنجرهی  WaveFormبهصورت پيش فرض در
حالت موجي ش��کل نمايش داده ميش��ود  .در اين روش ،امواج صوتي بهصورت اجتماعي از نقاط مثبت و منفي
بوده که خط کش افقي نش��ان دهندهی خط زمان و خط کش عمودي ميزان ش��دت صوت را نش��ان ميدهد .
با انتخاب گزینهی  Spectral Frequency Displayاز منوي ( Viewش��کل  )6-7امواج بر حس��ب فرکانس
نمايش داده ميش��ود؛ به طوري که در اين حالت خط کش افقي نش��ان دهندهی خط زمان و خط کش عمودي
نشان دهندهی ميزان فرکانس صدا است؛ بنابراين ،با اين روش ميتوان ميزان فرکانس هاي موجود صدا را در
يک فايل صوتي سنجید  .توجه داشته باشيد که هر چه ميزان شدت يک سيگنال در يک دامنهی فرکانس بيشتر
باشد ،آن قسمت از امواج با رنگ هاي روشن تري از ساير قسمتها نشان داده  ميشود.
در اين طيف رنگي ،رنگها از آبي تيره که نشان دهندهی شدت پایین در دامنه فرکانسي و زرد روشن که
نشاندهندهی شدت فرکانس بسيار باال در دامنهی فرکانسي است ،قابل تغييرند.

شکل 6-7
روش هاي نمايش امواج
صوتي-1 :خطکش
عمودي ( فرکانس
سنج صوتي)؛  -2خط
کش افقي(زمانسنج
صوتي) ؛  -3طيف رنگي
فرکانسهاي باال و پايين
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در مورد روش هاي  Spectral Pan Displayو  Spectral Phase Displayو کاربرد آنها در ادامه به طور
کامل توضیح خواهیم داد.

  6-6آشنايي با فايلهاي  Sessionدر Audition

6

برنامه  Auditionعالوه بر اصوات ديجيتال و همچنين صداهاي آنالوگ  Midiاز نوع ديگري از فايلهاي
صوتي به نام فايل  Sessionيا جلس��هی کاري نيز اس��تفاده ميکند  .وظيفهی اين نوع از فايلها نگهداري نوع،
نام و محل فايلهاي اس��تفاده شده و همچنين تنظيمات مربوط به (Volumeبلندي صدا)( Pan،توازن صدا در
دو کانال) ،نام شيارها ،مشخصات و تنظيمات افکتها ميباشد .
به عبارت س��اده تر ،ميتوان فايل  Sessionرا همان فايل هاي پروژه در س��اير نرم افزارها به حساب آورد .
توجه داش��ته باش��يد هر زماني که در برنامهی  Auditionدر فضاي کاري  Multitrack Viewقرار ميگيريد،
در حقيقت در يک جلسهی کاري قرار گرفته ايد  .براي ايجاد يک جلسهی کاري جديد در برنامهی Audition
کافي است که مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1از منوي  Fileدس��تور  New Sessionرا اجرا کني��د؛ در اين حالت ،پنجره تعيين نرخ نمونه برداري صدا باز
ميشود (شکل  )6-8که میتوانید عدد مورد نظر (به عنوان مثال  )44100را انتخاب کرده و روي دکمهی
 Okکليک نماييد تا يک جلسهی کاري جديد ايجاد شود.

شکل  6-8ايجاد يک فايل جلسه يا session

2 .2با دس��تور  Openچند فايل جديد را باز کرده و س��پس فايل هاي وارد ش��ده را به ش��يارهاي صوتي مربوط
درگ کنيد.
3 .3با درگ هر قطعه صوتی ،آن را در محل دلخواه قرار دهید.
4 .4از منوي  Fileدس��تور Save Sessionرا اجرا کنيد .جلس��ه کاري مربوط در يک فايل با پس��وند  Sesذخيره
خواهد ش��د؛ ضمن اینکه اجرای دس��تور  Save Allهمهی تغییرات مربوط به فایلهای جلس��ه را در مکان
قبلیشان ذخیره خواهد کرد.
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با اجراي دس��تور  Close Allفايل جلس��هی کاري موجود به همراه تمامي فايلهاي صوتي آن بسته خواهد
ش��د  .چنانچه بخواهيد از فايل Sessionيا جلس��ه کاري در برنامه  Auditionيک خروجي صوتي تهيه کنيد،
کافي است از منوي  Fileگزينهی  Exportو سپس دستور  Audio Mix Downرا اجرا نماييد؛ در اين حالت،
تمامي صداهاي موجود در شيارهاي جلسهی کاري ،در قالب يک فايل صوتي با يکديگر ترکيب ميشوند .
مثال :میخواهیم از سه فایل صوتی موجود در فضای کاری  Multitrack Viewیک خروجی صوتی ایجاد
کنیم ،برای این منظور مراحل زیر را انجام میدهیم:
.1
.2
.3
.4
.5

1در فضای کاری  Multitrack Viewسه فایل صوتی را  Importنمایید؛
2فایلهای صوتی را به شیار مربوطه درگ نمایید؛
3با درگ قطعهی صوتی آن را در محل مربوط قرار دهید؛
4تغییرات الزم را روی هر یک از شیارها اعمال نمایید؛
5از منوی  Fileزیر منوی  Exportدستور  Audio Mix Downرا اجرا کنید تا یک خروجی صوتی از ترکیب
شیارهای موجود ایجاد شود.

با توجه به اين توضيحات مي توان براي انجام عمليات در محيط Multitrack Viewيک جريان کاري در
نظر گرفت که در شکل  6-9به نمايش گذاشته شده است.

شکل  6-9جريان کاري در نماي Multitrack View

Adobe Bridge  6-7
همان طور که میدانید ،برنامه  Adobe Bridgeنرم افزاری است که امکان نمایش فایلهای مختلف را در
محیط برنامهی خود فراهم کرده سپس آنها را در برنامهی مرتبط با فایل مورد نظر باز میکند ،به عنوان مثال ،با
جستجو فایلهای  Psdدر محیط برنامه و سپس یافتن فایل مورد نظر میتوان براحتی آن را در محیط نرمافزار
 Photoshopباز کرد .در حقیقت این نرمافزار پل ارتباطی بین فایلها و برنامههای مرتبط با آنها است.
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با این توضیح ،این سوال برای ما پیش میآید که :چگونه میتوان از این نرم افزار ،برای ارتباط با برنامهی
 Adobe Auditionاستفاده کرد؟
برای پاس��خ به این س��وال و برای ش��روع کار با این نرم افزار ،ابتدا از منوی  ،Editدستور  Preferencesرا
اجرا کرده و سپس در پنجرهی باز شده از بخش  File Type Associationsفایلهای صوتی را که قرار است با
استفاده از برنامه  Auditionاجرا شوند ،به برنامهی  Adobe Bridgeمعرفی میکنیم ( .شکل  )6-10برای این
منظور در بخش س��مت راس��ت پنجره ،فایلهای صدای مورد نظر را پیدا میکنیم ؛ به عنوان مثال ،فرض کنیم
ک��ه میخواهی��م فایلهای  wavرا به برنامه متصل کنیم ؛ ب��رای انجام این عمل روی مثلث رو به پایین جلوی
نام فرمت فایل کلیک کنید ؛ همان طور که مشاهده میکنید ،به طور پیش فرض برنامهی Window Media
 Playerرا باز میکند .برای تغییر آن کافی اس��ت روی دکمه  Browseکلیک کرده و سپس مسیر فایل اجرایی
برنام��هی  Auditionرا به برنامه معرفی کنید؛ به این ترتیب ش��ما میتوانید تمامی فایلهای صوتی مورد نظر
خودتان را در لیس��ت  File Type associationبه  Adobe Bridgeمعرفی نمایید .برای اینکه مراحل فوق را
ب��ار دیگر تک��رار کنید ،این بار فایلهای  Wma ،Mp3را به برنامهی  Auditionدر نرمافزار Adobe Bridge
مرتبط کنید.

شکل 6-10

حال اگر به پنجرهي اصلی برنامهی  Adobe Bridgeبرگردیم و فایلهای صوتی با فرمتهای مرتبط شده
فوق را پیدا کرده و روی آنها دابل کلیک کنیم ،مشاهده خواهید کرد که فایلهای صوتی مورد نظر در برنامهی
 Auditionباز میش��وند؛ به این ترتیب ،میتوان در مورد سایر فایلها و برنامههای مرتبط با آنها از روش فوق
استفاده کرد.
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  6-8فرمت فایلهای صوتی و ذخیره فایل
نرماف��زار  Auditionعالوه بر وارد کردن فرمتهای مختل��ف فایل صوتی ،میتواند در هنگام ذخیره فایل
نیز ،فرمتهای مختلفی از فایل مورد نظر را ذخیره نماید .برای اینکه بیشتر با روشهای ذخیرهسازی فایلها در
این نرمافزار آشنا شوید به بررسی تعدادی از آنها در محیط  Edit Viewمیپردازیم:
• : Save Asاز این دس��تور برای ذخیره فایل با فرمت دلخواه و در مس��یر مورد نظر اس��تفاده میشود ضمن
اینکه در این حالت در بخش  Save As Typeفرمتهای قابل پش��تیبانی برنامه نمایش داده میش��ود که با
انتخاب یکی از این فرمتها و س��پس با کلیک بر روی دکمه  Optionsپنجره تنظیمات فرمت مربوطه باز
میشود (شکل  )6-11که پس از انجام تنظیمات و زدن دکمه  Okبا دادن یک نام در بخش File Name
و زدن دکمه  Saveفایل مورد نظر در قالب دلخواه ذخیره خواهد شد.
•: Save Selectionگاهی اوقات نیز الزم است فقط بخشی از فایل مورد نظر را ذخیره کنید برای این منظور
در فضای کاری  Edit Viewبخشی از فایل را انتخاب کرده سپس از منوی  Fileدستور Save Selection
را اجرا کنید .نام و فرمت دلخواه را انتخاب کرده و بر روی دکمه  Saveکلیک کنید .بخش انتخاب شده در
قالب یک فایل مجزا ذخیره خواهد شد.

شکل  6-11ذخیره فایل با فرمت دلخواه
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Learn In English
-------------------------------------------About session Files
Adobe Audition saves information about source files and mix settings in session
(.ses) files. Session files are relatively small because they contain only pathnames to
source files and references to mix parameters (such as volume, pan, and effect settings).
To more easily manage session files, save them in a unique folder with the source files
they reference. If you later need to move the session to another computer, you can
simply move the unique session folder

6

خالصهی مطالب:

-----------------------------------------

•ب��رای باز کردن فایل در محیط  Edit viewمیت��وان در پنجرهی  Organizer Windowدر بخش فايل
روي دکم��هی  Import Fileکلي��ک کرده یا با دابل کلیک دس��تور  Importرا اجرا کرد ؛ ضمن اینکه از
دستور  Openنیز در منوی  Fileبرای باز کردن فایل صوتی استفاده میشود؛
•برای انجام عملیات ویرایشی روی صدای یک فیلم از منوي  Fileدستور Extract Audio From Video
را اجرا کنيد تا صداي ويديوي مورد نظر بهصورت مجزا و مستقل در محيط برنامه قرار گیرد؛
•برای اس��تخراج تراکهای صوتی موجود در یک  CDمیتوان از دستور  Extract Audio From CDکه
در حالت  Edit Viewقابل دسترسی است ،استفاده کرد؛
• ب��ا داب��ل کليک کردن روي ام��واج صوتي ،تنها محدودهی قابل نمايش ام��واج صوتي به حالت انتخاب در
ميآيد؛ در مقابل ،اگر روي امواج صوتی سه بار کليک کنيم،کل فايل صوتي به حالت انتخاب در میآید ؛
•ب��ا انتخاب گزین��هی  Spectral Frequency Displayاز منوي  Viewامواج بر حس��ب فرکانس نمايش
داده  ميشود؛
• در برنامهی  Auditionخط کش افقي نشان دهندهی خط زمان و خط کش عمودي نشان دهندهی ميزان
فرکانس صداست؛
•برنام��هی  Auditionع�لاوه بر اص��وات ديجيتال و همچني��ن صداهاي آنال��وگ  Midiاز نوع ديگري از
فايلهاي صوتي به نام فايل  Sessionيا جلس��هی کاري نيز استفاده ميکند .وظيفهی فایلهای Session
در محیط  Multitrack Viewنگهداري نوع ،نام و محل فايل هاي اس��تفاده ش��ده در هر فايل جلس��ه و
همچنين تنظيمات مربوط به (Volumeبلندي صدا)( Pan،توازن صدا در دو کانال) ،نام شيارها ،مشخصات
و تنظيمات افکتهاست؛
•از منوی  Fileزیر منوی  Exportدستور  Audio Mix Downرا اجرا کنید تا یک خروجی صوتی از ترکیب
شیارهای موجود ایجاد شود.
•برنامهی  Adobe Bridgeنرم افزاری اس��ت که امکان نمای��ش فایلهای مختلف را در محیط برنامه خود
فراهم کرده سپس آنها را در برنامهی مرتبط با فایل مورد نظر باز میکند.
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واژه نامهی تخصصی
Append

اضافه کردن
مرتب کردن
هنرمند
مرتبط
پل
پیکربندی
شامل
وسیله
نمایش دادن
صادرکردن
استخراج کردن
قالببندی
افقی
سریع  -فوراً
وارد کردن
درج کردن
حلقه
غیر تخریبی
اختیارات
ضبط کردن
منبع
خط کش
انتخاب کردن
جلسه
طیفی
الگو
عمودی
موج

Arrange
Artist
Associations
Bridge
Configure
Contain
Device
Display
Export
Extract
Format
Horizontal
Immediately
Import
Insert
Loop
Nondestructive
Option
Record
Reference
Ruler
Select
Session
Spectral
Template
Vertical
Wave
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خودآزمايي
 .1در مورد نماي  Multitrack Viewو کاربرد آن در بر نامه  Auditionتوضیح دهید؟
 .2از فایل هاي Sessionدر برنامه  Auditionچه استفاده اي مي شود؟
 .3نحوهی میکس فایلهاي صوتي و گرفتن خروجي در محیط  Multitrack Viewرا توضیح دهید.

6

کارﮔاهصدا:
 .1ب��ا اس��تفاده از نرماف��زار  Adobe Bridgeتمامی فایلهای صوتی موجود در سیس��تم خ��ود را با نرمافزار
 Auditionمرتبط سازید.
 .2تراکهای صوتی موجود در یک  CDصوتی را از آن اس��تخراج کرده و ترتیبی اتخاذ نمایید که در نام فایل
آنها پارامترهای :عنوان آلبوم ،نام آهنگ ،نام هنرمند و شماره تراک نمایش داده شود؛ سپس فایلهای مورد
نظر را با فرمت  WMAذخیره نمایید.
 .3سه موزیک دلخواه و بدون کالم را در محیط  Multitrackبا یکدیگر میکس نمایید.
 .4س��ه فایل صوتی دلخواه را در ش��یارهای متفاوت قرار داده و نام شیارها را بترتیب ،Music 02 ،music 01
 Music 03قرار دهید؛ سپس ترتیبی اتخاذ نمایید که فقط شیار  Music 02پخش شود .
ﭘرسشهایﭼﻬارﮔﺰينهای
 .1کدام یک از دستورات زیر میتوان فایلهای باز شده را به انتهای فایل موجود اضافه کرد؟
د)Open As
ج) Open Append
ب) Import
الف) Open
 .2با کدام یک از دستورات زیر میتوان فایلهای موجود در یک  CDصوتی را از آن استخراج کرده و مورد
ویرایش قرار داد؟
الف)  Extract Audio From CDب) Extract Audio From Video
د) Import
ج) Open Append
 .3با کدامیک از دستورات زیر میتوان صدای موجود در یک فایل ویدیویی را از آن استخراج کرد؟
الف)  Extract Audio From CDب) Extract Audio From Video
د) Import
ج) Open Append
 .4با کدامیک ازگزینههای زیر میتوان فایل صوتی موجود در پنجره  Openرا بهصورت خودکار پخش کرد؟
د) Preview
ج) Loop
ب) Autoplay
الف) Play
?5-which of the following sentences is right
A) Adobe Audition saves information about source files and mix settings in MIDI files
B) Adobe Audition saves information about source files and mix settings in Wave files
C) Adobe Audition saves information about source files and mix settings in session (.ses) files

D) Adobe Audition saves information about source files and mix settings in Mp3 files
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اهداف رفتاری:
در پایان این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند:
1 .1عملیات ضبط صدا را در دو حالت  Multi Trackو  Edit Viewانجام دهد؛
2 .2پخش صدا را از پانل  Transportانجام دهد؛

3 .3کار با ابزار  Scrubbingو پخش صدا توسط این ابزار را توضیح دهد؛

4 .4نحوهی پخش صدا از خط فرمان را توضیح دهد؛

5 .5کنت��رل و نظ��ارت ب��ر ش��دت ص��دای ورودی و خروجی ش��یارها از پان��ل  Levelرا
انجام دهد؛

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانهای
کد استاندارد 15/5/-87 :ف.هـ

مقدمه:
یک��ی از قابلیته��ای کاربردی نرماف��زار  ، Auditionامکان ضب��ط و پخش صدا در این نرمافزار اس��ت.
این نرمافزار اگرچه با داش��تن دو محیط  Edit Viewو  Multitrack Viewقادر اس��ت با امکانات نرمافزاری
خود اقدام به ضبط صدا با کیفیت مناس��ب نماید .اما معموال برای ضبط و ویرایش صدای ضبط ش��ده  ،محیط
 Edit Viewمناس��بتر خواه��د بود ،هرچند از  multitrackنیز برای ضب��ط با هدف میکس و تلفیق فایلهای
صوتی استفاده میشود.

7

 7-1شناخت اصول نظارت بر شدت صدای ضبط و پخش
در برنام��هی  Auditionبرای کنترل و نظارت بر ش��دت صدای ورودی و خروجی ش��یارها از پانل Level
استفاده میشود  .ما در این قسمت شما را با نحوهی عملکرد  Level Meterو نحوهی نظارت و سفارشی سازی
آنها آشنا خواهیم کرد.
ب��رای ش��روع کار ابتدا از من��وی  Windowگزینهی  Level Meterرا فعال کرده ی��ا از کلیدهای ترکیبی
 Alt+7برای فعالس��ازی این پانل استفاده میکنیم .همانطور که در این پانل مشاهده میکنید شدت صوت بر
حس��ب  DBیا دسی بل نمایش داده میشود  .برای مشاهده میزان شدت صوت ابتدا الزم است با کلیک راست
روی این پانل محدوده یا  Rangeش��دت صدای نمایش داده ش��ده در پانل تعیین ش��ود .به عنوان مثال ،اگر از
منوی باز شده گزینهی  60DBرا انتخاب نماییم ،حداقل شدت صوتی نمایش داده شده  -60DBو حداکثر شدت
صوتی نیز صفر خواهد بود( .شکل)7-1

شکل  7-1تعیین محدودهی شدت صدا

برای آش��نایی هرچه بیش��تر با این پانل در حالت  Edit Viewیک فایل صوتی دلخواه را باز کرده ،سپس با
کلیک راست روی پانل  Levelاز منوی باز شده گزینهی  Show On Play And Recordیا نمایش در حالت
اجرا و ضبط را انتخاب کرده و محدودهی نمایش شدت صوت را روی  60DBتنظیم کنید؛ حال با پخش صدا از
پانل  Transportمشاهده خواهید کرد که پانل  Levelشدت صدای پخش شده را نمایش میدهد.
در این حالت به این نکته توجه داش��ته باش��ید که هر چه شدت صدا پایین تر باشد ،کیفیت صدای مورد نظر
نیز پایین خواهد بود؛ ضمن اینکه اگر ش��دت صدای پخش ش��ده بیش از اندازه باش��د ،در صدای خروجی نوعی
بههم ریختگی و اعوجاج بهوجود خواهد آمد.
نکته قابل توجه در مورد پانل  Levelآناس��ت که در هنگام نمایش ش��دت صوت ،چنانچه مقدار این پارامتر
بیش از اندازه باشد ،یک ناحیهی قرمز رنگ در نمایش دهندهی پانل  Levelظاهر خواهد شد( .شکل)7-2
شکل  7-2نمایش شدت صوت
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نکته :قبل از شروع عملیات ضبط در دو حالت  Edit Viewو  ، Multitrack Viewبرای اینکه از میزان
ش��دت صدای ورودی برای انجام عملیات ضبط آگاه ش��وید ،روی نوار  Level Meterدابل کلیک
کرده یا کلید  F10را اجرا کنید؛ در این حالت مش��اهده خواهید کرد که میزان ش��دت صدای ورودی
( میکروفن) نمایش داده میشود.

 7-2تنظیمات کارت صوتی در نرم افزار Audition
قبل از اینکه در این فصل به نحوهی ضبط صدا در دو حالت  Edit Viewو  Multi Track Viewبپردازیم،
الزم اس��ت که تنظیمات سخت افزاری مربوط به کارت صوتی را با اجرای دستور Audio Hardware Setup
از منوی  Editانجام دهید.
ب��ا اجرای این دس��تور همانطور که مالحظه میکنید س��ه زبان��ه  Multi Track View ، Edit Viewو
 Surround Encoderوج��ود دارد که ش��ما میتوانید در هریک از زبانهه��ای فوق تنظیمات مربوط به انتخاب
کارت صوت��ی و تنظیم��ات مربوط به پورتهای ورودی و خروجی کارت صوتی انتخاب ش��ده را انجام دهید .ما
بهدلیل اینکه این تنظیمات در س��ه زبانه فوق تکراری اس��ت به تش��ریح تنظیمات کارت صدا در زبانهی Edit
 Viewمیپردازیم( .شکل )7-3
همانط��ور که در زبانه  Edit Viewمش��اهده میکنید ،میتوان از بخ��ش  Audio Driverدر صورتی که
سیس��تم ش��ما مجهز به چند کارت صوتی اس��ت ،یکی از آنها را برای انجام عملیات ضبط و پخش صدا انتخاب
کرد؛ عالوه بر این ،شما میتوانید از بخش  Edit View Portو از قسمت  Default Inputپورت ورودی پیش
فرض برای عملیات ضبط صدا و از قسمت  Default Outputنیز پورت خروجی پیش فرض برای پخش صدا
را انتخاب نمایید.

شکل  7-3تنظیمات سخت افزاری کارت صدا
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نکته :برای مشاهدهی جزئیات بیشــتری از مشخصات کارت صوتی میتوانید بر روی گزینهی Control
 Panelدر پنجرهی  Audio Hardware Setupکلیک نمایید.

نکته :با انتخاب زبانهي  Surround Encoderمیتوانید تنظیمات مربوط به انتخاب کارت صدا و همچنین
تنظیمات کانالهــای پخش صدا ( )Output Channel Mappingدر کارتهای صوتی (شــش
کاناله) با قابلیت  Surroundرا انجام دهید.

7

 7-3ضبط صدا در Adobe Audition
بــرا ي انجام عمليات ضبــط صدا در اين برنامه ميتوانيد پس از اعمــال تنظيمات ،از هر دو فضاي کاري
 Multitrack Viewو  Edit Viewاســتفاده نماييد .ما برای آشنایی هرچه بیشتر شما با نحوهی عملیات ضبط
صدا در نرم افزار  Auditionبه بررسی این عملیات در هر دو فضای کاری فوق میپردازیم.
 7-3-1نحوهی ضبط صدا در حالت : MultiTrack View
براي ضبط صدا در فضاي کاري ( Multi Track Viewشکل  )7-4الزم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1 .1ابتدا فضاي کاري موجود را در يک فايل جلسه با اجرای دستور  Save Sessionاز منوی  Fileذخيره کنید.؛
2 .2بــا دابــل کلیک روی نــوار  Level Meterیا زدن کلید  F10از شــدت صدای ورودی توســط میکروفن
مطمئن  شوید؛
 3 .3ســپس با انتخاب دکمه  Rيا Arm For Recordيا کليک راســت در فضاي خالي شيار و اجراي دستور
 Arm Track For Recordشيار مربوط را به حالت ضبط ببريد؛
4 .4در مرحلــه بعد مکان نما را به محل دلخواه برده و ســپس از کنترلهاي بخــش  Transportروي دکمه
 Recordکليک کرده و عمليات ضبط صدا را انجام دهيد؛
5 .5در نهايت ،پس از اتمام عمليات ضبط صدا روي دکمه  Stopکليک کرده تا ضبط صدا خاتمه يابد.

شکل  7-4ضبط صدا در Multi Track View
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 7-3-2نحوهی ضبط صدا در حالت : Edit View
در فضای کاری  Edit Viewعالوه بر امکان ضبط صدا روی فایل جاری ،میتوان يک فايل جديد صوتی
نیز ایجادکرد؛ برای این منظور کافی است که مراحل زیر را انجام د هید:
1 .1از منوی  Fileگزینهی  Newرا اجرا کنید .در کادرمحاوره ای  New Waveformنرخ نمونه برداري تعداد
کانال ها و عمق بيتي فايل را تعيين کرده و روی دکمه  Okکلیک کنید؛ (شکل )7-5

7
شکل  7-5ایجاد یک فایل جدید

2 .2با دابل کلیک روی نوار  Level Meterیا زدن کلید  F10از شدت صدای ورودی توسط میکروفن مطمئن شوید؛
3 .3از بخش Transportبا اجراي دکمه Recordعمليات ضبط صدا را انجام دهيد؛
4 .4پس از اتمام عمليات ضبط صدا روي دکمه  Stopکليک کرده تا ضبط صدا خاتمه يابد؛
نکته :در این فضای کاری میتوانید با قرار دادن مکان نما در هر قس��مت از فایل باز ش��ده و اجرای دکمه
 Recordاز بخش  Transportصدای ضبط شده را روی آن فایل جایگزین کنید.
 7-3-3ضبط صدا در محدوده زمانی مشخص
اگ�ر روی دکمه  Recordپان�ل  Transportدر حالت  Edit Viewکلیک راس�ت نمایید ،دو
روش برای ضبط صدا نمایش داده خواهد شد:

• : Instant Record Modeروش پیش فرض ضبط صدا است؛ به طوری که در این روش ،عمل ضبط صدا
به صورت لحظه ای انجام شده و شروع و اتمام عملیات ضبط توسط کاربر انجام میگیرد.
• : Time Record Modeدر ای��ن روش برخالف روش قبل میتوان از بخش Maximum Recording
 Timeپنجرهی  Time Record Modeمدت زمان عمل ضبط را تعیین کرد؛ عالوه بر این ،با اس��تفاده از
این روش میتوان  ،با تنظیم زمان و تاریخ مش��خص ،از قسمت  Start Recordingاقدام به ضبط خودکار
صدا در زمان تنظیم شده کرد( .شکل )7-6
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شکل  7-6ضبط صدا با طول مشخص

7

 7-4شناخت اصول پخش صدا
برای پخش صدا در محیط  Auditionروشهای متفاوتی وجود دارد که برای این منظور میتوان در یکی
از نماهای  Edit Viewیا  Multi Track Viewقرار گرفته و سپس با استفاده از دکمههای قرار گرفته در پانل
 Transportاق��دام به پخش صدای مورد نظر کرد؛ ضم��ن اینکه  Auditionبرای پخش ،از محل قرار گیری
خ��ط زمان اقدام ب��ه پخش صدا میکند و عالوه بر این ،امکان پخش صدا در بخش��ی از یک کلیپ صوتی نیز
وجود دارد.
برای آشنایی هر چه بیشتر با هریک از این روشها کافی است بر روی دکمه  Playپانل  Transportکلیک
راست کرده و سپس یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنید( :شکل )7-7

شکل  7-7روشهای پخش صدا

• : Play Viewدر این روش تنها بخش��ی از کلیپ صوتی که در داخل پنجرهی نمایش مش��اهده میش��ود؛
پخش خواهد شد.
• : Play From Cursor To End Of Viewپخش فایل صوتی از محل قرار گیری خط زمان تا محلی از
فایل صوتی که در پنجره قابل نمایش است ،انجام خواهد گرفت.
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• : Play From Cursor To End Of Fileپخش فایل صوتی از محل قرار گیری خط زمان تا انتهای فایل
مورد نظر انجام خواهد گرفت.
•  : Play Entire Fileتوسط این گزینه کل فایل صوتی مورد نظر پخش خواهد شد.
• : Play Pre roll And Selectionبا استفاده از این گزینه میتوان بخش انتخاب شده کلیپ صوتی وچند
لحظه قبل از محدوه انتخاب را پخش کرد.
سوال  :در روش فوق اگر بخشی از کلیپ در حالت انتخاب نباشد چه محدوده ای از فایل پخش خواهد شد؟
• : Play Post rollدر این روش  ،تنها چند لحظه بعد از محدوده انتخاب شده پخش خواهد شد.
• : Play Pre roll, Post roll And Selectionهمانط��ور ک��ه از نامگذاری این روش مش��خص میگردد
میتوان در این حالت چند لحظه قبل از ناحیهی انتخاب شده  ،خود محدودهی انتخاب و چند لحظه بعد از
ناحیه انتخاب را پخش کرد.
• : Play Top And Tail Onlyیک��ی دیگ��ر از روشهای پخش صدا در Auditionاس��ت که توس��ط آن
میتوان بخشی از ابتدای فایل و سپس بخش از انتهای فایل را پخش کرد.
•] : Play Pre roll And Post roll [Skip Selectionدر ای��ن روش چن��د لحظه قبل از ناحیهی انتخاب و
چند لحظه بعد از ناحیهی انتخاب پخش خواهد شد .
نکته :برای تنظیم میزان  Pre rollو  Post rollدر یک فایل صوتی میتوانید با کلیک راست روی دکمهی
 Playپانل  Transportو با اجرای دستور  Preroll And Postroll Optionsدر پنجرهی باز شده
عدد مورد نظر را بر حسب ثانیه تنظیم کنید.

شکل  7-8پنجره تنظیمات Preroll and Postroll

 7-5پخش صدا توسط Scrubbing
اصطالح  Scrubbingاز فرایند چرخش دستی نوارهای مغناطیسی آنالوگ گرفته شده که از این روش برای
پخش صدا استفاده میشد Audition .نیز با ابزار  Scrub Toolمیتواند در محیطهای  Editو MultiTrack
فرایند فوق را شبیه سازی کرده و اقدام به پخش صدا نماید؛ به طوریکه در هنگام درگ کردن آهسته این ابزار
پخش صدا به صورت آهسته و در حالت درگ کردن سریع نیز باعث افزایش سرعت پخش صدا خواهد شد.
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برای آشنایی هرچه بیشتر با این ابزار مراحل زیر را دنبال کنید:
1 .1از نوار ابزار برنامه Scrub Tool ،را انتخاب کنید؛
2 .2در پانل اصلی برنامه یکی از روشهای زیر را انجام دهید:
•در حالت  Edit Viewدر حالیکه فایل صوتی مورد نظر باز اس��ت ،روی کلیپ صوتی مورد نظر به س��مت
جلو یا عقب درگ کنید .در صورتیکه بخواهید تنها در یک کانال عمل  Scrubصورت گیرد در باال یا پایین
پانل عمل درگ را انجام دهید( .شکل )7-9
توجه داشته باشید که اگر بخواهید صدا توسط این ابزار به صورت معمول نیز پخش شود ،میبایست پس از
درگ کردن ،بدون اینکه دکمهی ماوس را رها کنید ،در یک نقطه اشارهگر ماوس را ثابت نگه دارید.

7
شکل  7-9پخش صدا توسط  Scrubbingدر حالت Edit View

در حالت  Multitrack Viewنیز میتوان با انتخاب ابزار  Scrubو درگ کردن در ش��یاری که قرار اس��ت
صدای آن پخش شود ،اقدام به پخش صدا توسط این ابزار کرد( .شکل )7-10

شکل  7-10پخش صدا توسط  Scrubbingدر حالت Multitrack View
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 .3در روش دوم میتوان برای استفاده از  Scrub Toolمراحل زیر را انجام داد:
•برای اینکه صدای محل قرار گیری خط زمان را پخش کنید ،میتوانید در هنگام درگ توس��ط ابزار Scrub
از کلید  Ctrlاستفاده کرده یا از مثلث باالیی خط زمان برای درگ کردن و پخش صدا استفاده کنید؛
•چنانچه در هنگام اس��تفاده از  Scrubو عمل درگ از کلید  Altاس��تفاه کنید ،س��رعت پخش تند و آهس��ته
خواهد ش��د .برای تغییر س��رعت پخش ابزار  Scrubرا با پایین نگهداش��تن کلید  Altبه سمت راست و چپ
درگ کرده و به نتیجه کار توجه کنید؛
•برای ایجاد یک محدودهی انتخاب با استفاده از ابزار  Scrubکافی است در نقطهی شروع این محدوده که
خط زمان قرار دارد کلیک کرده ،س��پس با پایین نگه داشتن کلید  Shiftاقدام به درگ نمایید؛ در این حالت
مشاهده خواهید کرد که در هنگام  Scrubbingیک محدوده انتخاب نیز ایجاد میشود.

 7-6پخش صدا از خط فرمان
یکی از امکانات بس��یار جالب نرم افزار  Auditionبرای پخش صدا آن اس��ت که میتوان فایلهای صوتی
را مستقیم ًا از خط فرمان ویندوز در محیط برنامه  Auditionپخش کرد.
برای این منظور الزم است که مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1از من��وی  Editو زی��ر منوی  Preferencesو از زبان��هی  Generalگزینهی Auto Play On External
 Launchرا فعال کنید؛ (شکل )7-11

شکل  7-11پخش صدا از خط فرمان

2 .2در ویندوز از منوی  Startگزینه  Runرا اجرا کنید؛
3 .3در کادر  Runدر داخل گیومه مسیر کامل برنامهی  Auditionرا تعیین کرده و سپس با یک فاصلهی خالی
در عالمت گیومهی بعدی مسیر کامل فایل صوتی مورد نظر را وارد کنید؛ به عنوان مثال:
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”“C:\Program Files\Adobe\Adobe Audition 3.0\Audition.Exe” “D:\Music\Music01.Wav

در این حالت مشاهده خواهید کرد که فایل صوتی مورد نظر به صورت مستقیم در برنامهی  Auditionدر
حال پخش است.

7

Learn In English
-----------------------------------------------Record Audio Clips In Multitrack View
In Multi Track View, You Can Record Audio On Multiple Tracks by Overdubbing.
When You Overdub Tracks, You Listen To Previously Recorded Tracks And Play Along
With Them To Create Sophisticated, Layered Compositions. Each Recording Becomes A
New Audio Clip On A Track.
Record Audio in Edit View
You Can Record Audio From A Microphone Or Any Device You Can Plug Into The
Line In Port Of A Sound Card. Before Recording, You May Need To Adjust The Input
Signal To Optimize Signal‑To‑Noise Levels. (See Either Adjust Levels For A Consumer
)Sound Card Or The Documentation For A Professional Card.

خالصهی مطالب:
-------------------•در برنام��هی  Auditionبرای کنترل و نظارت بر ش��دت صدای ورودی و خروجی ش��یارها از پانل Level
استفاده میشود .
• قبل از شروع عملیات ضبط در دو حالت  Edit Viewو  ، Multi Track Viewبرای اینکه از میزان شدت
ص��دای ورودی برای انجام عملیات ضبط آگاه ش��وید ،روی ن��وار  Level Meterدابل کلیک کرده یا کلید
 F10را اجرا کنید؛
•ب��ا اس��تفاده از دس��تور  Audio Hardware Setupتنظیمات مربوط به انتخ��اب کارت صوتی و تنظیمات
مربوط به پورتهای ورودی و خروجی کارت صوتی انتخاب شده را انجام دهید؛
•ب��را ي انجام عمليات ضبط ص��دا در  Auditionميتوانيد پس از اعمال تنظيم��ات ،از هر دو فضايکاري
 Multi track Viewو  Edit Viewاستفاده نماييد.
•در فضای کاری  Edit Viewعالوه بر امکان ضبط صدا بر روی فایل جاری میتوان يک فايل جديد صوتی
نیز ایجاد کرد.
•در فضای کاری  Edit Viewمیتوانید با قرار دادن مکان نما در هر قسمت از فایل باز شده و اجرای دکمه
 Recordاز بخش  Transportصدای ضبط شده را روی آن فایل جایگزین کنید؛
•برای پخش صدا در محیط  Auditionروشهای متفاوتی وجود دارد که برای این منظور میتوان در یکی
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از نماهای  Edit Viewیا  Multi Track Viewقرار گرفته س��پس با اس��تفاده از دکمههای قرار گرفته در
پانل  Transportاقدام به پخش صدای مورد نظر کرد؛
• Auditionبا ابزار  Scrub Toolمیتواند در محیطهای Editو  Multi Trackاقدام به پخش صدا نماید؛
بهطوریکه در هنگام درگ کردن آهسته این ابزار ،پخش صدا به صورت آهسته صورت میگیرد و در حالت
درگ کردن سریع نیز ،سرعت پخش صدا افزایش خواهد یافت؛
•یکی از امکانات بسیار جالب نرم افزار  Auditionبرای پخش صدا آناست که میتوان فایلهای صوتی را
مستقیم ًا از خط فرمان ویندوز در محیط برنامهی  Auditionپخش کرد.

7
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واژه نامهی تخصصی
Arm

بازو

Compositions

ترکیب

Consumer

مصرف کننده

External

خارجی

General

عمومی

Launch

آغاز کردن

7

Overdub

رونویسی(ضبط صدا روی صدای قبلی)

Panel

صفحه

Post Roll

بعد از ناحیهی انتخاب

Preferences

اولویتها

Pre Roll

قبل از ناحیهی انتخاب

Previously

قبلی

Range

دامنه

Run

اجرا کردن

Scrub

ابزار سایش-ساییدن

Show

نشان دادن

Skip

پرش زدن

Sophisticated

مصنوعی

Tail

انتها
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خودﺁزماﻳی:
 .1نحوه ضبط صدا در دو حالت  Multi Track Viewو  Edit Viewرا توضیح دهید.
 .2کاربرد پانل  Transportو نحوهی کار با آن را توضیح دهید.
 .3هریک از دستورات زیر در پانل  Transportچه عملی انجام میدهند:
Play Pre Roll & Selection-Play Top & Tail Only
Play View- Play From Cursor to End of

کارﮔاه صدا:
 .1در نرم افزار  Auditionمتن زیر را در یک فایل  44,1کیلوهرتز با عمق بیتي  16به صورت اس��تریو ضبط
کنید و سپس فایل مورد نظر را در زیر شاخهی  Motherاز شاخهی  Auditionبا نام Mother_ Sound
ذخیره نمایید.
اي باغبان هستي من .گا ِه روییدنم باران مهرباني بودي که به آرامي سیرابم کند )1(.
گا ِه پروریدنم آغوشي گرم که بالندهام سازد)2(.
گا ِه بیماريام ،طبیبي بودي که دردم را ميشناسد و درمانم ميکند)3(.
گا ِه اندرزم ،حکیمي آگاه که به نرمي ِزنهارم دهد)4(.
گا ِه تعلیمم ،معلمي خستگي ناپذیر و سخت کوش که حرف به حرف دانایي را در گوشم زمزمه ميکند)5(.
گا ِه تردیدم ،رهنمایي راه آشنا که راه از بیراهه نشانم دهد)6(.
ایستاده اي بر قالیچهی سبز بهشت)7( .
در وراي زالل اشکهایت ميشویي غبار زمان را)8( .
دستهایت ساقههاي مهرباني است که جهان را گرم در بر ميگیرد)9( .
و من سبز ميشوم)10( .
لبخندت سپیده دمي است که غروب نمي شناسد)11( .
و بهار با تنفس تو آغاز ميشود؛ تو شگفتي خلقتي؛ تو لبریز از عظمتي؛ تو را سپاس ميگویم و
ميستایمت)12( .
آه اي همیشه شکیبایي! اي مادرم! دوستت دارم)13( .
پرسشﻫای ﭼﻬارﮔزﻳنﻪای:
 .1با کدامیک از روشهای زیر تنها محدوده قابل نمایش کلیپ صوتی پخش خواهد شد؟
ب) Play Entire File
الف) Play From Cursor To End Of
د)Play Post Roll
ج) Play View
 .2با کدامیک ازروشهای زیر کل فایل صوتی مورد نظر پخش خواهد شد؟
ب) Play Entire File
الف) Play From Cursor To End Of
د) Play Post Roll
ج) Play Top And Tail Only
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با کدامیک ازروشهای زیر تنها بخش از ابتدا و انتهای فایل صوتی مورد نظر پخش خواهد شد؟3 .3
Play From Cursor To End Of (الف
Play From Cursor To End Of File (ب
		
Play Top And Tail Only (ج
Play Entire File )د
 با پایین نگه داش��تن کدامیک از کلیدهای زیر در هنگام درگ کردن میتوان س��رعتScrubbing در4 .4
پخش صدا را تغییر داد؟
		
Alt )ب
			
Shift )الف
Alt + Ctrl )د
			
Ctrl )ج
5. In…………, You Can Record Audio On Multiple Tracks by Overdubbing.
a) Edit View
b) Multi Track View
c) CD View
d) Edit & Multi Track View
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نظری

عملی

3

9

اهداف رفتاری:

در پایان این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند:

1 .1انواع روشهای ویرایشی  Auditionرا نام برده و انجام دهد؛

2 .2حالتهای مختلف نمایش امواج صوتی را نام برده و کاربرد آنها را شرح دهد؛
3 .3کار با ابزارهای انتخاب در حالت نمایشی طیفی را توضیح داده و عم ً
ال در نرمافزار
این روشها را انجام دهد؛

4 .4نشانگرها و کاربرد آنها را در برنامهی  Auditionتوضیح دهد؛
5 .5روشهای مختلف ایجاد صدا در  Auditionرا بیان کند.
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مقدمه:
در فصلهای قبل عالوه بر آش��نایی با محیط برنامه ،با قابلیتهای ضبط و پخش صدا در  Auditionآشنا
ش��دید در این قس��مت میخواهیم برای آشنایی هرچه بیش��تر با این نرمافزار عالوه بر مباحثی چون تولید صدا،
به انجام ویرایشهای س��اده در  Auditionپرداخته ضمن اینکه ب��ا ابزارهای انتخاب این نرمافزار و حالتهای
نمایشی آن شما را با تجزیه و تحلیل یک فایل صوتی و پارامترهای موجود در آن آشنا نماییم.

 8-1تولید صدا
یکی از قابلیتهای ویژه نرمافزار  Auditionآناس��ت که عالوه بر امکانات ویرایش��ی و میکس صدا که در
اختی��ار کاربران قرار میدهد ،با ابزارهای وی��ژه و گوناگون این نرمافزار امکان تولید صداهای مختلف نیز فراهم
شده است .ما در ادامه ،شما را با تعدادی از این صداها آشنا خواهیم کرد .البته توجه داشته باشید که تولید صداها
در نمای  Edit Viewانجام میشود.

8

 8-1-1سیگنالهای DTMF
در هنگام ش��مارهگیری با دس��تگاههای تلفن حتم ًا به صداهایی که در نتیجهی فش��ار دادن دکمههای تلفن
ایجاد میش��ود ،توج��ه کردهاید؛ به این نوع از صداها اصطالح ًا س��یگنالهای Dual Tone Multi-( DTMF
 )Frequencyگفته میشود.س��یگنالهای  DTMFبه طور کلی برای شماره گیری و دستوردهی به مرکز تلفن
اختراع ش��د که به حالت تون ) (Toneنیز مش��هور است .در این سیس��تم کلیدهای تلفن یک جدول را تشکیل
میدهند که هر س��طر و س��تون آن یک فرکانس دلخواه دارد؛ برای مثال ،برای اینکه سیگنال  DTMFعدد 5
تولید شود ،دو فرکانس مربوط به سطر و ستون آن ( 770و  ) 1336بصورت همزمان توسط تلفن تولید میشوند.
در تلفنهای معمولی فقط  12کلید اس��تفاده میش��وند؛ ولی در سیس��تم  DTMFچهار کلید دیگر  Aتا  Dنیز
تعریف میشوند .جدول زیر شکل قرارگیری کلیدها و فرکانسهای مربوط به آنها را نشان میدهد.
فرکانس
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697
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جدول  8-1کلیدهای تلفن برای تولید DTMF

نرمافزار  Auditionبا ابزارهای موجود در برنامه میتواند این نوع از س��یگنالها را تولید نماید .برای ایجاد
س��یگنالهای  DTMFکافی است که در حالت  Edit Viewاز منوی  Generateدستور DTMFرا اجرا کنید؛
در این حالت ،پنجره آن باز خواهد شد( .شکل )8-1
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شکل  8-1پنجره تنظیمات DTMF

همانط��ور که در این پنجره مش��اهده میکنید ،در بخش  Dial Stringعدد ی��ا عبارت مورد نظر را مقابل
کادر  Usable Characterوارد کنید .البته توجه داش��ته باش��ید که در قس��مت  Tone Timeزمان هر یک از
سیگنالهای تن Pause Time ،زمان توقف نسبت داده شده به کاراکتر توقف ( کاراکتر)و  Break Timeزمان
توقف صداهای تن پش��ت س��ر هم را که در بین آنها از کاراکتر توقف اس��تفاده نشده است ،بر حسب میلی ثانیه
تعیین میکند؛ ضمن اینکه  Pause Characterنیز در حقیقت کاراکتری است که در بین اعداد و حروف موجود
در  Dial Stringباعث توقف صدا میش��ود به طوریکه اگر از این کاراکتر در عبارت مورد نظر اس��تفاده کنید،
صداها به صورت پیوس��ته و پشت سر هم ش��نیده نخواهند شد؛ بلکه با رسیدن به این کاراکتر توقفی چند میلی
ثانیهای بین آنها ایجاد میش��ود .البته توجه داشته باش��ید که در هنگام این تنظیمات گزینهی  DTMFانتخاب
ش��ده باش��د .البته  Amplitudeصدا نیز در این قسمت میزان تقویت صدای سیگنالها را تعیین میکند .با زدن
دکمه  Okصدای DTMFعبارت وارد ش��ده در  Dial Stringدر قالب یک فایل تولید خواهد ش��د .البته قبل از
زدن دکمه  Okامکان شنیدن صدای تولید شده با دکمه  Previewوجود دارد.
 8-1-2دستورNoise
همانطور که میدانید نویزها ،س��یگنالهای ناخواس��تهای هستند که مانند س��ایر سیگنالها ،منتشر شده و
باعث بههم ریختن س��یگنالهای اصلی میش��وند .در ش��کل زیر به تحت تاثیر قرار گرفتن امواج صوتی نرمال
توسط نویز توجه کنید( .شکل )8-2

شکل  8-2نویز

حال که با ماهیت نویزها یا سیگنالهای مزاحم آشنا شدید ،میخواهیم شما را با شبیه سازی یک نویز در محیط
 Auditionو کاربردهای مفید آن نیز در تولید و ایجاد صداهای مورد نیاز در یک پروژه صداگذاری آشنا کنیم.
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نرمافزار  Auditionرا هر چند به عنوان یک نرمافزار ویرایش و میکس صدا میشناسیم ،ولی به این نکته
نیز باید توجه داشته باشیم که از این نرمافزار برای تولید و ایجاد صداهای مختلف نیز استفاده میشود؛ به عنوان
مثال ،از دس��تور  Noiseدر منوی  Generateمیتوان به عنوان یک کاربرد مفید در س��اخت صداهای آرامش
بخش ش��بیه صدای آبش��ار و همچنین برای ایجاد صداهایی که میتوانند برای بررس��ی واکنشهای فرکانسی
بلندگوها ،میکروفونها یا دیگر وسایل صوتی استفاده میشوند ،نیز کمک گرفت.
ب��رای این منظور و برای س��اخت
یک نویز مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1فایل صوتی مورد نظر را در محیط
 Edit Viewب��از کرده و س��پس
م��کان نما را در محل دلخواهی از
آن قرار داده یا محدوده دلخواهی
از امواج صوتی را انتخاب کنید؛
2 .2از منوی  Generateگزینه Noise
را اج��را کنید؛ در این حالت پنجره
آن باز میشود( .شکل )8-3
شکل  8-3پنجره تنظیمات نویز
همانطور که در پنجرهی فوق مش��اهده میکنید ،از بخش  Colorمیتوان نوع نویز ایجاد ش��ده را انتخاب
کرد؛ به طوریکه Brown Noiseدارای طیف فرکانسی  1/ F ^ 2بوده و دارای کمترین دامنه فرکانس است و
بیشتر از این نوع نویز برای ایجاد و شبیه سازی صداهای رعد و برق وآبشار استفاده میشود .در حالیکه Pink
 Noiseدارای طیف فرکانس��ی  1/Fاس��ت و تقریب ًا در طبیعت بیشتر یافت میشود .با این نوع از نویزها میتوان
صداهایی چون باران ،آبشار ،باد ،رودخانه و بیشتر صداهای طبیعت را شبیه سازی کرد و باالخره White Noise
دارای محدودهی فرکانس��ی یک میباش��د (این نویز دارای محدودهی فرکانس��ی باالیی است که تقریب ًا تمامی
فرکانسهای قابل ش��نیدن توس��ط گوش انسان را شامل میش��ود White Noise ).بیشتر شبیه صدای هیس
میباشد.
در پنجرهی  Generate Noiseهمچنین از بخش  Styleنیز میتوان روش یا ش��یوهی ایجاد نویز را تعیین
کرد؛ به طوریکه در Spatial Stereoنویزهایی تولید میش��ود که از سه منبع نویز مستقل ایجاد میشوند(چپ،
راس��ت و وس��ط)؛ در حالیکه در نوع  Independent Channelsاز دو منبع نویز مستقل برای هر کانال (چپ
و راس��ت) اس��تفاده میشود و در شیوهی  ،Monoنویز تولید شده با اس��تفاده از یک منبع نویز که برای هر یک
از کانالهای چپ و راس��ت به صورت برابر تنظیم ش��ده است ،استفاده میشود .و باالخره در شیوه  Inverseکه
بس��یار ش��بیه  Monoاست ،اگر چه از یک منبع نویز استفاده شده اما کانال چپ آن دقیق ًا معکوس کانال راست
آن نویز تولید میکند.
در قسمت پایین پنجره از بخش  Intensityشدت صدا و از بخش Durationمدت زمان آن تعیین میشود.
3 .3پ��س از انجام تنظیمات فوق یعنی انتخاب نوع نویز ،ش��یوهی ایجاد و ش��دت و مدت زمان آن ،روی دکمه
 Okکلیک نمایید؛
4 .4ب��ا ایج��اد فایل نویز مورد نظر در محیط  Edit Viewاز منوی  Fileگزینهی  Save Asرا اجرا کرده و آن را
ذخیره نمایید.
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مثال :فرض کنید میخواهیم صدای یک آبشار را به صورت مصنوعی ایجاد کنیم برای این منظور کافی
است مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1در محیط  Edit Viewیک فایل جدید با نرخ نمونه برداری  44100به صورت استریو  16بیتی ایجاد کنید
2 .2از منوی  Generateدستور  Noiseرا اجرا کنید.
3 .3برای ساخت صدای مصنوعی آبشار تنظمات زیر را در پنجره مربوطه انجام دهید:
Color=pink
Style=Independent Channels
Intensity=40
Duration=10

4 .4فایل ایجاد شده را پخش کنید.
 8-1-3ایجاد صدای Tone
Toneیکی از دستوراتی است که در  Auditionتوسط آن میتوان صدا تولید کرد .این دستور ،امکان ایجاد
ش��کل موجهای ساده سینوس��ی را که امکان کنترل عددی روی فرکانس و شدت صوت آنها وجود دارد ،فراهم
میکند؛ بنابراین ،از این دس��تور بیش��تر برای تولید صداهایی استفاده میشود که برای تست دستگاههای صوتی
میتوان آنها را به کار گرفت.
برای اجرای این دستور مراحل زیر را انجام دهید:
از منوی  Generateدستور  Tonesرا اجرا کنید تا پنجرهی مربوط به آن باز شود( .شکل )8-4

شکل  8-4پنجره تنظیمات Tones

همانطور که درشکل  8-4مشاهده میکنید ،با انتخاب گزینهی  Lock To These Setting Onlyامکان
ایجاد صداهای یکنواخت با تن ثابت فراهم میشود و در صورتیکه این گزینه از حالت انتخاب خارج شود ،صدای
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تن ایجاد شده به صورت متغیر در طول زمان تغییر خواهد کرد؛ به طوریکه صدای تن ایجاد شده از یک مقدار
فرکانسی شروع شده و به یک مقدار فرکانسی خاتمه مییابد .در پنجرهی شکل  8-4میتوان با انتخاب صدای
تن از  Presetsیا پیش تنظیمات موجود ،صدای مورد نظر را ایجاد کرد؛ همچنین میتوانید قبل از زدن دکمهی
 Okبا زدن دکمهی  Previewبه صدای ایجاد ش��ده گوش دهید .برای آش��نایی هرچه بیش��تر با این دس��تور و
نحوهی تولید یک صدا با فرکانس و شدت صوتی دلخواه مراحل زیر را دنبال کنید:
1 .1از منوی  Generateدس��تور  Tonesرا اجرا کنید و فایلی با نرخ نمونه برداری  44100و از نوع  Steroeبا
کیفیت 32بیت ایجاد نمایید؛
2 .2گزینهی  Lock To These Setting Onlyرا در پنجرهي  Generate Tonesغیر فعال کنید؛
3 .3از زبانهي  Intial Settingمقدار Base Frequencyیا میزان فرکانس ابتدایی صدا را برابر با عدد یک قرار دهید؛
4 .4از زبان��هي  Final Settingمقدار Base Frequencyیا میزان فرکانس انتهایی صدا را برابر با عدد 10000
قرار دهید؛
5 .5از بخش Db Volumeمیزان بلندی صدا بر اس��اس دس��ی بل را برابر مقدار دلخواهی (به عنوان مثال 10
دسی بل) قرار دهید؛
6 .6در بخش  Durationنیز زمان صدای تولید ش��ده را برحس��ب ثانیه تنظیم نمایید( .به عنوان مثال  5ثانیه)
با زدن دکمهی  Okمش��اهده خواهید کرد که یک صدا تن با مقدار فرکانس��ی یک تا 10000هرتز در مدت
زمان  5ثانیه با شدت 10دسی بل ایجاد شده است.

 8-2تبدیل انواع Sample
یکی از مواردی که عمدت ًا در هنگام کار با فایل صوتی با آن مواجه میش��ویم ،تبدیل و تغییر نوع Sample
اس��ت .یکی از س��ادهترین روشها برای انجام این منظور آناس��ت که ابتدا فایل صوتی مورد نظر را در محیط
 Edit Viewباز کرده و س��پس از منوی  Editدس��تور  Convert Sample Typeرا انتخاب کنیم .در پنجرهی
باز ش��ده امکان تغیی��ر  Sample Rateیا نرخ نمونهبرداری ،همچنین تغییر تعداد کانالها از مونو به اس��تریو یا
بالعک��س و باالخره تغییر در کیفیت یا عمق بیتی صدا از بخش  Resolutionوجود دارد؛ به عنوان مثال ،فرض
کنی��د که میخواهیم ی��ک فایل مونو را به
استریو تبدیل کنیم .کافی است در پنجرهی
 Convert Sample Typeاز بخ��ش
 Channelsگزین��هی  Stereoرا انتخ��اب
کنیم .با زدن دکمه  Okمش��اهده خواهید
ک��رد که فایل صوتی مورد نظر به اس��تریو
تبدیل ش��ده اس��ت .البته همین عمل را با
روش دیگری نیز میتوان به استریو تبدیل
کرد که برای ای��ن منظور کل فایل صوتی
مورد نظر را انتخاب کرده و سپس از منوی
 Fileدس��تور  Newرا اجرا میکنیم تا یک
فایل جدید با  Sample Rateیا نرخ نمونه
ب��رداری  44100و از نوع  Stereoبا عمق
شکل  8-5تغییر نرخ نمونه برداری
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بیتی  16ایجاد شود .حال اگر در پنجره باز شده از منوی  Editدستور Pasteرا اجرا کنید ،یک فایل استریو ایجاد
خواهد شد .همانطور که در پنجرهی  Sample Rateمشاهده کردید ،این پنجره امکان تغییر نرخ نمونه برداری،
تغییر تعداد کانالها و عمق بیتی را برای هر فایل صوتی فراهم خواهد کرد( .شکل )8-5

 8-3آشنايي با روشهاي ويرايشي Adobe Audition
قبل از اينکه بهطور کامل به انجام عمليات و ويرايش روي فايلهاي صوتي در محيط  Auditionبپردازيم،
الزم اس��ت بداني��د که دو روش تخريب��ي ( )Destructiveو غيرتخريب��ي ( )Nondestructiveبراي ويرايش
فايلهاي صوتي ديجيتال در محيط برنامه وجود دارد.
در روش تخريبي ،عمليات ويرايشي بر روي فايل اصلي انجام گرفته و هر گونه تغييرات به طور مستقيم در
فايل اصلي ا ِعمال ميش��ود بنابراين ،فايل مورد نظر تخريب ميشود .ويرايشهاي انجام گرفته در فضاي کاري
 Edit Viewمانند انتقال ،چس��باندن و اعمال جلوهه��اي صوتي داراي ويژگي تخريبي بوده و در صورت ذخيره
فايل ،تغييرات مورد نظر نيز در فايل اعمال شده و به همين دليل ،فايل اصلي دچار تغيير اساسي خواهد شد.
در روش غير تخريبي ،اگرچه عمليات ويرايش��ي در محيط برنامه انجام ميگيرد اما اين تغييرات روي فايل
اصلي ا ِعمال نش��ده و فقط به عنوان دستورات ويرايش��ي همراه فايل اصلي ذخيره و نگهداري ميشود .عمليات
ويرايش��ي انجام گرفته در فضاي کاري  MultiTrack Viewمانند انتقال،چس��باندن و جلوههاي RealTime
ويژگي غيرتخريبي دارند.

 8-4انجام ويرايشهاي ساده در فضاي کاري Edit View
براي انجام ويرايش روي يک فايل صوتي در فضاي کاري  Edit Viewآن را در پنجرهي ويرايش بازکنيد.
با کليک راست روي فايل مورد نظر ،گزينههاي ويرايشي ظاهر ميشود که در اين قسمت به بررسي تعدادي از
اين دستورات ميپردازيم:
• :Copyيک کپي از محتويات صوتي در حافظهي موقت ايجاد ميکند.
• :Cutمحتويات صوتي را به حافظهی موقت منتقل ميکند.
• :Pasteمحتويات حافظهی موقت را به محل مورد نظر در فايل صوتي میچسباند.
• :Copy To Newيک کپي از محتويات صوتي موردنظر در يک فايل جديد ايجاد ميکند؛ در اين حالت اگر به
بخش  Filesپنجرهی  Organizerتوجه کنيد ،خواهيد ديد که نام فايل جديد ايجاد شده به ليست فايلهاي
موجود اضافه شده است که با دابل کليک روي نام فايل ميتوانيد آن را در پنجره ويرايش باز کنيد.
مثال :میخواهیم دو بخش از یک فایل صوتی را جدا کرده ودر دو فایل به صورت جداگانه ذخیره نماییم برای
این منظور مراحل زیر را انجام میدهیم:
.1
.2
.3
.4

1در فضای کاری  Edit Viewقرار گرفته و یک فایل صوتی دلخواه را  Importکنید؛
2روی نام فایل  Importشده دابل کلیک کنید تا در پنجرهی ویرایش باز شود؛
3بخش دلخواهی از فایل را انتخاب کرده و با راست کلیک روی این بخش و اجرای دستور Copy To New
مش��اهده خواهید کرد که بخش انتخاب ش��ده در قالب یک فایل جدید به بخش  Filesپنجره Organizer
اضافه میشود .همین عمل را برای بخش دیگری از فایل نیز انجام دهید.
4با اجرای دستور  Save Allفایلهای جدید ایجاد شده در مسیر دلخواه و با نام دلخواه ذخیره خواهند شد.
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• :Mix Pasteمحتويات حافظهي موقت را با فايل صوتي موجود ترکيب()Mixمي کند .اين گزينه در ادامهی
فصل توضيح داده خواهد شد.
• :Trimاگر بخشي از فايل صوتي انتخاب شود ،ميتوان با اجراي اين دستور ،تمامي بخشهاي فايل صوتي
به جز ناحيه انتخاب شده را حذف کرد.
• :Muteب��ا اج��راي اي��ن دس��تور ،روي بخش��ي از فايل صوتي که انتخاب ش��ده اس��ت ،جلوهی س��کوت
اعمال  ميشود.

8

 8-5ترکيب کردن ( )Mixصدا در فضاي کاري Edit View
نرمافزار  Adobe Auditionامکان ترکيب چند صوت را در يک فايل فراهم ميکند؛ به عنوان مثال ،يکي
از موارد کاربردي در اين زمينه ،اضافهکردن موسيقي به صداي گوينده است؛ براي اينکار ميتوانيد مراحل زير
را انجام دهيد:
1-1يک فايل صوتي را باز کرده قسمتي از آن را در حافظه موقت کپي کنيد.
•فاي��ل صوتي دوم را باز ک��رده و مکان نما را به محل موردنظر ببريد،؛ با کليک راس��ت روي فايل گزينهي
 Mix Pasteرا انتخ��اب کني��د تا کادرمحاورهاي به همين نام باز ش��ود( .ش��کل  )8-6گزينههاي اين کادر
محاورهاي عبارتند از:
• :Volumeدر اين قسمت ميتوان بلندي صداي موجود در حافظه موقت را تنظيم کرد.
• :Insertب��ا انتخ��اب اين گزينه ،محتويات صوتي حافظهی موقت در محل جاري يا ناحيه انتخاب ش��ده قرار
ميگيرد؛به طوريکه اگر بخشي از دادههاي صوتي انتخاب شده باشد ،محتويات حافظهي موقت جايگزين آن
ميشود و در صورتيکه هيچ دادهاي انتخاب نشده باشد ،محتويات حافظه در محل جاري درج خواهد شد.
•  :)Mix( Overlapبا اين گزينه محتويات حافظهي موقت با امواج صوتي جاري ترکيب ميشود .بهطوریکه
اگر محتویات صوتی حافظه از طول امواج صوتی جاری بزرگتر باشد ،طول امواج صوتی مقصد با محتویات
حافظه تطبیق داده میشود.
• :Replaceدر اين روش ،محتويات حافظهي موقت ،جايگزين صداي مقصد از محل مکان نما به بعد ميشود.
• :Modulateب��ا انتخاب اي��ن گزينه محتويات حافظه موق��ت با امواج صوتي مقصد تطبيق داده میش��ود
بهطوريکه اگر چه شبيه روش  Overlapاست اما مهمترين تفاوت آن با اين گزينه آناست که به صورت
نمونه به نمونه در امواج صوتي مقصد ضرب ميش��ود که نتيجهی اين حالت ،يک جلوهی صوتي اس��ت که
باعث تغييرات اساسي در ساختار صداهاي ترکيب شده خواهد شد.

شکل Mix Paste 8-6
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• :Crossfadeبا انتخاب اين گزينه ،ابتدا و انتهاي محتويات صوتي حافظهي موقت فايل به ميزان مشخصي
 Fadeخواهد شد.
يکي از عمليات پردازشي که روي فايلهاي صوتي انجام ميشود  Fadeکردن صداست .اگر بلندي صدا از کم
ب��ه زي��اد ( )Fade Inو در انتها از زياد به کم ( )Fade Outتغيير کند ،اصطالح ًا ميگوييم عمليات Fading
انجام شده است.
• :From Fileب��ا انتخ��اب اين گزينه ميتوانيد به جاي محتوي��ات حافظهی موقت ،يک فايل را با محتويات
صوتي مقصد ترکيب نماييد.

 8-6شناخت اصول نمایش صوت در Edit View
 8-6-1حالت نمایش Spectral Frequency
یکی از امکانات بس��یار جالب و کارب��ردی  Auditionدر نمایش امواج صوت��ی ،نمایش فرکانسهای آنها
بهصورت  Spectralیا طیفی است .برای این که بیشتر با این نما و کاربردهای ویژهی آن در ویرایش صدا آشنا
شوید ،مراحل زیر را دنبال کنید.
1 .1فایل جدیدی را با نرخ نمونه برداری  44100از نوع  Stereoو کیفیت صدای  16بیت ایجاد کنید؛
2 .2در قس��متهای قبل ،ش��ما را با نحوه ایجاد یک صدای تن آش��نا کردیم؛ در این قسمت میخواهیم از یک
صدای تن برای آزمایش در نمای  Spectralاستفاده نماییم؛ برای این منظور ،از منوی  Generateگزینهی
 Tonsرا اجرا کنید و سپس فایلی را ایجاد کنید که از فرکانس یک تا  15000هرتز را تولید کند؛ برای این
منظور ،تنظیمات زیر را در پنجرهی  Generate Tonesانجام دهید.
توجه داشته باشید برای انجام تنظیمات زیر ،گزینهی  Lock To These Setting Onlyغیر فعال باشد.

3 .3همانطور که مش��اهده میکنید ،فایلی
ایجاد ش��ده اس��ت که ازی��ک فرکانس
یک هرتز در ثانی��ه تا فرکانس 15000
هرت��ز در ثانیه تغییر کرده اس��ت .توجه
داش��ته باش��ید که در این فایل در ابتدا
یک نوس��ان کامل در یک ثانیه صورت
میگی��رد؛ در حالیک��ه در انتهای فایل
 15000نوس��ان کام��ل در ی��ک ثانیه
صورت میگیرد .برای مشاهده بهتر این
حالت ،ابت��دا فایل مورد نظر را در حالت
 Waveformمشاهده کنید و سپس به
آن گوش دهید( .شکل)8-7

Intial Setting / Base Frequency = 1 Hz
Final Setting / Base Frequency = 15000 HZ
برای باند چپ و راست Db Volum = -10
ثانیه Duration = 3

شکل  8-7نمایش طیفی فرکانسهای صوتی
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4 .4نمای نمایش امواج صوتی را از نوار ابزار به  Spectral Frequencyتغییر دهید .همانطور که مشاهده میکنید،
یک خط نارنجی از فرکانس یک هرتز تا فرکانس 15000هرتز ادامه پیدا کرده است .خط کش ،افقی زمان را
برحسب ثانیه و خط کش عمودی نیز میزان فرکانس را بر حسب هرتز ) (HZمشخص کرده  است.
مثال فوق را یک بار دیگر از فرکانسهای پایین تر تا فرکانسهای باالتر از محدودهی ش��نوایی انس��ان نیز
انجام دهید .به یاد دارید که محدودهی فرکانس قابل درک توسط گوش انسان  20HZاست.

 8-7ابزارهای انتخاب در نمایش طیفی امواج
قبل از اینکه به بررس��ی ابزارهای انتخاب و کاربرد خاص آنها در نمایشهای طیفی بپردازیم ،ابتدا از بخش
 Filesیک فایل صوتی دلخواه را  Importکرده و س��پس پنجرهی  Mainآن را باز کنید .ضمن اینکه از نمای
 Spectral Frequency Displayاس��تفاده نمایید .البته از کلید میانبر  Shift + Fنیز میتوان برای این منظور
استفاده کرد( .شکل)8-8

8
شکل  8-8نمای Spectral Frequency Display

همانطور که در این نما مشاهده میکنید دو نوع طیف رنگ روشن و تیره در فایل صوتی مشاهده میشود
که رنگهای تیره نش��اندهندهی بخشهایی از فایل با دامنهی پایین 1و رنگهای روش��ن نیز نمایش دهندهی
دامنههای باال 2است.
اگر به نوار ابزار برنامه در شکل  8-8توجه کنید ،ابزارهای انتخاب مختلفی در نمایش طیفی امواج وجود دارد که
هر یک کاربرد ویژهای در انتخاب امواج صوتی دارد .ما در ادامه شما را با این ابزارها و کاربرد آنها آشنا خواهیم کرد.
ابزار انتخاب  :Time Selectionهمانطور که در نوار ابزار مشاهده میکنید ،اولین ابزار انتخاب از سمت
چ��پ ،ابزاری به نام  Time Selectionاس��ت که با انتخاب آن و ب��ا درگ روی محدودهی مورد نظر در پنجره
 Mainمیت��وان بخش معین��ی از فایل را در واحد زمان انتخاب کرد .اما نکتهای که در این روش انتخاب وجود
دارد آن است که تمامی دامنهها در تمامی فرکانسها انتخاب میشود( .شکل )8-9
1-Low Amplitude
2- High Amplitude
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شکل  8-9ابزارهای انتخاب

ابزار انتخاب  :Marqueeبرای اس��تفاده از این ابزار ابتدا آن را انتخاب کرده س��پس روی صفحه درگ
کنید .همانطور که مش��اهده میکنید با درگ روی صفحه  Mainیک محدوده چهار ضلعی ایجاد میش��ود که
میتوان محدوده فرکانس��ی مش��خصی را در واحد زم��ان انتخاب کرد؛ ضمن اینکه با درگ کردن گوش��ههای
عمودی میتوان محدودهی انتخاب را در واحد هرتز افزایش یا کاهش داده و با درگ کردن گوشههای افقی نیز
محدوده انتخاب در واحد زمان را افزایش یا کاهش داد( .شکل )8-10
نکته :با قرار دادن مکان نما داخل محدوده انتخاب ش��ده و درگ کردن میتوان مکان ناحیه انتخاب را در
فایل تغییر داد.

شکل  8-10ابزار انتخاب Marquee
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نکته :درحالیکه بخشی از فایل در حالت انتخاب است میتوانید روی دکمهی  Playدر پانل Transport
کلیک راس��ت کرده و با انتخاب گزینهی  Play Spectral Selectionو س��پس کلیک روی دکمهی  Playفقط

8

بخش انتخاب شده را پخش کنید.
ابزار انتخ�اب :Lasso Selection
س��ومین ابزار انتخ��اب در حالت Spectral
 Viewابزاری است به نام Lasso Selection
که با اس��تفاده از این اب��زار میتوان با درگ
کردن در پنجره  Mainیک محدوده کامال
آزاد با شکل دلخواه را ایجاد کرد.
برای ای��ن منظور ،محدودهی مورد نظر
را ب��ه صورتی انتخاب کنی��د که ناحیهای از
باال ،وس��ط و پایین پنجره را ش��امل شود.
ح��ال با پخش صدا متوجه خواهید ش��د که
صدا از فرکانسهای باال یا زیر ش��روع شده
و ب��ا صداهای با فرکانس پایین یا بم خاتمه
مییابد( .شکل )8-11

شکل  8-11محدوده انتخاب ایجاد شده توسط Lasso

اب�زار انتخ�اب  :Effects Paint Brushاین ابزار،
درس��ت مانند یک قلم مو محدودهی فرکانس��ی مورد نظررا
انتخاب میکند .اما تفاوت این ابزار با س��ایر ابزارها آن است
که از این اب��زار انتخاب برای اعمال افکتها روی محدوده
فرکانس��ی خاص استفاده میش��ود .توجه داشته باشید که با
انتخ��اب این ابزار از بخش  Sizeمیتوان اندازهی نوک قلم
مو را نیز انتخاب کرد( .شکل )8-12

شکل  8-12محدوده انتخاب ایجاد شده
توسط Paint Brush

اب�زار انتخ�اب :Spot Healing Brushآخری��ن ابزار انتخاب در حال��ت  Spectral Viewابزار Spot
 Healing Brushمیباش��د که از این ابزار برای ترمیم محدودههای فرکانس��ی موجود در یک فایل اس��تفاده

میگردد .برای این منظور این ابزار را انتخاب کرده س��پس ناحیه دلخواه از فایل و محدوده فرکانس��ی مورد نظر
که قرار اس��ت مورد ترمیم و بازس��ازی ق��رار گیرد را انتخاب کنید .با انتخاب این مح��دوده به صورت اتوماتیک
دس��تور  Auto Heal Commandاز بخش  Favoritesاجرا ش��ده و  Artifactیا صداهای غیر طبیعی موجود
در محدوده فرکانسی مورد نظر حذف خواهد شد( .شکل )8-13
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شکل  8-13ترمیم محدوده فرکانسی

از آنجای��ی که ابزار  Healing Brushیک ابزار کاربردی در ترمیم صداهای غیر طبیعی( )Artifactموجود
در صدای اصلی است ،با یک مثال ،بیشتر به نحوهی کار با این ابزار میپردازیم؛ برای این منظور ابتدا یک فایل
جدید با نرخ نمونه برداری  44100از نوع  Monoرا با کیفیت  16بیت ایجاد کنید و سپس از منوی Generate
دستور  Noiseرا اجرا کرده ومشخصات زیر را در پنجره باز شده تنظیم کنید.
Color=White
Style=Mono
Intensity=2

به یاد دارید که با استفاده از دستور  Noiseمیتوان بعضی از صداهای موجود در طبیعت را شبیهسازی کرد.
با استفاده از  White Noiseقصد داریم صداهایی با دامنهی فرکانسی باال ایجاد کنیم و سپس بخشی از صدای
ایجاد شده را با ابزار  Healing Brushترمیم نماییم.
ب��رای ای��ن منظور پ��س از ایجاد فایل نوی��ز مورد نظر در پنج��رهی  Mainیک ثانیه از فای��ل را در نمای
 Spectralانتخاب کنید .برای اینکه محدودهی وسیعی در مدت زمان یک ثانیه انتخاب شود ،اندازه ابزار را روی
حداکثر مقدار آن تنظیم کرده و س��پس روی محدوده مورد نظر درگ نمایید .مش��اهده خواهید کرد که نرمافزار
پس از ترمیم این بخش ،محدودههای فرکانس��ی انتخاب شده را تقریبا حذف میکند که با پخش صدا ،اختالف
بین محدودهی حذف شده و غیر حذف شده کامال مشهود است.
ب��ا این روش و به کمک این ابزار میت��وان در یک فایل صوتی فرکانسهای غیر طبیعی  Artifactموجود
در صدا را پس از شناسایی به طور کامل حذف کرد.

 8-8حالت نمایش Spectral Pan
همانط��ور ک��ه میدانید ،منظور از  Panدر حقیق��ت توازن صوتی بین کانالهای چپ و راس��ت یک فایل
صوتی اس��ت .بنابراین میتوان گفت که نمای  Spectral Panقادر اس��ت محتویات فایل را بر اس��اس درصد
ش��دت صدا در کانالهای چپ و راس��ت نمایش دهد .برای آشنایی هرچه بیشتر با این موضوع و نحوه تجزیه و
تحلیل فرکانس��ی محتویات یک فایل در کانالهای چپ و راست ،فایل  Toneرا که در قسمت قبل با فرکانس
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ی��ک هرتز تا 15000هرتز ایجاد گردید ،مجددا در محیط  Edit Viewباز کنید .حال اگر از حالت Waveform
محتوی��ات پنج��رهي  Mainرا به  Spectral Panتغییر دهیم ،مش��اهده خواهید کرد که یک گراف رنگی روی

صفحه نمایش داده میشود .این گراف در حقیقت نشان دهنده میزان شدت صدای موجود فایل در طول محور
افقی زمان در دو کانال چپ و راس��ت اس��ت ،به طوریکه رنگهای روشن از زرد تا قرمز نشان دهنده صداهایی
است که دامنه آنها زیاد است یا شدتشان باالست و رنگ آبی ،بنفش و تیره مربوط به صداهایی است که دامنه
آنها کم یا شدتشان پایین است( .شکل )8-14

8
شکل  8-14حالت نمایش Spectral Pan

سوال :اگر در صدای تن ایجاد شده به میزان یک ثانیه سکوت ایجاد کنیم ،در نمای  Spectral Panچه اتفاقی
خواهد افتاد؟
حال فایل صوتی دلخواه دیگری را باز کرده و میزان صدای موجود در کانالهای چپ و راست آن را تجزیه
و تحلیل کنید.

 8-9نمای Spectral Phase
همانطور که از قس��متهای قبل به یاد دارید ،منظور از  Phaseتاخیر زمانی بین امواج اس��ت که بر حسب
درجه محاس��به میش��ود .در ش��یوه نمایش  Spectral Phaseدر حقیقت تفاوت بین کانالهای چپ و راست بر
حس��ب درجه نمایش داده میشود که از این روش برای تجزیه و تحلیل فاز موجود در یک فایل صوتی استفاده
میشود.

Spectral Control 8-10
پنجره  Spectral Controlهمانطور که از نام آن پیداس��ت ،پنجرهای است که با آن میتوان کنترلهای
دقیقی روی چگونگی اطالعات نمایش داده ش��ده در حالتهای مختلف  Spectralاعمال کرد؛ به طوریکه با
تغییر رنگ و تنظیمات نمایش شما میتوانید جزئیات بیشتر و تجزیه و تحلیل بهتری روی صداهای غیر طبیعی
124

توانایی ویرایش فایلهای صوتی
موجود در فایل مورد نظر داش��ته باش��ید .برای فع��ال کردن این پنجره از من��وی  Windowگزینه Spectral

 Controlرا اج��را میکنیم؛ ضمن اینکه بهتر اس��ت در هنگام باز کردن ی��ک صدا در حالت نمایش Spectral

 Frequencyقرار گیرید؛ همچنین بهتر اس��ت برای اینکه کنترل بیش��تری روی این پنجره و فایل اصلی داشته
باشید ،این پنجره را با درگ کردن به محل دلخواهی در کنار فایل اصلی اتصال دهید.
پنجره  Spectral Controlبه ش��ما اجازه میدهد تنظیمات نمایش را در حالتهای  Spectralبه صورت
متغی��ر و پویا تغییر دهی��د همچنین به صورت همزمان نیز این تغییرات در هر یک از حالتهای  Spectralقابل
نمایش اس��ت؛ عالوه بر این ،در پنجرهی  Spectral Controlمیتوان از Presetهای موجود در این پنجره یا
کم و زیاد کردن تنظیمات ،به مشخصات مورد نظرتان برسید( .شکل )8-15

8

شکل  8-15پنجره Spectral Control

همچن��ان که امکان ذخیره این تنظیمات نیز به صورت  Presetجدید وجود دارد .همانطور که در پنجرهی
 Spectral Controlمش��اهده میکنی��د رنگه��ای قرار گرفته در س��مت چپ صداهای ب��ا دامنه پایین Low
 Amplitudeو در مقابل رنگهای موجود در س��مت راس��ت نیز نمایش دهنده صداهای با دامنه باال یا High
 Amplitudeمیباش��د؛ عالوه بر این ،نقاط رنگی موجود در این پنجره به کاربر اجازه میدهد که با تغییر آنها
دامنه رنگی دلخواه خود را انتخاب کند .ضمنا این عمل در پایین پنجره با گزینهی  Rangeنیز قابل انجام است.
در کنار این گزینه با استفاده از  Saturationمیزان خلوص رنگهای موجود در حالت  Spectralو با استفاده از
گزینهي  Gammaمیزان روشنایی رنگها تنظیم میشود.
توجه داشته باشید که اگر توسط ابزارهای انتخاب  Marqueeو  Lassoمحدودهی دلخواهی از فایل صوتی
را در پنجرهی  Mainانتخاب کنید ،با اس��تفاده از گزینه  Transparencyمیتوانید ش��فافیت آن ناحیه را کم یا
زیاد نمایید.
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 8-11نشانگرها و کاربرد آنها
نش��انگرها ،یکی از ابزارهای کمکی در نرمافزار  Auditionهستند که قادرند کاربر را در نشانهگذاری نقاط
مختل��ف ی��ک کلیپ صوتی برای انجام عملیات ویژه در این نقاط کمک نمایند؛ به عنوان مثال ،گاهی اوقات در
هنگام ویرایش یک کلیپ صوتی نیاز به آن اس��ت که بخشها یی از این کلیپ جدا ش��ده و در قالب یک فایل
مس��تقل ذخیره ش��ود یا با تعیین نقاط خاصی از یک کلیپ صوتی بتوان با امکانات موجود در برنامه س��ریعتر به
این نقاط انتقال یافت؛ ضمن اینکه بس��یاری از نرم افزارهای تولید چند رس��انهای مانند  Directorنیز قادر به
تش��خیص نشانگرها و استفاده از این نقاط عالمتگذاری ش��ده در پروژههای خود میباشند؛ بنابراین ،در ادامه،
شما را با انواع نشانگرها ،کاربرد آنها و عملیات ویژه روی آنها آشنا خواهیم کرد.
 8-11-1انواع نشانگرها

8

به طور کلی نشانگرها را میتوان به دو دستهی اصلی نقطهای و محدودهای تقسیم بندی نمود :نوع اول که
به آنها  Point Markerگفته میشود ،نشانگرهایی هستند که یک نقطهي زمانی مشخص از یک کلیپ صوتی
را تعیین مینمایند؛ درحالیکه نوع دوم که به آنها  Range Markerگفته میشود ،بر خالف نوع نقطهای ،یک
محدودهی زمانی را که شامل نقطه ابتدا و انتها میباشد ،تعیین خواهند کرد.
حال که به طور کلی با دو نوع از نشانگرهای مورد استفاده در برنامهی  Auditionآشنا شدید ،الزم است با
انواع نشانگرهای اختصاصی این برنامه که به منظور عملیات خاصی ایجاد میشوند نیز آشنا شوید:
• :Cue Markerنش��انگرهایی هس��تند که میتوانند با عالمتگذاری بخشه��ای خاصی از یک کلیپ آن
را آماده عملیات ویرایش��ی نمایند .البته از نش��انگرهای نوع  Cueدر نرمافزارهای تولید چند رسانهای مانند
 Directorبرای همزمان سازی صدا و تصویر نیز استفاده میشود.
• :Beat Markerنوع دیگری از نش��انگرها هستند که تاحدودی شبیه نشانگرهای نوع  Cueعمل میکنند؛
اما بیش��تر از این نوع نشانگرها برای عالمتگذاری ضرب آهنگهای موجود در یک کلیپ صوتی و ساخت
لوپها استفاده میشود.
• :Track Markerاین نش��انگرها همانطور که از نام آنها پیداست ،برای مشخص کردن تراکها و ساخت
CDهای صوتی استفاده میشوند.
• :Index Markerاز این نوع نشانگر در CDهای صوتی و عالمتگذاری تراکهای موجود در آنها استفاده
میشود.
 8-11-2افزودن ،انتخاب و تغییر نام نشانگرها
حال که با انواع نشانگرها و کاربرد آنها در Auditionآشنا شدید ،نوبت آن است که شما را با نحوهی ایجاد
نشانگر ،تبدیل آنها به یکدیگر و مدیریت نشانگرها در برنامه  Auditionآشنا کنیم.
برای افزودن نش��انگرها به یک کلیپ صوتی ،ابتدا آن را در محیط  Edit Viewباز کرده و س��پس در هنگام
پخش کلیپ صوتی در نقاط مورد نظر از کلید  F8استفاده کرده تا در این نقاط ،نشانگر ایجاد شود( .شکل )8-16
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شکل  8-16ایجاد نشانگر

ب��رای مدیریت نش��انگرها در  Auditionنیز میتوانید از پنج��رهی  Marker Listیا کلید ترکیبی Alt + 8

اس��تفاده کنید؛ در این حالت ،پنجرهای باز خواهد ش��د که لیست نش��انگرهای موجود در کلیپ صوتی به همراه
اطالعاتی در مورد نش��انگرها را نمایش میدهند؛ ضمن اینکه در این پنجره امکاناتی چون امکان اضافه کردن
نشانگر،حذف و تغییر آنها نیز وجود دارد.
برای آشنایی هر چه بیشتر با پنجرهی  Marker Listو آیکنهای موجود در پایین پنجره روی آیکن Edit
 Marker Infoکلیک نمایید تا به حال فعال در آید؛ همانطور که در این حالت مش��اهده میکنید ،در س��مت
راس��ت پنجرهی  Marker Listمش��خصات نش��انگر مورد نظر قابل نمایش و ویرایش میشود .این مشخصات
ش��امل نام نشانگر ) (Layerنقطهی شروع ) ،(Beginنقطهی انتها ) ،(Endطول نشانگر ) ،(Lengthنوع نشانگر
) (Typeو توضیحاتی در مورد نشانگر مورد نظر ) (Descriptionاست.
ع�لاوه بر دکمهی  Edit Marker Infoبا اس��تفاده از دکمهی  Autoplayام��کان پخش خودکار صدا از
نش��انگر انتخابی به بعد وجود دارد .البته توجه داش��ته باشید اگر نشانگر از نوع محدودهای باشد ،پخش صدا بین
نقطهی ابتدا و انتها انجام میگیرد؛ ضمن اینکه با اس��تفاده از دکمهی  Add Markerمیتوان به کلیپ صوتی
نشانگر اضافه کرد و در مقابل با استفاده از دکمه  Delete Markerامکان حذف نشانگر و نشانگرهای انتخاب
شده وجود دارد.
نکت�ه :ب��ا انتخاب یک بخش دلخ��واه از کلیپ صوتی در پنجرهی  Edit Viewو کلیک راس��ت روی این
محدوده و اجرای دس��تور  Add To Marker Listمحدوده مورد نظر در قالب یک نش��انگر معرفی
شده و به پنجره  Marker Listاضافه میشود.
سوال :در یک نشانگر ،نقطه ) (Point Markerدکمهی  Autoplayچگونه عمل میکند؟
در هنگام کار با نش��انگرها گاهی اوقات نیاز به آن اس��ت که دو یا چند نش��انگر با یکدیگر ترکیب شوند که
برای این منظور ،نش��انگر مورد نظر به همراه نش��انگر بعدی را از پنجرهی  Marker Listانتخاب کنید .با زدن
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دکمهی  Merge Selectedاز پایین پنجره  Marker Listاین نشانگرها در قالب یک نشانگر با یکدیگر ترکیب
میشوند و به یک نشانگر محدودهای تبدیل خواهند شد.
سوال :اگر در عمل ترکیب نشانگر به جای دو نشانگر ،سه نشانگر را انتخاب و سپس ادغام نماییم ،چه اتفاقی
خواهد افتاد؟
آخرین دکمه اجرایی که در پایین پنجره  Marker Listوجود دارد ،دکمهای تحت عنوان Batch Process
 Marker Rangeاست که به کمک آن میتوان قطعه صوتی بین دو نشانگر را در قالب یک فایل مجزا ذخیره
کرده یا قطعهی بین نش��انگر را به یک س��کوت تبدیل کرد؛ برای این منظور ،یک نش��انگر از نوع محدودهای
) (Rangeرا انتخاب کنید؛ در این حالت پنجرهی آن باز میشود( .شکل )8-17

8
شکل  8-17انجام عملیات روی نشانگرها

همانط��ور که در این پنجره مش��اهده میکنید ،با انتخاب گزین��هی  Set Amount Of Silenceو تنظیم
نقطهی قبل از نقطهی ش��روع و بعد از نقطهی انتهای نش��انگر در این نقاط س��کوت یا  Slinceبه قطعه صوتی
ا ِعمال خواهد ش��د؛ اما اگر در این پنجره از گزینهی  Save To Filesاس��تفاده نمایید ،قطعهی صوتی قرار گرفته
بین دو نش��انگر در قالب یک فایل صوتی مس��تقل ذخیره خواهد ش��د که در این حالت از بخش File Name
 Prefixپس��وند فایل و در قسمت  Destination Folderپوشهی محل ذخیرهسازی فایل و باالخره در قسمت
 Output Formatنیز میتوان نوع فایل مورد نظر را تعیین کرد.
 8-11-3تنظیم نشانگرها به صورت خودکار
در قسمت قبل با نشانگرها ،انواع آنها و کاربردهای ویژه آنها آشنا شوید؛ در ادامه مبحث مربوط به نشانگر در
این قسمت میخواهیم شما را با نحوهی اضافه کردن خودکار آنها در یک کلیپ صوتی آشنا کنیم؛ به طوریکه
براحتی میتوانید با انتخاب یک محدوده از کلیپ صوتی مورد نظر به صورت خودکار نشانگرها را در این محدوده
اضافه نمایید یا حتی  Slienceیا سکوت ابتدا و انتهای موجود در کلیپ صوتی را حذف کنید.
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ب��رای این منظور در محیط  Edit Viewیک فایل صوتی دلخواه را باز کرده و س��پس عملیات زیر را روی
آن انجام دهید:
1 .1یک محدوده دلخواه از کلیپ صوتی مورد نظر را انتخاب کنید؛
2 .2از منوی  Editزیر منوی Auto-Markرا باز کرده و یکی از دستورات زیر را اجرا کنید:
 :Adjust Selection To Phraseبا اجرای این گزینه ،بدون اینکه هیچگونه نش��انگری ایجاد ش��ود ،یک
بخش داخل محدودهی مورد نظر مش��خص خواهد ش��د .البته برای اینکه نتیجه کار را مشاهده کنید ،ابتدا یک
محدودهی دلخواه را انتخاب کرده و بهعنوان نش��انگر ) (Markerآن را به پنجرهی  Marker Listاضافه کنید
و سپس با استفاده از دکمه  Batch Processبه نقاط قبل و بعد از محدوده مورد نظر سکوت اعمال کنید .حال
اگر دستور فوق را از زیر منوی  Auto Markاجرا کنید ،مشاهده خواهید کرد محدودهای که فاقد سکوت است،
از محدودهی اصلی انتخاب شده است.
 :Find Phrases And Markای��ن گزین��ه نیز مش��ابه گزینهی قبل عمل میکند؛ با ای��ن تفاوت که ابتدا
محدودهی مورد نظر را جس��توجو کرده و س��پس بخشهایی را که فاقد س��کوت است ،پیدا میکند و در پایان
برای هر کدام از این نقاط نشانگر ایجاد خواهد کرد.
 :Find Beats And Markب��ا اس��تفاده از این گزینه ،ضرب آهنگهای موج��ود در یک محدوده یا کلیپ
صوتی شناسایی شده سپس نشانهگذاری میشود.

شکل  8-18پیدا کردن و نشانهگذاری ضرب آهنگها

با اجرای این دستور پنجرهای باز میشود (شکل  )8-18که در داخل این پنجره ،میتوان شدت صوتی ضرب
آهنگهای مورد نظر را بر حسب  Dbتعیین کرد؛ در این حالت نرمافزار در محدوده مورد نظر ضرب آهنگهای
تعیین شده را پیدا کرده و عالمتگذاری میکند.
 :Trim Digital Silenceاین گزینه همانطور که از نام آن پیداس��ت ،سکوت ابتدا و انتهای فایل را حذف
میکند.
 :Auto-Mark Settingیکی از گزینههای کاربردی اس��ت که در نس��خهی  3نرمافزار وجود دارد و از آن
برای پیدا کردن نقاط سکوت و همچنین نقاط مشخصی از صدا در یک کلیپ صوتی استفاده میشود .برای این
منظور و برای یافتن نقاط س��کوت میتوانید از مقادیری با ش��دت صدای کم حدود  -60 Dbو برای صداهای
مزاحم یا  Noiseنیز از شدت صداهایی حدود  -30 Dbاستفاده کنید؛ در مقابل برای بررسی صداهای مشخص
ش��بیه صدای کلیکها ،صداه��ای ثابت یا دیگر صداهای مزاحم ،مدت زمانه��ای طوالنی میتوانید از قطعات
صوتی کوتاه مثال حدود  200میلی ثانیه صرف نظر کنید .به هر حال با انجام تنظیمات فوق به صورت اتوماتیک
و خودکار این نقاط مش��خص ش��ده و عالمتگذاری میش��وند .با اجرای این گزینه پنجرهی آن باز خواهد شد.
(شکل )8-19
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 عالمتگذاری اتوماتیک8-19 شکل

 سیگنالهای صوتی پایین تر از مقدار وارد شده در جعبه متن و درSignal Is Below در این پنجره در بخش
)Silence(  قطعات صوتی بیشتر از مقدار وارد شده در جعبهی متن برای نقاط سکوتFor More Than بخش
.) بررسی میشودValid( و نقاط مشخصی از صدا

 ایجاد و حذف سکوت8-12
 برای ایجاد سکوت در یک قطعه صوتی گفتهMarker List عالوه بر روشها یی که با استفاده از پنجرهی
 را برای ا ِعمال سکوت برMute  دستورEffect  شما میتوانید پس از انتخاب محدودهی مورد نظر از منوی،شد
Generate  از منویSilence این محدوده اجرا نمایید؛ همچنین در یک محدوده انتخاب شده با اجرای دستور
.به میزان مشخص (بر حسب ثانیه) میتوان به این محدوده سکوت ا ِعمال کرد
 دستورEdit  برای حذف س��کوت در یک کلیپ یا محدوده انتخاب ش��ده صوتی کافی است از منوی:نکته
. را اجرا کنیدDelete Silence
Learn In English
----------------------------------------------------------------About Spectral Frequency Display
Spectral Frequency Display Shows A Waveform By Its Frequency Components,
Where The X‑Axis (Horizontal Ruler) Measures Time And The Y‑Axis (Vertical
Ruler) Measures Frequency. This View Lets You Analyze Audio Data To See Which
Frequencies Are Most Prevalent. Brighter Colors Represent Greater Amplitude
Components. Default Colors Range From Dark Blue (Low‑Amplitude Frequencies) To
Bright Yellow (High‑Amplitude Frequencies). You Can Modify Display Settings For
Spectral Frequency Display Using The Spectral Controls Panel.
Spectral Frequency Display Is Perfect For Removing Unwanted Sounds, Such As
Coughs And Other Artifacts
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خالصه مطالب:
-------------------------------------------------•یکی از قابلیتهای ویژهی نرمافزار  Auditionآن اس��ت که عالوه بر امکانات ویرایشی و میکس صدا که
در اختی��ار کاربران قرار میدهد ،با ابزارهای وی��ژه و گوناگون این نرمافزار ،امکان تولید صداهای مختلف را
نیز فراهم میکند؛
•در هنگام شماره گیری توسط دستگاههای تلفن به صداهایی که در نتیجه فشار دادن دکمههای تلفن ایجاد
میشود ،اصطالحا سیگنالهای  )Dual Tone Multi-Frequency( DTMFگفته میشود؛
•برای ایجاد سیگنالهای  DTMFکافی است که در حالت  Edit Viewاز منوی  GenerateدستورDTMF
را اجرا کنید؛
•از دس��تور  Noiseدر من��وی  Generateمیت��وان به عنوان یک کاربرد مفید در س��اخت صداهای آرامش
بخش شبیه صدای آبشار و همچنین برای ایجاد صداهایی که میتوانند برای بررسی واکنشهای فرکانسی
بلندگوها ،میکروفونها یا دیگر وسایل صوتی استفاده میشوند نیز کمک گرفت؛
•Toneیکی از دس��توراتی اس��ت که در  Auditionبا آن میتوان صدا تولید کرد .این دس��تور امکان ایجاد
ش��کل موجهای ساده سینوس��ی را که امکان کنترل عددی روی فرکانس و ش��دت صوت آنها وجود دارد،
فراهم میکند؛
•یکی از مواردی که عمدتا در هنگام کار با فایل صوتی با آن مواجه میش��ویم ،تبدیل و تغییر نوع Sample
است .یکی از سادهترین روشها برای این منظور آن است که ابتدا فایل صوتی مورد نظر را در محیط Edit
 Viewباز کرده و سپس از منوی  Editدستور  Sample Convert Typeرا انتخاب کنیم؛
•دستورات ویرایشی ساده در هنگام کار با صدا:
 :Copyo oيک کپي از محتويات صوتي در حافظهی موقت ايجاد ميکند؛
 :Cuto oمحتويات صوتي را به حافظهی موقت منتقل ميکند؛
 :Pasteo oمحتويات حافظهی موقت را به محل مورد نظر در فايل صوتي میچسباند؛
 :Copy To Newo oيک کپي از محتويات صوتي موردنظر در يک فايل جديد ايجاد ميکند؛
 :Mix Pasteo oمحتويات حافظهي موقت را با فايل صوتي موجود ترکيب ( )Mixميکند (اين گزينه در ادامه
فصل توضيح داده خواهد شد)؛
 :Trimo oاگر بخشي از فايل صوتي انتخاب شود ،ميتوان با اجراي اين دستور تمامي بخشهاي فايل صوتي
به جز ناحيه انتخاب شده را حذف کرد؛
 :Muteo oبا اجراي اين دستور ،روي بخشي از فايل صوتي که انتخاب شده است ،جلوهی سکوت ا ِعمال ميشود.
•امکانات دستور  Mixصدا (:)Mix Paste
 :Volumeo oدر اين قسمت ميتوان بلندي صداي موجود در حافظهی موقت را تنظيم کرد؛
 :Inserto oبا انتخاب اين گزينه ،محتويات صوتي حافظهی موقت در محل جاري يا ناحيه انتخاب ش��ده قرار
ميگيرد؛ بهطوريکه اگر بخشي از دادههاي صوتي انتخاب شده باشد ،محتويات حافظه موقت جايگزين آن
ميشود و در صورتيکه هيچ دادهاي انتخاب نشده باشد ،محتويات حافظه در محل جاري درج خواهد شد؛
 :)Mix( Overlapo oبا اين گزينه ،محتويات حافظه موقت با امواج صوتي جاري ترکيب ميشود؛ بهطوریکه
اگر محتویات صوتی حافظه از طول امواج صوتی جاری بزرگتر باشد ،طول امواج صوتی مقصد با محتویات
حافظه تطبیق داده میشود.
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 :Replaceo oدر اي��ن روش ،محتوي��ات حافظ��ه موق��ت ،جايگزين ص��داي مقصد از محل م��کان نما به بعد
ميشود؛
 :Modulateo oب��ا انتخاب اي��ن گزينه ،محتويات حافظ��هی موقت با امواج صوتي مقصد تطبيق داده ش��ده
بهطوريکه اگرچه شبيه روش  Overlapاست ،اما مهمترين تفاوت آن با اين گزينه آن است که به صورت
نمونه به نمونه در امواج صوتي مقصد ضرب ميشود که نتيجه اين حالت ،يک جلوه صوتي است که باعث
تغييرات اساسي در ساختار صداهاي ترکيب شده خواهد شد؛
 :Crossfadeo oبا انتخاب اين گزينه ،ابتدا و انتهاي محتويات صوتي حافظهي موقت فايل به ميزان مشخصي
 Fadeخواهد شد؛
 :From Fileo oب��ا انتخاب اين گزينه ،ميتوانيد ب��ه جاي محتويات حافظهی موقت ،يک فايل را با محتويات
صوتي مقصد ترکيب نماييد.
•در نمای Spectral Frequencyدو نوع طیف رنگ روش��ن و تیره در فایل صوتی مش��اهده میش��ود که
رنگه��ای تیره نش��اندهنده بخشها ی��ی از فایل با دامنه پایین 1و رنگهای روش��ن نی��ز نمایش دهنده
دامنههای باال 2است؛
•نمای  Spectral Panقادر اس��ت محتویات فایل را بر اس��اس درصد شدت صدا در کانالهای چپ و راست
نمایش دهد؛
•ش��یوهی نمایش  Spectral Phaseدر حقیقت تفاوت بین کانالهای چپ و راس��ت بر حسب درجه نمایش
است که از این روش برای تجزیه و تحلیل فاز موجود در یک فایل صوتی استفاده میشود؛
•نش��انگرها ،یکی از ابزارهای کمکی در نرمافزار  Auditionهستند که قادرند کاربر را در نشانهگذاری نقاط
مختلف یک کلیپ صوتی برای انجام عملیات ویژه در این نقاط کمک نمایند؛
•به طور کلی نش��انگرها را میتوان به دو دس��ته اصلی نقطهای و محدودهای تقسیمبندی نمود :نوع اول که
به آنها  Point Markerگفته میش��ود ،نش��انگرهایی هستند که یک نقطهی زمانی مشخص از یک کلیپ
صوت��ی را تعیی��ن مینمایند؛ درحالیکه نوع دوم که به آنها  Range Markerگفته میش��ود ،بر خالف نوع
نقطهای یک محدوده زمانی را که شامل نقطه ابتدا و انتهاست تعیین خواهند کرد.
•برای مدیریت نش��انگرها در  Auditionنیز میتوانی��د از پنجرهی  Marker Listیا کلید ترکیبی Alt + 8
استفاده کنید؛
•در یک محدودهی انتخاب شده با اجرای دستور  Silenceاز منوی  Generateبه میزان مشخص (بر حسب
ثانیه) میتوان به این محدوده سکوت اعمال کرد.

1- Low Amplitude
2- High Amplitude
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واژهنامهی تخصصی
Amplitude

دامنه

Artifact

مصنوعی

Batch

دسته ای

Beat

تداخل

Brush

برس

Cross

تقاطع

Cue

نشانه

Description

توضیحات

Destructive

مخرب

Director

هدایت کننده

Duration

مدت استمرار

Fade

محو شدن

Generate

تولید کردن

Heal

شفا دادن

Index

فهرست نمودن

Lasso

کمند

Marker

نشانه

Marquee

محدوده

Merge

ترکیب کردن

Modulate

میزان کردن

Mute

بی صدا

Overlap

اشتراک داشتن

Saturation

اشباع

Spectral

طیفی
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واژهنامهی تخصصی
موضع

Spot

پاک کردن

Trim

موج مانند

Waveform

اجزا

Components

محور

Axis

اندازه گیری

8

Measures

دامنهی پایین

Low‑Amplitude

دامنهی باال

High‑Amplitude

ترمیم کردن

Perfect
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خودآﺯمایی
 .1انواع روشهای ویرایشی صدا در Auditionرا نام برده و این روشها را با یکدیگر مقایسه کنید.
 .2کاربرد هریک ازحالتهای مختلف نمایش امواج صوتی زیر را توضیح دهید.
Spectral Phase - Spectral Frequency - Spectral Pan
 .3هریک از اصطالحات زیر در میکس صدا چه کاربردی دارند؟
Overlap - Replace - Crossfade - Insert
 .4کار ب��ا ابزاره��ای انتخ��اب در حالت نمایش��ی طیف��ی را توضیح داده و عم��ال در نرمافزار ای��ن روشها را
بهکار گیرید.
 .5شانگرها و کاربرد آنها را در برنامهی  Auditionتوضیح دهید.
 .6هریک از صداهای زیر در  Auditionچگونه ایجاد میشوند و چه کاربردی دارند؟
Tone - Noise - Dtmf

 .7منظ��ور از  Sample Rateچیس��ت و چگونه میت��وان صداهای با  Sample Rateمختل��ف را به یکدیگر
تبدیل کرد؟

کارﮔاه صدا
 .1چند فایل صوتی دلخواه را در محیط  Edit Viewباز کرده و سپس آنها را در نماهای - Spectral Phase
 Spectral Frequency-Spectral Panتجزیه و تحلیل کنید.
 .2روی فایل صوتی  Mother_Soundکه در فصل قبل ضبط کردید ،عملیات ویرایشی زیر را انجام دهید:
•جمالت فرد متن فوق را از کپي فایل ایجاد شده به یک فایل جدید کپي کنید و نام آن را  M_Copyقرار دهید.
•در فایل  M_Copyسه جمله پشت سر هم را از وسط فایل انتخاب کرده و آن را به یک فایل جدید تحت
عنوان  M_Cutانتقال دهید.
•در فایل  M_Copyمجددا س��ه جمله پش��ت س��رهم انتخاب کرده و بخش انتخابي را حفﻆ کرده و س��ایر
محتوی��ات را ح��ذف کنید و آن را در فای��ل  M_Trimذخیره نمایید (راهنمایي :ب��راي این منظور از منوي
زمینهاي دستور  Trimرا اجرا کنید).
•محتویات فایل  Mother_Sound_Copyرا با یک موس��یقي زمینهی دلخ��واه ترکیب کنید؛ بهطوريکه
صداي زمینه داراي  Volumeکمتري نسبت به صداي ( Narrationگفتار) باشد.
ﭘرسشهای ﭼهارﮔزینهای:
 .1کدامیک از دستورات زیر صدای دکمههای تلفن در هنگام شماره گیری را شبیه سازی میکند؟
د) Amplitude
ج) Noise
ب) Tone
الف) Dtmf
 .2در سیگنالهای  Dtmfکدامیک از کاراکترهای زیر به عنوان کاراکتر توقف استفاده میشود؟
د) ,
ج) *
ب) @
الف) #
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 .3کدامیک از جمالت زیر صحیح است؟
الف)  Pause Timeزمان توقف نسبت داده شده بین هر کاراکتر
ب)  Break Timeزمان توقف صداهای تن پش��ت س��ر هم که در بین آنها از کارکتر توقف اس��تفاده شده
است.
ج)  Pause Timeزمان توقف نسبت داده شده به هرکاراکتر
د)  Break Timeزمان توقف صداهای تن پش��ت س��ر هم که در بین آنها از کارکتر توقف اس��تفاده نشده
است.
 .4کدامیک از دستورات زیر فقط در حالت  Edit Viewقابل دسترسی هستند ؟
د) هر سه مورد
ج) Noise
ب) Tone
الف) Dtmf

8

 .5کدامیک از انواع نشانگرها قابل تشخیص توسط سایر نرم افزارها نیز میباشند؟
ب) Cue Marker
		
الف) Beat Marker
د) Index Marker
		
ج) Track Marker
 .6کدامیک از انواع نشانگرها مخصوص عالمتگذاری CDها و Trackهای صوتی میباشند
ب) Cue Marker
الف) Beat Marker
د) Index Marker
		
ج) Track Marker
 .7با کدامیک از کلیدهای ترکیبی زیر میتوان پنجره  Marker Listرا فعال کرد؟
د) Alt + 4
ج) Alt + 6
الف)  Alt + 8ب) Alt + 7
 .8در پنجره  Marker Listستون  Lengthنشان دهنده چیست ؟
		
ب) نقطه انتهای نشانگر
الف) نقطه شروع نشانگر
د) نوع نشانگر
			
ج) طول نشانگر
 .9با اس��تفاده از کدام گزینه ،ضرب آهنگهای موجود در یک محدوده یا کلیپ صوتی شناس��ایی شده و سپس
نشانهگذاری میشود؟
الف)  Find Phrases And Markب)Find Beats And Mark
د)Auto-Mark Setting
ج) Trim Digital Silence
 .10با کدامیک از گزینههای زیر میتوان سکوت ابتدا و انتهای فایل را حذف میکند ؟
الف)  Find Phrases And Markب) Find Beats And Mark
د) Auto-Mark Setting
ج) Trim Digital Silence
? 11- Default Colors In Spectral Frequency For Low‑Amplitude Frequencies Is Color
			a)Dark Blue
b)Bright Blue
		c)Dark Yellow
d )Bright Yellow
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نظری
4
اهداف رفتاري:
در پايان فصل از هنرجو انتظار ميرود که بتواند:
1 .1روشهاي مختلف جلوهگذاري روي فايلهاي صوتي را انجام دهد؛
2 .2تفاوت جلوههاي  Realtimeو  Offlineرا بداند و شرح دهد؛

3 .3جلوههاي  Reverse،Invertو  Muteرا روي يک فايل اجرا کند؛

4 .4تنظيمات جلوههاي  Chorusو  Reverbرا در برنامه انجام دهد.

عملی
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مقدمه:
در بخشهای مختلف یک پروژه چند رس��انهای برای کاربرده��ای مختلف ،گاهی اوقات اعمال تغییرات بر
روی س��اختار ص��دا و دادن جلوههای مختلف به فایل صوتی مورد نیاز اس��ت .که برای ای��ن منظور میتوان از
نرمافزار  Auditionاستفاده نمود این نرمافزار دارای جلوههای صوتی بسیاری است که از مهمترین آنها میتوان
به جلوههای تقویت صدا ،تاخیر ،تکرار ،انعکاس و ...اشاره کرد.

  9-1روشهای جلوهگذاری
به طور کلی در نرمافزار  Auditionدو روش برای اعمال جلوهها روی صدا وجود دارد؛ در روش اول ،جلوه
مورد نظر بر کل یک شیار اعمال میشود و تمامی کلیپهای صوتی موجود در این شیار را تحت تاثیر خود قرار
میدهد و در روش دوم امکان اعمال جلوه روی قطعات صوتی انتخابی وجود خواهد داشت .در ادامه به بررسی
هر یک از این روشها میپردازیم:

9

  9-1-1اعمال جلوه روی یک شیار ()Track
برای اعمال جلوه روی یک شیار ،کافی است که مراحل زیر را انجام دهید:
 .1در محیط Multitrack Viewقرار گرفته و فایل صوتی مورد نظر را در یکی از ش��یارهای این پنجره قرار
دهید( .شکل )9-1
 .2در دکمههای کنترلی س��مت چپ پانل  Mainدکمه  fxرا فعال کرده و س��پس روی بخش جلوهگذاری ش��یار
کلیک کرده و نام جلوه مورد نظر را انتخاب کرده تا پنجره تنظیمات جلوه نمایش داده ش��ود؛ به عنوان مثال،
میتوانید از جلوههای زیر گروه  Delay And Echoجلوهی  Echoرا انتخاب کنید تا پنجرهی تنظیمات جلوه
( )Effect Rackنمایش داده شود و سپس از بخش  Effect Presetیکی از حالتهای از پیش تنظیم شده جلوه
 Echoمثال  Spookyرا انتخاب کنید با بستن این پنجرهی به پنجره اصلی Multitrackبر میگردیم؛ حال
اگر صدای موجود در شیار مربوط را پخش کنید ،خواهید دید که جلوهی انتخابی روی آن اعمال شده است.

شکل  9-1جلوهگذاری در حالت Multitrackview
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نکته :در پنجرهی  Effect Rackامکان اعمال بیش از یک جلوه روی شیار مورد نظر وجود دارد.
نکت�ه :در پنج��رهی اصلی برنامه در حالت  Multitrackمیتوانید با کلیک روی دکمهی
جلوههای اعمال ش��ده روی ش��یار را به حالت فعال یا غیر فعال در آورید؛ عالوه بر این میتوان با
کلی��ک بر روی دکمهی  FX Powerس��مت چپ ن��ام هر یک از جلوهها آنها را ب��ه حالت فعال یا
غیرفعال در آورد.

FX Power

  9-1-2اعمال جلوه روی بخشی از یک کلیپ صوتی
در روش دوم که جلوهی مورد نظر روی بخش��ی از فایل اعمال میش��ود ،کافی است فایل صوتی مورد نظر
را در محیط  Edit Viewباز کنید و سپس بخشی از فایل باز شده را انتخاب نمایید .حال اگر از منوی Effects
جل��وه م��ورد نظر را انتخاب کرده و با دابل کلیک روی نام جلوه ،آن را بر بخش انتخابی اعمال کنید ،مش��اهده
خواهید کرد که جلوه مورد نظر تنها بر بخش انتخابی تاثیر گذاش��ته و سایر بخشهای کلیپ صوتی بدون تغییر
باقی مانده است.
نکته :برای برداشتن جلوه از روی بخش انتخابی ،فقط میتوان از  Ctrl+Zیا دستور  Undoاستفاده کرد.
ما در ادامه ،شما را با تعدادی از مهمترین و کار بردی ترین جلوههای صوتی  Auditionآشنا خواهیم کرد.

  9-2برنامههای افزودنی (Third-Party )Plug Ins
برنامههای افزودنی ،قطعه برنامه هایی هس��تند که میتوانند به نرمافزار مورد نظر اضافه شده و قابلیتهای
موجود در نرمافزار را افزایش دهند .برنامههایی که از  Plug Insاس��تفاده میکنند ،دارای معماری باز هس��تند؛
ب��ه ط��وری که میتوان براحتی با اس��تفاده از این امکان کمبودها و نقائص موج��ود در برنامه را برطرف کرده و
امکان��ات موج��ود در برنامه را افزایش داد .از مهمترین برنامهه��ای افزودنی نوع  DirectXو  ، VSTمیتوان به
 Izotope Ozone Dx V3 ،Amplitube Dx V 1.3.1و  PSP Audioware DX 84اشاره کرد.
نرمافزار  Auditionاز برنامههای افزودنی  Third Partنوع  VSTو  Directxپش��تیبانی میکندکه برای
دستیابی به این برنامهها الزم است برنامههای افزودنی نوع  DirectXو یا  VSTفعال شوند.
  9-2-1آشنایی با برنامههای افزودنی DirectX
برنامههای  DirectXیک استاندارد و یک ساختار قابل توسعه برای برنامههای افزودنی چند رسانهای است
که اولین بار توسط شرکت نرم افزاری مایکروسافت ابداع شد ،به طوری که برنامه و ابزارهای صوتی که براساس
این استاندارد تهیه و تولید میشوند میتوانند در نرم افزارهای چند رسانهای که از معماری  DirectXپشتیبانی
میکنند ،استفاده شوند.
برای اس��تفاده از این برنامهها ابتدا الزم اس��ت  DirectXرا روی سیستم خود نصب کنید و سپس در نمای
از منوی  Effectsگزینهی  Enabled DirectXرا اجرا کنید .در پنجرهی باز ش��ده با کلیک روی دکمه  Yesبه
برنامه اجازه دهید تا لیست جلوههای موجود در برنامه را تازه سازی ( )Refreshنماید تا برنامه افزودنی مورد نظر
به لیست جلوههای پنجرهی  Effectsاضافه شود.
برای اعمال یک جلوهی  DirectXمانند س��ایر جلوهها ابتدا محدوده مورد نظر را انتخاب کرده و س��پس از
139

9

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانهای
کد استاندارد 15/5/-87 :ف.هـ

منوی  Effectsیا از پنجره  Effectsبرنامه افزودنی  DirectXمورد نظر را روی فایل صوتی اعمال کنید.
نکته  :توجه داشته باشید که  Enableیا فعال کردن تعداد زیادی از  Plug Insمیتواند سرعت Audition

را در هنگام بارگذاری بسیار کند نماید.

  9-2-2آشنایی با برنامههای افزودنی نوع VST1
برنامههای  Plug Inنوع  VSTبه مجموعه جلوهها و س��ازهای مجازی گفته میشود که میتوان از آنها در
برنامههای س��اخت موس��یقی و ویرایش صدا استفاده کرد؛ در این میان  Auditionیکی از برنامههایی است که
میتواند از نرم افزارهای افزودنی  VSTپشتیبانی کند.
برای اس��تفاده از برنامهه��ای افزودنی  VSTدر  Auditionابتدا نرمافزار  VSTمورد نظر را در زیر ش��اخه
 Plug Insنرمافزار  Auditionنصب کنید و س��پس برنامه  Auditionرا باز کرده و برای اضافه کردن VST
م��ورد نظ��ر در نمای Editاز منوی  Effectsدس��تور  Add/Remove VST Directoryرا اجرا کنید .تا پنجره
شکل  9-2باز شود.

9

شکل VST Plugins 9-2

نکته  :اگر اول  Adobe Premiere Proروی سیس��تم ش��ما نصب ش��ده باش��د؛  Auditionبه صورت
اتوماتیک پوش��ه  VST Plug Insاین نرمافزار را نمایش میده��د .در صورتی که نرمافزار افزودنی
 VSTمورد نظر را در  Auditionنصب ش��ده باشد ،میتوانید پوشه  Plug Insنرمافزار Audition
را به آن  Addکنید.

1- Virtual Studio Technology
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شکل  9-3لیست VSTهای موجود به منظور انتخاب

پس از اضافه کردن مس��یر پوش��ههای  VSTبا زدن دکمه  Okپنجرهای باز خواهد شد که لیست جلوههای
موجود در نرمافزار  VSTرا نمایش میدهد(.شکل)9-3شما میتوانید با انتخاب نام سازها و جلوههای مورد نظر
آنها را به لیس��ت جلوههای موجود در  Auditionاضافه کرده و س��پس از پنجره  Effectsو زیر شاخه  VSTبه
جلوه یا جلوههای مورد نظر دسترسی یابید.
نکته  :اگر جلوهی مورد نظر توسط نرمافزار  Auditionپشتیبانی
نش��ود  Auditionآن را به پوشه  Unsupportedدر زیر
منوی  Effectsمنتقل خواهد کرد.
همان طور که در ش��کل  9-4مش��اهده میکنی��د ،پس از انجام
مراحل فوق پوش��ه  VSTو جلوههای موجود در این پوش��ه به بخش
 Effectsاضافه شده و قابل دسترسی و استفاده میباشند.

شکل  9-4جلوه های VSTاضافه شده به Effects
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   9-3اعمال جلوهها بر صوت
در بخشهای قبل با س��ازماندهی ،اجرا و تنظیم جلوهها در نمای  Multitrackآش��نا شدید .در این فصل با
گروههای مختلف جلوهها و نحوه اعمال آنها بر روی کل فایل صوتی یا بخشی از آن آشنا خواهید شد .برای این
منظور کافی اس��ت به محیط  Edit Viewرفته و از منوی  Effectsاقدام به اجرای جلوهها یا گروههای جلوهای
مورد نظر نمایید( .شکل )9-5

9
شکل  9-5جلوههای صوتی

  9-3-1جلوه ( Invertمعکوس)
اين جلوه ،نمونههاي موجود در يک قطعه صوتي را معکوس ميکند .با اين عمل نمونههاي مثبت به منفي
و نمونههاي منفي به مثبت تبديل ميش��وند؛ براي اين منظور در محيط  Edit Viewفايل صوتي مورد نظر را
باز کرده و س��پس بخش��ي از آن را انتخاب کنيد و در حالي که هيچ جلوه صوتي روي آن اعمال نشده باشد ،آن
را پخش و س��پس جلوه صوتي  Invertرا اجرا نماييد تا جلوه صوتي مورد نظر روي بخش انتخاب ش��ده اعمال
شود؛ با کلیک روی دکمه  ،Playبه تاثير جلوه صوتي اعمال شده بهتر پي خواهيد برد.
  9-3-2جلوه ( Reverseبرگرداندن)
اين جلوه صوتي نيز اگر چه معني معکوس دارد ،اما نحوهی عملکرد آن با جلوهی  Invertمتفاوت است ،به
طوري که اين جلوه ،نمونههاي موجود در يک قطعه صوتي را از آخر به اول اجرا میکند.
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  9-3-3جلوه ( Muteسکوت)
گاهي اوقات به داليل مختلفي نياز اس��ت که در بخشي از يک قطعه صوتي ،سکوت اعمال شود ،براي اين
منظور جلوه  Muteرا اجرا نماييد؛ در اين حالت در بخش انتخاب ش��ده ،س��کوت قرار ميگيرد؛ با این کار ميزان
صدا براي اين بخش از امواج معادل صفر ميشود.

  9-4جلوههای گروه Amplitude And Compression
گروهی از جلوههای صوتی هستند که روی شدت صدا و بلندی آن تأثیر میگذارند .گروه فیلتری Amplitude
میتواند عملیاتی چون افزایش بلندی صدا ،فشرده سازی ،تغییر در شدتهای صوتی با مقدار مشخص و بسیاری
موارد مشابه دیگر را براحتی انجام دهد.
  9-4-1جلوه ( Amplifyتقويت)
اي��ن جل��وه در منوي  Effectsو در گروه جلوههاي ( Amplitudeتقوي��ت صدا) قرار دارد .البته این جلوه را
ميت��وان از پنجره  Organizerو زبانه  Effectsدر گروه جلوهه��ای  Realtimeنيز با دابل کليک روي نام آن
اجرا نمود .با استفاده از اين جلوه ميتوان اصوات موجود در يک قطعه صوتي را تقويت کرد؛ یا اعمال ،Amplify
کادر محاورهای باز ميشود (شکل  )9-6که با استفاده از لغزندههاي  Left Gainو  Right Gainميتوان ميزان
صداي باندهاي چپ و راست را تغيير داد.
با انتخاب گزينهی  Link Left And Rightتغييرات صدا در باندهاي چپ و راس��ت متناس��ب با يکديگر به
صورت يکس��ان انجام ميگيرد .البته در اين پنجره بخش  Effect Presetيا حالتهاي آماده نيز وجود دارد که
ميتواني��د ( Presetپی��ش تنظیم) دلخواه خود را انتخاب کرده و دکمهی  Playرا اجرا نماييد .در پیش تنظیمات
این جلوهی ،گروه  Boostباعث افزایش بلندی صدا و گروه  Cutنیز باعث کاهش آن خواهد شد.
ی امواج فایل
توجه داش��ته باش��ید اگر در هنگام اجرای این جلوه بخشی از فایل انتخاب نش��ده باشد ،همه 
صوتی جاری تحت تاثیر این جلوه قرار خواهند گرفت.

شکل  9-6پنجره تنظيمات جلوه Amplify

  9-4-2جلوهی Envelope
این جلوه قادر است بر روی امواج صوتی موجود ،پوششهای مختلفی را اعمال کرده و آنها را در قالب این
پوشش اعمال شده تغییر دهد( .شکل )9-7
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شکل  9-7پنجره Envelope

همان طور که در پنجرهی  Envelopeمش��اهده میکنید ،این جلوه قادر است با استفاده از نمودار گرافیکی
خود باعث افزایش یا کاهش صدا در محدودههای زمانی مختلف ش��ود؛ به طوری که خطکش افقی ،زمان را بر
حسب ثانیه و خط کش عمودی ،میزان بلندی صدا را بر حسب در صد تعیین می کند .شما میتوانید با استفاده
از بخ��ش  Presetه��ر یک از پیش تنظیمات موجود را روی کل فایل یا بخش��ی از آن اعمال کنید .برای اینکه
بهصورت کاربردیتر با این جلوه و قابلیتهای آن آشنا شوید ،مثال زیر را انجام دهید:
مثال : 9-1
.1
.2
.3
.4

1بخشی از ابتدای فایل صوتی مورد نظر را انتخاب کنید؛
2از منوی  Effectsزیر منوی Amplitud And Compressionو س��پس گزینهی )Envelope(Process
را اجرا کنید؛
3از بخش  Presetگزینه  Smooth Fade Inرا اجرا کنید.
4مراح��ل فوق را بار دیگر روی انتهای فایل ( ولی این بار با اجرای  Smooth Fade Outاز بخش (Preset
انجام دهید.

نکته :با فعال کردن گزینهی  Spline Curvesنمودار به صورت منحنی تبدیل شده وباعث خواهد شد که
عملیات انجام شده با نرمی بیشتری بین نمونهها صورت گیرد.
نکته :برای ش��نیدن جلوهی اعمال ش��ده قب��ل از تایید نهایی ) (Okدر پنج��رهی  Envelopeمیتوانید از
دکمهی  Previewاستفاده کنید.
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  9-5جلوههای گروه Delay And Echoes
این دسته از جلوهها ،میتوانند باعث ایجاد تاخیر و تکرار در پخش امواج صوتی شوند.
  9-5-1جلوه Delay
همان طور که در پنجره این جلوه مش��اهده می کنید ،با اس��تفاده از گزینهی  Delay Timeمیتوان میزان
عمل تاخیر را بر حسب میلی ثانیه در کانالهای چپ و راست تعیین کرد؛ عالوه بر این گزینه  Mixنیز میتواند
در ص��د تلفیق جل��وهی تاخیر را با صدای اصلی در این کانالها تنظیم نماید .برای اینکه بیش��تر با این گزینه و
نحوهی عملکرد آن آشنا شوید ،در پنجرهی مورد نظر (شکل  )9-8مقدار  Mixرا در یکی از کانالها روی %100
و در کانال دیگر روی صفر قرار دهید .حال یک  Previewاز صدای ایجاد ش��ده را پخش کنید .همان طور که
شنیدید ،در یکی از کانال ها ،صدا با اعمال جلوه  Delayو در کانال دیگر بدون اعمال جلوه پخش میشود .بار
دیگر همین عمل را با تنظیم  Mixروی  %100انجام دهید و نتیجه کار را با عملیات قبلی مقایسه کنید.

9

شکل  9-8پنجرهی Delay

  9-5-2جلوهیDynamic Delay
این جلوه نیز اگر چه مانند جلوهی  Delayمعمولی باعث ایجاد تاخیر در پخش صدا میش��ود ،اما با اجرای
این جلوه میتوان به صورت پویا و متغیر در فواصل زمانی مختلف میزان  Delayیا تاخیر اعمال شده را در زمان
پخش تعیین کرد؛ به عنوان مثال ،ش��ما میتوانید در  10ثانیه اول فایل از تاخیر صفر میلی ثانیه و در  10ثانیه
بعدی از تاخیر  3میلی ثانیه استفاده کنید( .شکل )9-9
برای آشنایی هر چه بیشتر با این جلوه به مثال دیگری در همین زمینه توجه کنید:
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مثال:9-2
.1
.2
.3
.4

1فایل صوتی دلخواهی را باز کنید که ترجیحا دارای گفتار باشد؛
2از منوی ، Effectsزیرمنوی  Delay And Echoو س��پس گزینهی ( Dynamic Delay (processرا اجرا
کرده تا پنجره آن باز ش��ود .همان طور که در ش��کل  9-8مش��اهده میکنید دو نمودار گرافیکی  Delayو
 Feedbackدر این پنجره وجود دارد؛
3ب��رای اعمال این جلوه در نم��ودار گرافیکی  Delayدر ثانیههای 5و10و 15فایل صوتی خود میزان تاخیر را
بترتیب روی  2و  4و  8میلی ثانیه قرار دهید؛ (با استفاده از جابجا کردن دستگیرههای سفید رنگ)
4برای تنظیم خروجی صدا نیز در نمودار گرافیکی  Feedbackدر ثانیههای  5و10و  15درصد تاخیر اعمال
شده را بترتیب روی 100و 80و 40درصد تنظیم کنید.

نکته :برای اینکه نمونههای تعیین ش��ده به نرمی به یکدیگر تبدیل ش��ده و اتصال داده ش��وند ،در هر دو
نمودار ،گزینهی  Spline Curvesرا در حالت فعال نگه دارید.

9

نکت�ه :از بخ��ش  Presetنیز میتوان در تنظیمات آماده مختلفی برای ایجاد  Delayروی فایل صوتی مورد
نظر استفاده کرد.

شکل Dynamic Delay 9-9

  9-5-3جلوهی Echo
یکی از جلوههای کاربردی  Auditionاست که از آن میتوانید برای تکرار امواج صوتی در کانالهای چپ
و راست استفاده نمایید( .شکل )9-10
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شکل  9-10پنجرهEcho

همان طور که در پنجرهي ش��کل  9-10مش��اهده میکنید ،قسمت س��مت راست پنجره 8 ،باند یا محدوده
فرکانسی مختلف را در اختیار کاربر قرار میدهد و کاربر میتواند با تنظیم این  8باند ،محدودهی فرکانسی مورد
نظر را از یک جلوهی  Echoتغییر دهد.
در سمت چپ پنجره نیز امکان اعمال جلوه  Echoروی کانالهای چپ و راست صدا فراهم شده است که
برای این منظور می توانید از گزینههای زیر استفاده کنید:
عنوان گزینه

کاربرد
تعداد میلی ثانیه ،ضرب آهنگ یا نمونههای پخش شده در بین هر دو Echo

یا تکرار مشخص میکند

این پارامتر نسبت تولید امواج صوتی را در یک جلوه تکرار تعیین میکند؛ به
طوری که هر تکرار با یک درصد مشخصی کمتر از تکرار قبلی ایجاد می شود؛ با
این وجود Feedback ،درصد اعمال جلوهی در خروجی را تعیین میکند؛ بهطوری
که در صفر درصد هیچ گونه تکرار ی وجود نخواهد داش��ت؛ در مقابل ،در %100
تکرارهایی پدید می آید که هرگز بدون صدا نخواهند بود.
با اس��تفاده از این گزینه میتوان درصد صدای Echoشده به صدای اصلی را
در خروجی نهایی تعیین کرد.
جدول 9-1
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نکات مهم در مورد جلوه : Echo
● ●میتوانی��د یک جلوه  Echoاز نوع اس��تریو با تنظیمات مختلف کانالهای چپ و راس��ت برای پارامترهای
 Delay Timeو Feedbackو Echo Levelایجاد کنید.
● ●ب��ا انتخاب گزینهی  Lock Left And Rightتنظیمات انجام ش��ده در جلوه  Echoدر هر دو کانال چپ و
راست به صورت یکسان انجام میگیرد.
● ●با انتخاب گزینهی  ،Echo Bounceجلوهی Echoاعمال ش��ده در کانالهای چپ و راست به صورت رفت
و برگشت صورت خواهد گرفت.

  9-6جلوههای گروه Modulation
از جلوههای این گروه معموال برای تکثیر و اجرای با فاصله زمانی سیگنالهای صوتی استفاده میشود به
همین دلیل در این گروه جلوههایی مانند هم سرایی و لرزش وجود دارد که از روش فوق برای اعمال تغییرات
بر روی صدا استفاده مینمایند.

9

  9-6-1جلوهی Flanger
 Flangerیکی از جلوههایی است که امروزه در بسیاری از آهنگها و کلیپهای پخش شده میتوانید آن را
بش��نوید .این جلوه با قابلیتهای ویژهای که دارد ،میتواند با اعمال تاخیرهای متفاوت برای امواج صوتی نوعی
لرزش و صدای لبه دار را در امواج صوتی ایجاد کند .جالب اس��ت بدانید که کلمه  Flangerنیز به معنای دندانه
دار یا لبه دار شدن میباشد.

شکل  9-11پنجره Flanger
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همان طور که در پنجره ش��کل  9-11مش��اهده می کنید ،با انجام تنظیمات زیر میتوان جلوه مورد نظر را
روی فایل صوتی اعمال کرد:
عنوان گزینه

کاربرد

تنظیم نقطه ابتدایی برای اینکه صدای جلوهگذاری ش��ده در ابتدای
صدای اصلی قرار گیرد.
تنظیم نقطه انتهایی برای اینکه صدای جلوهگذاری ش��ده در انتهای
صدای اصلی قرار گیرد.
تاخیرهای اعمال شده روی کانالهای چپ و راست صدا را بر حسب
درجه تنظیم میکند
درصد بازگشت مجدد صدای جلوهگذاری شده به جلوهی Flanger

را تعیین میکند.

Intial Delay Time
Final Delay Time
Stereo Phasing
Feedback

جدول 9-2

  9-6-2جلوهی ( Chorusهم سرايي)
اين جلوه حالتی را ايجاد ميکند که به نظر ميرسد امواج صوتي چند بار پي در پي و با تاخير ايجاد ميشوند؛ به
همين دليل ،از اين جلوه براي ايجاد چند صدايي استفاده ميشود؛ به طوري که توسط جلوهی  Chorusميتوان
صداي يک خواننده را به صورت کر (چند تايي) در آورد .از آنجايي که اين جلوه صوتي با روش ش��بيه س��ازي
همزم��ان هر يک از اصوات
را با کم��ي تفاوت از صداي
اصلي ب��ر اس��اس تغيير در
زمان بندي ايج��اد ميکند،
ش��ما ميتوانيد در پنجرهی
تنظيمات در قسمت Voice
تعداد صداهايي را که در اين
جلوه شبيه سازي ميشوند،
تعيي��ن کنيد؛ ضم��ن اينكه
توجه داش��ته باشيد صدای
مورد نظر باید استریو باشد.
(شکل )9-12

شکل  9-11پنجرهی تنظيمات
جلوه Chorus
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تمرین :صدای خود را ضبط کرده و آن را با استفاده از این جلوه به حالت کر در آورید.

  9-7جلوههای گروه Reverb
از جلوههای این گروه برای شبیهسازی انعکاس صدا استفاده میشود به طوری که در نتیجه اعمال جلوههای
ای��ن گروه ب��ر روی کلیپهای صوتی ،به نظر میرس��د صدا در یک مکان یا اتاق خاص در حال پخش ش��دن
میباشد.
  9-7-1جلوه ( Reverbانعکاس)
اين جلوه نيز در گروه جلوههاي  Reverbقرار دارد .از اين جلوه ميتوان براي ايجاد انعکاس ،بازخورد و شبيه
س��ازي محيطهاي س��الني استفاده نمود؛ به عنوان مثال ،با استفاده از اين جلوه شما ميتوانيد صداي گوينده را به
صورتي در آوريد که به نظر بيايد گوینده دارد داخل يک سالن صحبت ميکند .براي اجراي اين جلوه نيز از پنجره
 Effectsبخش Organizerجلوه  Reverbرا دابل کليک کنيد تا پنجرهی تنظيمات آن باز شود( .شکل )9-13

9

شکل  9-13پنجره Reverb

تمرین :صدای چند نفر را که قبال ضبط شده است را در محیط  Auditionباز کرده سپس با استفاده از جلوه
 Reverbدر چن��د محیط مختلف به آنها انعکاس داده به طوریکه  Perspectiveیا عمق فضا و محل
قرارگیری افراد در اتاق به لحاظ دوری و نزدیکی مشخص باشد.

  9-8جلوههای گروه Restoration
در هنگام پخش قطعات صوتی مختلف ،گاهی اوقات با کلیپهای صوتی مواجه میش��وید که دارای هوا یا
نویز بوده و با کیفیتی نامناس��بی پخش میشوند .این دس��ته از صداها میتوانند به دالیل مختلفی چون کیفیت
نامناس��ب میکروفنهای غیر اس��تاندارد ،ضبط نا مناسب صدا ،داشتن فاصله نامناسب میکروفن با منبع صوتی و
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بس��یاری موارد دیگر ایجاد شوند .نرمافزار  Auditionبا ابزارها و دستورات اختصاصی خود میتواند تا حد بسیار
زی��ادی نویز موجود در صدا را حذف ک��رده و کیفیت صدای آن را افزایش دهد .گروه فیلتری  Restorationبه
انجام این عملیات میپردازد که ما در ادامه شما را با یکی از جلوههای کاربردی این گروه آشنا خواهیم کرد.
  9-8-1جلوه Noise Reduction
یکی از جلوههای بسیار کاربردی  Auditionاست که از آن برای حذف نویز و هوای صدا استفاده میشود.
برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:.
1 .1فایل صوتی که دارای هوا یا نویز است را در محیط  Edit Viewباز کنید؛
2 .2ابتدا فایل صوتی را پخش کرده تا محدودههای صدا که دارای نویز میباشند را شناسایی کنید؛
3 .3مح��دودهای از کلیپ صوتی را که دارای نویز می باش��د انتخاب کرده و ب��ا زدن کلیدهای ترکیبی Alt+N
ی��ا اج��رای دس��تور  Effects/Restoration/Capture Noise Reduction Profileیک نمونهگیری از
نویزهای موجود در محدوده مورد نظر انجام دهید.
4 .4از منوی  Effectsو زیر منوی  Restorationدس��تور  Noise Reductionرا اجرا کنید تا پنجرهی آن باز
شود( .شکل )9-14

9

شکل  9-14پنجرهی Noise Reduction

در پنجرهی باز ش��ده ،همانطورکه مشاهده میکنید ،میتوان با زدن دکمهی  Capture Profileنیز عمل
نمونهگیری صدای دارای نویز را انجام داد.
5 .5با حرکت دادن لغزندهی بخش  Noise Reduction Levelمیتوان میزان حذف نویز مربوط را تعیین کرد.
در حال��ت  Highحداکثر می��زان نویز از کلیپ صوتی مورد نظر حذف خواهد ش��د .با زدن دکمه  Okعمل
حذف نویز صورت گرفته و با پخش مجدد صدا متوجه خواهید شد که تا حد بسیار زیادی صدای پخش شده
قبلی دارای کیفیت مناسب شده است.
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نکته :توجه داش��ته باش��ید که با انتخاب یک محدوده صوتی از کلیپ مورد نظر ،فقط نویز همین محدوده
حذف خواهد ش��د؛ در حالی که اگر هیچ محدودهای انتخاب نش��ود ،در کل فایل عمل حذف نویز و
هوا انجام میشود.
نکته :اگر بخشهایی از فایل صوتی پس از عمل حذف نویز هنوز هم دارای هوا و کیفیت نا مناس��ب بود
کافی اس��ت که این بخشها را به صورت دس��تی انتخاب کرده و با کلیک راست روی آن و اجرای
دس��تور  Muteنویز محدوده انتخاب ش��ده را حذف کنید.البته توجه داشته باشید که در امواج صوتی
برای انجام عمل  Muteفقط بخشهایی از امواج را انتخاب کنید که فواصل خالی بین گفتارها می
باشند و در هنگام ضبط به دلیل نبودن گفتار هوا گرفته اند.
سوال :چرا در حذف دستی نویزها به جای دستور  Muteازکلید  Deleteاستفاده نمیشود ؟

9

  9-9جلوههای گروه Special
این گروه از جلوهها قادر به ساخت صداهایی هستند که صدای اصلی را دچار اختالل ،نویز و کاهش کیفیت
کرده و قادرند که ساختار فایل را تغییر دهند.
  9-9-1جلوه Distortion
از این جلوه برای کاهش کیفیت صدا استفاده میشود؛ به طوری که توسط آن میتوان به صدای مورد نظر
نویز و صداهای مزاحم اضافه کرد .این جلوه قادر است صداهایی مانند بلندگوهای اتومبیل ،میکروفنهای دستی
و موارد مشابه دیگر را شبیهسازی کند( .شکل )9-15

شکل  9-15پنجرهی Distoration
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.1
.2
.3
.4

برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید:
1در بخ��ش باالی پنجره ابت��دا گزینهی  Positiveرا انتخاب کنید تا تغییرات دس��ی بل روی فازهای مثبت
امواج صوتی اعمال شود؛
2گزینهی  Spline Curvesرا فعال کرده تا تبدیل از یک نمونه به نمونه دیگر به نرمی صورت گیرد .سپس روی
نمودار در نقاط دلخواه کلیک کرده و دسی بل جاری را به یک دسی بل دلخواه در قسمت عمودی تبدیل کنید؛
3بار دیگر همین عمل را با انتخاب گزینهی  Negativeروی فازهای منفی امواج نیز انجام دهید؛
4با اس��تفاده از دکمهی  Previewپس از تایید نهایی یک بار به آن گوش داده و تغییرات را با صدای اصلی
مقایسه کنید.

نکته :در صورتی که گزینه  Symmetricفعال باشد تغییر در هر دو فاز به صورت متقارن انجام خواهد شد؛
نکته :از بخش  Presetنیز می توان پیش تنظیمات آماده را روی فایل صوتی مورد نظر اعمال کرد.

  9-10جلوههای گروه Stereo Imagery
جلوه هایی قدرتمند هس��تند که با اس��تفاده از آنها میتوان روی کانالهای صوتی یک فایل عملیاتی نظیر
ترکی��ب و ادغ��ام کانالها ،اتصال صدا از یک کانال به کانال دیگر و به ط��ور کلی انجام عملیات  Stereoروی
فایل صوتی به شکلهای مختلف پرداخت.
   9-11جلوههای گروه Time & Pitch
با استفاده از جلوههای این گروه می توان میزان زیر و بمی صدا (،)Pitch Benderتصحیح زیر و بمی صدا
( ،)Pitch Correctionانتقال میزان زیر و بمی صدا ( )Pitch Shifterو کشیدن صدا ( )Stretchرا انجام داد.
  9-12حذف کردن صدای خواننده )(Vocal Remove
یکی از مواردی که معموال در هنگام گوش دادن به آهنگها تمایل به انجام آن داریم ،حذف صدای خواننده
از آهنگ مورد نظر میباش��د .به این عمل در  Auditionاصطالحا  Vocal Removeگفته میش��ود .البته به
این نکته نیز توجه داش��ته باش��ید که حذف کامل صدای خواننده در حالت معمول و توس��ط نرم افزارهایی مانند
 Auditionوج��ود ن��دارد؛ یعنی در بهترین حالت حذف نیز یک پس زمین��های از صدا روی آهنگ باقی خواهد
ماند .البته حذف صدای خواننده در استودیوهای حرفهای صدا و دوبالژ براحتی قابل انجام است؛ ضمن اینکه اگر
صدا به صورت  Karaokeضبط شده باشد ،نیز امکان حذف در نرمافزار وجود دارد.
برای این منظور در نرمافزار  Auditionمراحل زیر را دنبال کنید:
1 .1فایل صوتی مورد نظر خود را در محیط  Edit Viewبارگذاری کنید و سپس با دابل کلیک روی فایل مورد
نظر ،آن را در پنجرهی  Mainآماده ویرایش نمایید؛
2 .2بخش هایی از فایل صوتی را که حاوی صدای خواننده میباش��د ،عالمتگذاری ) (Markerکرده و س��پس
اولین بخش از قس��متهای عالمتگذاری ش��ده را انتخاب کنید و قبل از حذف صدای خواننده ،یک بار به
آن گوش دهید؛
3 .3از پنجرهی  Organizerدر س��مت چپ پنجرهی  Mainروی زبانه  Favoritesکلیک کرده و روی گزینه
 Vocal Removeدابل کلیک کنید تا عمل پردازش صورت گرفته و روی بخش انتخاب شده اعمال شود.
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همان طور که دیدید ،در بخش انتخاب شده( البته نه به صورت کامل ولی تقریبا) صدای خواننده حذف شده
اس��ت؛ ضمن اینکه به این نکته نیز توجه داش��ته باشید که صدای خواننده را در صورتی حذف کنید که بخواهید
مجددا روی آن صدا قرار دهید.
در این هنگام تقریبا صدای خواننده حذف خواهد شد.
4 .4ب��رای اینک��ه بهتر از نتیجه نهایی کار مطلع ش��وید ،فایلی که از آن صدای خوانن��ده را حذف کردهاید ،را به
محی��ط  Multitrack Viewب��رده و در  Track1قرار دهید .ح��ال در  Track2با زدن دکمه )Record (R
یک صدای دلخواه را در قس��متهایی که قبال صدای خواننده حذف ش��ده است ،ضبط نمایید .همانطور که
ه��م اکنون مش��اهده میکنید .با پخش صدا دیگر هیچ اثری از ص��دای خواننده قبلی نمانده و صدای ضبط
شده جدید به طور کامل جایگزین آن شده است.

9

Learn In English
---------------------------------------Reverb effect
The Reverb effect can create a wide range of high‑quality results. It can reproduce acoustic
or ambient environments such as a coat closet, a tiled bathroom shower, a concert hall, or
a grand amphitheater. The echoes can be spaced so closely together and made to occur at
such random times that a signal’s reverberated tail decays smoothly over time, creating a
warm and natural sound. Alternatively, initial early‑reflection delays can be used to give
a sense of room size, depending upon the initial delay times.

خالصه مطالب:
------------------------------------------•ب��ه طور کل��ی در نرماف��زار  Auditionدو روش کلی برای اعمال جلوهها روی ص��دا وجود دارد؛ در روش
اول ،جلوهی مورد نظر بر کل یک ش��یار اعمال می ش��ود و تمامی کلیپهای صوتی موجود در این ش��یار را
تح��ت تاثیر خود قرار می دهد ،ودر روش دوم ،امکان اعمال جلوه روی قطعات صوتی انتخابی وجود خواهد
داشت؛
•در پنجرهی اصلی برنامه در حالت  Multitrackمیتوانید با کلیک روی دکمه  FX Powerجلوههای اعمال
شده روی شیار را به حالت فعال یا غیر فعال درآورید؛
•در پنجرهی  Effect Rackامکان اعمال بیش از یک جلوه روی شیار مورد نظر وجود دارد؛
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•برنامههای افزودنی یا  Plug Insقطعه برنامه هایی هس��تند که می توانند به نرمافزار مورد نظر اضافه شده
و قابلیتهای موجود در نرمافزار را افزایش دهند؛
•نرمافزار  Auditionاز برنامههای افزودنی  Third Partنوع  VSTو  Directxپش��تیبانی میکندکه برای
دستیابی به این برنامهها الزم است برنامههای افزودنی نوع  Directxیا  VSTفعال شوند.
•برنامههای  Directxیک استاندارد و یک ساختار قابل توسعه برای برنامههای افزودنی چند رسانهای است
که اولین بار توسط شرکت نرم افزاری مایکروسافت ابداع شد؛ به طوری که برنامه و ابزارهای صوتی که بر
اساس این استاندارد تهیه و تولید میشوند ،میتوانند در نرم افزارهای چند رسانهای که از معماری Directx
پشتیبانی میکنند ،مورد استفاده قرار گیرند؛
•برنامههای  Plug Inنوع  VSTبه مجموعهی جلوهها و س��ازهای مجازی گفته میش��ود که میتوان از آنها
در برنامههای س��اخت موس��یقی و ویرایش صدا اس��تفاده کرد ،در این میان  Auditionیکی از برنامههایی
است که میتواند از نرم افزارهای افزودنی  VSTپشتیبانی کند؛
•جل��وهی صوت��ي  Invertنمونههاي موجود در يک قطعه صوتي را معکوس ميکند؛ با اين عمل ،نمونههاي
مثبت به منفي و نمونههاي منفي به مثبت تبديل ميشوند؛
•جلوهی  Reverseنمونههاي موجود در يک قطعه صوتي را از آخر به اول اجرا میکند؛
•گاهي اوقات به داليل مختلفي نياز اس��ت که در بخش��ي از يک قطعه صوتي سکوت و بي صدايي را اعمال
نماييم؛ جلوهاي که این عمل را انجام میدهد ،جلوه  Muteاست؛
•گروه فیلتری  Amplitudeمیتوانند عملیاتی چون افزایش بلندی صدا ،فش��رده سازی ،تغییر در شدتهای
صوتی با مقدار مشخص و بسیاری موارد مشابه دیگر را براحتی انجام دهند.
•جلوههای  ،Delay And Echoesهمان طورکه از نام آنها پیداست ،میتوانند باعث ایجاد تاخیر و تکرار در
پخش امواج صوتی شوند.
• Flangerب��ا قابلیتهای ویژهای ک��ه دارد ،میتواند با اعمال تاخیرهای متف��اوت برای امواج صوتی نوعی
لرزش و صدای لبه دار را در امواج صوتی ایجاد کند.
•جلوهه��اي گروه  Modulationبه طور کلي در امواج صوت��ي نوعي تاخير ايجاد مينمايند .جلوه Chorus
نيز که در اين گروه قرار گرفته است ،حالتی را ايجاد ميکند که به نظر ميرسد امواج صوتي چند بار پي در
پي و با تاخير ايجاد ميشوند؛
•از جلوهی  Reverbميتوان براي ايجاد انعکاس ،بازخورد و شبيه سازي محيطهاي سالني استفاده نمود؛
•جلوه  Noise Reductionیکی از جلوههای بس��یار کاربردی  Auditionاست که از آن برای حذف نویز و
هواگیری صدا استفاده میشود؛
•جلوههای گروه  Specialقادر به س��اخت صداهایی هس��تند که اصوال صدای اصلی را دچار اختالل ،نویز و
کاهش کیفیت کرده و قادرند که ساختار فایل را تغییر دهند؛
•جلوههای گروه  Stereo Imageryجلوههایی قدرتمند هستند که با استفاده از آنها میتوان بر روی کانالهای
صوتی یک فایل به انجام عملیات مختلف نظیر ،ترکیب و ادغام کانالها ،اتصال صدا از یک کانال به کانال
دیگر و به طور کلی انجام عملیات  Stereoروی فایل صوتی به شکلهای مختلف و کاملی پرداخت.
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واژه نامه ی تخصصی

9

دسترسی
مربوط به صدا
محدود
باال بردن ،زیاد کردن
موجود در نرم افزار
همسرایی کردن
تراکم
منحنی
اعوجاج ،به هم ریختگی
بازتاب ،انعکاس
پوشش
توسعه یافتن
بازخورد
دندانه دار کردن
وارونه (از منفی به مثبت)
ضبط مجزای صدای خواننده از آهنگ
گروه
مراحل
زیر و بمی صدا
فراهم کردن
کاهش
انعکاس
معکوس (از انتها به ابتدا)
تعویض کننده
متقارن
سوم
عدم پشتیبانی
صدا

Access
Acoustic
Ambient
Boost
Built‑In
Chorus
Compression
Curve
Distortion
Echo
Envelope
Extend
Feedback
Flanger
Inverted
Karaoke
Party
Phasing
Pitch
Provide
Reduction
Reverb
Reverse
Shifter
Symmetric
Third
Unsupported
Vocal
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خودآزمایي:
.1
.2
.3
.3
.4

به چند روش ميتوان عمل جلوهگذاري روي فایلهاي صوتي را انجام داد؟
تفاوت جلوههاي  Realtimeو  Offlineرا توضیح دهید.
تفاوت جلوههاي  Invertو Reverseچیست؟
پارامترهاي  Wetو  Dryدر پنجرهی تنظیمات جلوهی  Chorusچه کاربردي دارند؟
سه جلوه از گروه جلوههاي  Delay Effectsو  Amplitudeرا نام ببرید.

کارگاهصدا:
.1
.2

.3
.4

از یک فایل صوتی دلخواه که حاوی صدای گوینده به همراه صدای زمینه اس��ت ،اس��تفاده کرده و صدای
گوینده را از آن حذف کنید و سپس روی صدای ایجاد شده مجددا یک صدای گوینده جدید را ضبط کنید.
فایل صوتي  Mother_Soundرا که در فصلهای قبل ایجاد ش��ده است ،باز کرده و جلوههاي صوتي زیر
را روي آن اعمال کنید:
•ابت��دا و انتهاي فایل مورد نظ��ر را  Fade Inو  Fade Outنمایید و آن را در فایل  M_Fadeﺫخیره کنید و
بنویسید این دو دستور چه عملي انجام ميدهند؛
•فایل صوتي مورد نظر را معکوس کرده و آن را در فایل  M_Reverseﺫخیره کنید؛
•فایل صوتي مورد نظر را جلوهی تاخیرداده و آن را در فایل  M_Delayﺫخیره کنید؛
•فایل صوتي مورد نظر را جلوهی چند صدایي ( کر) داده و آن را در فایل  M_Chorusﺫخیره کنید؛
•فایل صوتي مورد نظر را جلوهی انعکاس داده به صورتي که به نظر آید صدا در یک س��الن در حال پخش
است و آن را در فایل  M_Reverseﺫخیره کنید.
متن مربوط به قسمت "هواگیری صدا و حذف نویز" این فصل را در یک فایل صوتی ضبط کنید؛ به صورتی
که صدای ضبط شده دارای کیفیت پایین ،نویز و هوا باشد .یک کپی از فایل اصلی ایجاد کرده و سپس عمل
هواگیری و حذف نویز را روی آن انجام داده و در پایان ،فایل اصلی و کپی را با یکدیگر مقایسه کنید.
روی یک موسیقی خالی یک متن دلخواه را ضبط کنید؛ به طوری که صدای گوینده با صدای زمینه میکس
شود؛ حال صدای گفتار را از صدای زمینه حذف کرده و متن دیگری را جایگزین نمایید.

ﭘرسﺶهایﭼﻬارگزینهای:
 .1ب��ا اس��تفاده از ک��دام جلوهی زیر میت��وان نمونههاي مثب��ت را به منف��ي و نمونههاي منف��ي را به مثبت
تبدیل کرد؟
ب)Reverse
الف) Invert
د)Amplify
ج)Mute
 .2با استفاده از کدام جلوهی زیر میتوان در بخشي از یک قطعهی صوتي سکوت ایجاد کرد؟
ب)Reverse
الف) Echo
د) Dynamic Delay
ج) Mute
157
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3 .3با استفاده از کدام جلوهی زیر میتوان با اعمال تاخیرهای متفاوت برای امواج صوتی ،نوعی لرزش و صدای
لبه دار را در امواج صوتی ایجاد کرد.
ب) Evelope
				
الف) Echo
د) Flanger
			
ج) Dynamic Delay
4 .4این جلوه قادر اس��ت با اس��تفاده از زمان تاخیر ،درصد اعمال جلوه به خروجی و درصد شدت صوت جلوهی
مورد نظر ،اقدام به ایجاد جلوه …… در کانالهای چپ و راست نماید.
ب) Mute
				
الف) Echo
د) Flanger
				
ج) Amplify
5 .5از جلوهی ……..مي توان براي ايجاد انعکاس ،بازخورد و شبيه سازي محيطهاي سالني استفاده نمود.
ب) Envelope
				
الف) Reverb
د) Chorus
			
ج) Dynamic Delay

9

 .6با کدام یک از جلوههای زیر میتوان میزان زیر و بمی صدا را تغییر داد؟
ب) Pitch Shifter
				
الف) Stretch
د)Pitch Bender
			
ج)Pitch Correction
 .7با کدام یک از جلوههای زیر میتوان صدای خواننده را از صدای زمینه حذف کرد؟
ب) Evelope
				
الف) Flanger
د)Pitch Bender
			
ج)Vocal Remove
 .8در جلوهی  Distorationکدام یک از پارامترهای زیر میتوان به صورت متقارن روی فازهای مثبت و منفی
تاثیر بگذارد؟
ب) Symmetric
				
الف) Positive
د)Spline Curves
				
ج)Negative
 .9در جلوهی  Flangerکدام یک از پارامترهای زیر باعث معکوس شدن لرزش میشود؟
ب) Feedback
				
الف) Inverted
د)Intial Delay Time
			
ج)Stereo Phasing
10. The ….…effect can reproduce acoustic or ambient environments such as a coat
closet , concert hall, or a grand amphitheater.
				a) Echo
b) Delay
				c) Reverb
d) Flanger
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نظری

عملی

4
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اهداف رفتاری:
در پایان این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند:
1 .1روشهای تقسیم و ادغام فایلهای صوتی را بداند و توضیح دهد؛
2 .2نح��وهی ترکیب کلیپهای صوتی مختلف و تبدیل آنها را به یک کلیپ در ش��یار یا فایل
مستقل بیان کند؛
 Fade3 .3و  Cross Fadingکلیپها را انجام دهد؛
4 .4نحوهی تغیی��ر طول Pan ،و  Volumeکلیپهای  صوت��ی را در نمای  Multitrackانجام
دهد؛
5 .5در نمای  Multitrackتغییر طول یک کلیپ صوتی را انجام دهد؛
6 .6مشخصات فایلها را نمایش داده و آنها را تغییر دهد.
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مقدمه:
در انج��ام پروژهه��ای صوتی و تصویری و یا تهیه و تولید چندرس��انهایها ،معم��وال یکی از کارهایی که بر
روی فایله��ای صوتی انجام میگیرد میکس و ترکیب فایلهای صوتی اس��ت ،نرمافزار  Auditionبه عنوان
یک ویرایشگر صوتی قادر است با امکانات بسیار قدرتمندی که در اختیار دارد اقدام به تلفیق و ترکیب الیههای
صوتی مختلف کرده و خروجیهای متفاوتی را از آنها تولید نماید .در این فصل به بررسی اختصاصی این قابلیت
و کاربردهای آن در یک پروژه صوتی خواهیم پرداخت.
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 10-1تلفیق صدا و Multitrack View
یکی از قابلیتهای نرمافزار  Auditionعالوه بر ویرایش صدا ،ترکیب و تلفیق چند کلیپ صوتی با یکدیگر
و در نهایت ایجاد یک خروجی واحد خواهد بود .مهمترین نکتهای که در مورد  Multitrack Viewحائز اهمیت
است ،ماهیت غیرتخریبی ) (Nondestructiveآن در مورد فایلهای صوتی است؛ به طوری که عملیات انجام
ش��ده در این حالت هیچگونه تاثیری بر فایل اصلی نداش��ته و همچنین در حین کار با  Multitrack Viewهر
گونه تنظیمات و تغییرات در فایل صوتی مورد نظر به صورت  Real Timeانجام خواهد شد.
تلفیق صدا در  ،Multitrack Viewامکان اس��تفاده همزمان از چندین ش��یار ( )Trackصوتی است که هر
یک از این ش��یارها در عمل مانند یک الیهی صوتی عمل کرده و این الیهها قابلیت چیدمان چندین کلیپ یا
فایل صوتی را خواهتد داشت.
برنامهی  Auditionدر حالت  Multitrack Viewپس از چیدن الیههای صوتی در قالب  Trackاز فایلی
به نام ( Sessionجلسه کاری) برای نگهداری فایل اصلی پروژهی خود استفاده میکند .این فایل به دلیل اینکه
اطالعات مربوط به محل قرار گیری فایلهای اصلی و تنظیمات مربوط تلفیق صدا را در خود نگهداری میکند،
از حجم کمی برخوردار است.
 10-2اصول ویرایش  Sessionدر پانل  Mainو Mixer
همان طور که در نمای  Multitrackمشاهده میکنید پنجرهی اصلی برنامه از دو بخش  Mainو Mixer

تشکیل شده است که در این میان ،پنجرهی  Mainحاوی الیهها یا شیارهای صوتی مورد نیاز برای انجام عمل
میکس صداست و در مقابل  Mixerنیز اگر چه شیارهای صوتی را در اختیار کاربر قرار میدهد ،اما این شیارها
فاقد محلی برای نمایش کلیپهای صوتی اس��ت؛ ولی در این پنجره تنظیمات مربوط به هر ش��یار قابل انجام
اس��ت( .ش��کل )10-1البته به این نکته توجه داشته باش��ید که با فعال شدن هر شیار در پنجرهی  Mainهمان
شیار نیز در پانل  Mixerبه حالت فعال در خواهد آمد.
نکته :اگر پانل  Mixerدر نمای  Multitrackمشاهده نمیشود ،کافی است که از منوی  Windowگزینه
 Mixerرا اجرا کرده یا از کلیدهای ترکیبی  Alt+2استفاده کنید.
160
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شکل  10-1پانل Main

برای آشنایی هرچه بیشتر با پانلهای  Mainو  Mixerبه تمرین زیر توجه کنید:
تمرین :10-1
.1
.2
.3
.4

1فایل صوتی دلخواهی را در پانل  Filesدر نمای  Multitrack Viewبرنامه  Importکنید؛
2فایل مورد نظر را به  Track1درگ نمایید.
3پانل  Mixerرا فعال کنید .کدامیک از شیارهای موجود به حالت فعال در آمده است؟ (شکل)10-2
4حال اگر در پانل  ،Mixerش��یار دیگری را انتخاب کرده و به پانل  Mainبرگردید ،کدامیک از ش��یارها به
حالت انتخاب شده در میآید؟

سوال :آیا روش دیگری نیز برای قرار دادن صدا در شیار مربوطه وجود دارد؟
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شکل  10-2پانل Mixer

10

از آنجاییک��ه در هنگام انجام عملیات میکس ،جلوهگذاری یا ویرایش فایلهای صوتی نیز نیاز به ابزارهای
انتخاب است ،نرمافزار  Auditionبرای انجام عملیات جابجایی ،انتخاب و یا ترکیب این دو عملیات با یکدیگر
از ابزارهای  Moveو  Time Selectionو  Hybridاستفاده میکند:
•ابزار  : Moveهمانطور که از نام آن پیداس��ت برای جابجایی کلیپهای صوتی در ش��یارها از روش درگ
استفاده میکند
•ابزار  :Time Selectionیک ابزار اختصاصی فقط برای انتخاب  Rangeبا محدودههای مورد نیاز از کلیپ
صوتی در یک شیار یا شیارهای مختلف است.که برای این منظور می توانید از درگ کردن استفاده نمایید.
•اب�زار  : Hybridنی��ز برای انتخاب محدودهای کلیپها و همچنین جابجایی آنها در یک ش��یار اس��تفاده
میش��ود؛ به طوریکه با اس��تفاده از این ابزار میتوان عالوه بر کلیک و س��پس درگ بر روی کلیپ صوتی
که برای انتخاب محدوده دلخواهی از فایل مورد استفاده قرار میگیرد ،با کلیک راست و سپس درگ کلیپ
مورد نظر را جابجا کرد .برای آشنایی هر چه بیشتر با این ابزارها به تمرین زیر توجه کنید:
تمرین :10-2
1 .1از نوار ابزار برنامه در حالت  ،Multitrack Viewابزار  Hybridیا  Time Selectionرا انتخاب کنید.
2 .2برای پانل  Mainیکی از روشهای زیر را انجام دهید:
•ب��رای انتخ��اب فقط یک محدوده ،بر روی یک ناحیه خالی از کلیپ کلیک کرده س��پس به س��مت چپ یا
راست درگ نمایید( .شکل)10-3
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شکل  10-3ایجاد محدوده انتخاب

•برای انتخاب یک محدوده از کلیپهای صوتی ،روی یک کلیپ کلیک کرده و س��پس با اس��تفاده از درگ،
یک محدوده انتخاب را روی کلیپهای صوتی موجود در شیارهای مختلف ایجاد کنید.
نکته :چنانچه بخواهید عالوه بر انتخاب ،کلیپ مورد نظر را نیز جابجا کنید ،با اس��تفاده از ابزار  Hybridبا
کلیک راست و سپس درگ ،کلیپ مورد نظر جابجا میشود( .شکل)10-4

شکل  10-4ایجاد محدوده انتخاب روی کلیپهای صوتی

 10-3آشنايي با کنترلهاي شيار صوتي
در نماي  Multitrackهمانطور که گفته ش��د میتواند حداکثر  128ش��يار صوتي وجود داشته باشد .برای
اضافه کردن یک شیار صوتی جدید میتوانید از منوی  Insertگزینه  Audioاستفاده نمایید.
همانطور که در کنار هر ش��يار مش��اهده ميکنيد ،بخشي وجود دارد که از قسمتهای مختلف آن براي
کنترل محتويات يک شيار صوتي استفاده ميشود (شکل  )10-5که به شرح هرکدام مي پردازيم:
•در قسمت باال بخشي براي تعيين نام شيار وجود دارد که با کليک در اين قسمت میتوانید نام دلخواه وارد
نماييد .در کنار اين بخش س��ه دکمه وجود دارد که با اس��تفاده از دکمهی  Mيا  Muteمیتوان صداي شيار
جاري را به طور موقت قطع کرد.
با فعال کردن دکمه  Soloخروجي تمام شيارهاي ديگر در جلسهی کاري ( )Sessionقطع میشود .در اين
حالت ،براي شنيدن صداي هر يک از شيارهاي ديگر میتوانید آن شيار را نيز به حالت  Soloدرآوريد.
آخرين دکمهاي که در اين قسمت مشاهده میکنید ،دکمه  )Record( Rاست که با فعال کردن اين دکمه
شيار در حالت ضبط قرار میگیرد.
•دکمهی ( Volumeتنظيم بلندي صدا) و دکمهی ( Panتنظيم جانمايي صدا) وجود دارد که با دکمه Pan
شما میتوانید صدا را بين دو باند چپ و راست حرکت داده و توازن صدا در دو کانال را تنظيم نماييد.
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شکل  10-5کنترلهاي يک شيار صوتي

10

•تنظیم دس��تگاه ورودی و خروجی :بخش  Inputبرای تنظيم دس��تگاه ورودي صدا براي هر شيار و بخش
 Outputبرای تنظيم دس��تگاه خروجي صدا براي هر شياراس��ت که به طور پيش فرض در حالت Master
قرار گرفته است.
يک ش��يار  Masterبه دليل اينکه نمیتواند به طور مستقيم به دستگاههای ورودي متصل شود؛ در انتهاي
يک مسير صوتي قرار میگیرد؛ به طوریکه در نهايت حاصل يک يا چند دستگاه ورودي در قالب يک خروجي
در شيار  Masterبه دستگاه خروجي مربوط ارسال میشود( .شکل)10-6

شکل  10-6اتصال دستگاههای ورودي به شيار  Masterو ارسال خروجي شيار Masterبه دستگاه خروجي

در ش��کل فوق  Fيک شيار  Masterاس��ت که با دريافت سه ورودي  C،B،Aآنها را به دستگاه خروجي يا
 Gارسال کرده است
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•آخرين قسمتي که در اين بخش مشاهده میکنید و به طور پيش فرض در حالت  Readقرار دارد ،حالتهای
مختلف خودکارسازي پخش صداست که داراي پنج حالت مختلف است و هر يک از اين پنج حالت سطوحي
از کنترل را براي تغيير صداي شيار ارائه میدهد .در حالت  Readکه حالت پيش فرض است ،كليه تغييرات
شدت صدا ،میزان صدا و ...برای آن شیار به صورت خودکار ذخیره میشود.

 10-4درج و حذف زمان در یک پروژه
با استفاده از دستور  Insert Timeمیتوان یک محدودهی سکوت یا  Silentدر داخل یک شیار ایجاد کرد
یا یک محدوده انتخاب شده از یک  Sessionرا حذف کرد؛ برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1خط زمان را در نقطه مورد نظر از کلیپ صوتی قرار دهید یا یک محدوده از کلیپ صوتی را که می خواهید
حذف شود ،انتخاب کنید؛
2 .2از منوی  Editدستور Insert / Delete Timeرا اجرا کرده و سپس گزینههای زیر را انجام دهید:
● ● :Insertتمامی کلیپها و قطعات صوتی را به میزانی که در پنجرهی  Insert / Delete Timeمش��خص
میش��ود ،به س��مت راست انتقال میدهد؛ حتی اگر محدودهای از کلیپ صوتی مورد نظر انتخاب شده باشد،
به میزان مشخص شده در کلیپ صوتی ،سکوت یا  Silenceاضافه میشود.
● ● :Delete Selected Timeبا انتخاب این گزینه ،ناحیهی انتخاب ش��ده حذف ش��ده و همهی کلیپها به
سمت چپ انتقال داده شده و جایگزین بخش حذف شده میشوند.

 10-5آشنایی با انواع شیارها در نمای Multitrack
به طور کلی در نرمافزار  Auditionدر نمای  Multitrackاس��اس کار عمل میکس صدا بر پایه ش��یارها یا
الیههای صوتی اس��ت .قبل از اینکه به بررس��ی نحوهی عمل تلفیق صدا در یک  Sessionبپردازیم ،ش��ما را با
انواع شیارها و کاربرد ویژه هریک از آنها آشنا خواهیم کرد.
البته قابل توجه اس��ت که بدانید برای اضافه کردن شیار ( )Trackاز منوی  Insertمیبایست دستور Add
 Tracksرا اجرا کرده تا پنجرهی زیر باز شود( .شکل)10-7

شکل  10-7اضافه کردن شیار
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همانطور که در پنجره فوق مش��اهده میکنید ،از چهار نوع ش��یار مختلف میتوان در نمای Multitrack

استفاده کرد.

10

کاربرد هر یک از این شیارها به شرح ذیل میباشد:
1 .1ش�یارهای صدا ) :(Audioاین شیارها برای قرار دادن فایلهای صوتی ضبط شده در یک پروژه استفاده
میشوند .این شیارها دارای کنترلهایی هستند که به کاربر اجازه میدهند با انتخاب ورودی و خروجیهای
مورد نظر پس از اعمال جلوهها بر روی شیار یا شیارهای مربوط ،خروجی شیار را به گذرگاه یا مسیر مشخص
هدایت نمایند؛ با این روش ،میکس صدا به صورت خود کار صورت گیرد.
2 .2ش�یارهای  :Midi1فایلهای  Midiاطالعاتی در مورد ش��ماره نت ،مدت زمان کش و ش��دت صدا را به
ص��ورت اطالعات دیجیت��ال در خود ذخیره میکنند؛ به طوریکه میتوان با اجرای آن روی کامپیوتر با آالت
موس��یقی ارتباط برقرار کرده و موس��یقی یا آهن��گ مورد نظر را اجرا کرد .به طور خالص��ه میتوان  Midiرا
استاندارد مرتبط ساختن وسایل و آالت موسیقی با یکدیگر و کامپیوتر دانست .در حقیقت این شیارها ،شیارهایی
برای قرارگیری انواع اطالعات  Midiیا حتی محلی برای ضبط و ویرایش اینگونه اطالعات است.
برای این منظور ،نرمافزار  Auditionاز یک مجموعه از دس��تگاههای مجازی به نام  VSTاستفاده کرده و
با خواندن اطالعات موجود در فایل Midiآنها را به اطالعات صوتی تبدیل میکند.
3 .3ش�یارهای گذرگاهی ) :(Busدر استودیوهای صدا یک کانال به عنوان  Busوجود دارد که خروجی سایر
کانالها در این کانال ترکیب ش��ده و عملیات مورد نظر روی آن انجام میش��ود.در نرمافزار  Auditionنیز
یک ش��یار  Busقرار داده شده است که عملیات فوق را شبیه سازی میکند .از شیارهای  Busبرای هدایت
و ارس��ال چند شیاره به یک شیار مستقل اس��تفاده میشود .عملکرد اصلی این شیارها ترکیب چندین کانال
صدا و س��پس انجام عملیات روی آنها و در ادامه ارس��ال آنها به یک خروجی است .به عنوان مثال ،میتوان
صدای چند س��از ضربی مانند طبل را به یک ش��یار  Busو در ادامه به یک ش��یار  Masterیا خروجیهای
کارت صوتی ارسال کرد( .شکل)10-8
4 .4ش�یارهای ویدیویی ( :)Videoاین مجموعه از شیارها برای دریافت فایلهای ویدیویی طراحی و ایجاد
شدهاند ؛ ضمن اینکه نرمافزار به گونهای طراحی شده است که در هر پروژه تنها امکان استفاده از یک فایل
ویدیویی وجود خواهد داشت؛ همچنین با قرار دادن یک فایل ویدیویی در شیار مربوط ،پیش نمایش آن نیز
نمایش داده میشود.
نکته :شیارهای نوع  Busنمیتوانند ورودی صدا را از کارت صوتی دریافت کنند ؛ ولی با این وجود ،تمامی
امکانات شیارهای صوتی را دارا هستند .میتوان جلوهها و اکوالیزرا را بر آنها اعمال نمود.
نکته :میتوان جلوهها و اکوالیزرها را بر شیارهای  Busاعمال و سپس آنها را به خروجی کارت صوتی یا
یک شیار  Masterیا حتی به یک شیار  Busدیگر نیز ارسال کرد.

1- Musical Instrument Digital Interface
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5 .5ش�یار  :Masterعالوه بر چهار ش��یار فوق که
به معرفی آنها پرداختیم ،یک ش��یار نیز به عنوان
 Masterدر پنج��ره وج��ود دارد که وظیفهی آن،
انتقال و هدایت خروجی شیارها به این شیار است؛
ضمن اینکه در ش��یار Masterمیتوان با استفاده
از دکمههای کنترلی موجود در این نوع شیار ،پس
از اعم��ال تغییرات آنها را ب��ه یک خروجی نهایی
فرس��تاد .هر پروژه فقط یک شیار  Masterدارد و
خروجی شیارهای پروژه به طور پیشفرض به این
شیار ارسال میشود.

شکل  10-8شیارهای گذرگاهی

سوال :آیا روش دیگری نیز برای اضافه کردن شیارها در نمای  Multitrackوجود دارد؟

 10-6اضافه کردن ،درج و حذف شیارها
اگر ش��ما بخواهید یک  Sessionبا س��اختار شیار مش��خص ایجاد کنید ،میتوانید از دستور Add Tracks
در منوی  Insertاس��تفاده کنید؛ در این حالت ،امکان اضافه کردن چند ش��یار مختلف به طور همزمان به نمای
 Multitrackوجود دارد؛ اما برای درج یک ش��یار با نوع خاص میتوانید از منوی  Insertو دس��تورات Audio
 Video Track ،Midi Track ،Trackو  Bus Trackاستفاده کنید( .شکل ) 10-9

شکل  10-9اضافه کردن شیار
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برای تعیین عمل درج ش��یار در پنجرهی  Mainیا  Mixerکافی اس��ت ابتدا شیار مورد نظر را که قرار است
قبل از شیار جدید قرار گیرد ،انتخاب کنید و سپس با استفاده از دستورات منوی  Insertشیار مورد نظر را اضافه
کنید .برای حذف هر یک از ش��یارهای موجود ابتدا آن را فعال کرده و س��پس از منوی  Editدس��تور Delete
 Selected Trackرا اجرا کنید .برای ایجاد کپی تکراری از روی یک ش��یار ،آن را فعال کرده و از منوی Edit
دستور  Duplicate Selected Trackرا اجرا کنید.

 10-7شناخت اصول کنترلهای اولیه Track
همانطور که گفتیم ،در نماي  Multitrackعملیاتی چون میکس و تلفیق صدا ،چند شیاره یا چند الیهای
ص��ورت میگیرد .ازآنجایی که هر ش��یار مح��ل عمل قرار گیری کلیپهای صوتی مختلف اس��ت ،برای انجام
کنترلهای مختلف بر روی هر یک از این ش��یارها در س��مت چپ پانل  Mainو در قسمت باالی پانل Mixer
کنترلهایی قرار داده شده است( .شکل)10-10
با کمک آنها میتوان بر کل محتوای هر یک از ش��یارها تاثیر گذاش��ته و عملیاتی چون تغییر میزان بلندی،
ضبط و توازن صدا و ...را انجام داد .ما در ادامه ،ش��ما را با این کنترلها و کاربردهای ویژهی آنها آش��نا خواهیم
کرد.

10

شکل  10-10محل قرارگیری کنترلهای اولیه شیارها در پنجره  Mainو Mixer

 10-7-1کنترلهای Input/Output
کنترلهایی هستند که در هنگام استفاده از نمای  Multitrack Viewبه طور پیش فرض در حالت انتخاب
میباش��د عملیاتی چون تنظیم بلندی صدای خروجی ،توازن صدای بین کانالهای یک ش��یار و همچنین منابع
ورودی و خروجی یک ش��یار را تعیین میکنند.برای آش��نایی هرچه بیش��تر ،به کاربردهای ویژه هر یک از این
کنترلها توجه کنید( :شکل)10-11
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شکل  10-11کنترلهای ورودی و خروجی

جدول  10-1کنترل های Input/Output

نام کنترل
Volume
Stereo Pan

کاربرد

با این کنترل میزان بلندی صدای هر شیار تعیین و تنظیم میشود.
با این کنترل میتوان توازن صدای خروجی بین کانالهای چپ و راست استریو را تغییر داد.
نکته :کنترلهای  Volumeو  Stereo Panدر تمامیکنترلهای دیگر یک شــیار نیز در
دسترس هستند.

Input

همانطور که از نام آن پیداســت ،برای تعیین منبع ورودی صدا در هر شــیار مورد استفاده
قرار میگیرد .ورودیهای کارت صدا یکی از مهمترین منابع ورودی یا  Inputهستند.

Output

این کنترل خروجی صدای هر شــیار را تعیین میکند؛ ضمــن اینکه به طور پیش فرض،
خروجی همهی شــیارهای یک پروژه به شیار  Masterآن پروژه انتقال می یابد .عالوه بر
شیار  Masterمیتوان به شــیارهای  Busو منابع خروجی کارت صدا به عنوان Output
اشاره کرد.

 10-7-2کنترلهای Effects
از کنترلهــای این بخش در هنــگام جلوهگذاری
کلیپهای صوتی اســتفاده میشــود ،به طوریکه با
این کنترلهــا میتوان عمل فعال یــا غیرفعال کردن
جلوه و قفل کردن شــیار و عملیاتی مشابه آن را انجام
داد .بــا کلیــک روی دکمه  fxدر بخــش کنترلهای
شــیار ،دکمههای کنترلی آن در اختیار ما قرار میگیرد:
(شکل)10-12
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جدول  10-2کنترل های Effects

نام کنترل
Fx Power

با استفاده از این دکمه میتوان جلوههای اعمال شده روی شیار مربوط را فعال یا غیر
فعال کرد.

Fx Pre/Fader/
Post-Fader

با این دکمه میتوان جلوه  Fadeیا محو صدا را در ابتدا و انتهای یک کلیپ صوتی در
شیار مربوط فعال یا غیر فعال کرد.

Freeze Track

10

کاربرد

ای��ن دکمهی عمل  Freezeیا منجمد کردن ش��یار را انجام داده به طوریکه با انجام
عمل  Freezeش��یار مربوط به حالت غیر قاب��ل ویرایش درمیآید .برای لغو این حالت
الزم اس��ت مجددا روی دکم��ه  Freezeکلیک نمایید .البته به این نکته توجه داش��ته
باشید که با انجام عمل  Freezeروی یک شیار ،امکان تغییر و دستکاری سایر شیارها
وجود دارد و فقط ش��یاری که عمل  Freezeبر روی آن انجام گرفته اس��ت ،به صورت
موقت غیر قابل تغییر میشود.

 10-7-3کنترلهای Sends
کنترلهایی هس��تند که موجب نظارت و کنترل صدای ارس��الی به خروجی ش��یارها میشوند .همانطورکه از
قس��متهای قبل به یاد دارید ،خروجی تمامی ش��یارها به صورت پیش فرض به شیار  Masterمنتقل میشود که
میتوانید با اعمال جلوهها و تنظیمات دلخواه بر شیار  ،Masterخروجی نهایی صدای یک پروژه را تنظیم کنید.
قبل از اینکه خروجی ش��یارها به شیار  Masterمنتقل میش��ود تا تنظیماتی روی آن صورت گیرد؛ از شیار
) (Busاستفاده میکنیم .عمل ارسال خروجی چندین شیار به یک شیار توسط کانالهای  Sendصورت میگیرد.
(شکل)10-13

شکل  10-13کنترلهای  Sendsو ارسال شیارها به چند Bus
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 10-7-4کنترلهای EQ
ب��ا کلیک روی دکمه  EQپانل  Mainیا  Mixerیک اکوالیزر س��ه بان��ده را در پانل  Mainو  Mixerدر
اختیار کاربر قرار میگیرد که میتواند در هر شیار با در اختیار داشتن سه محدوده فرکانسی اقدام به تقویت آنها
نماید.

 10-8مسیریابی ) (Routingشیارها
با استفاده از دکمهی  Sendمیتوان بر خروجیهای یک شیار نظارت داشته و عمل  Routingیا مسیریابی
آن شیار را انجام داد؛ در حقیقت کنترلهای بخش  Sendاین امکان را به کاربر میدهند که ارسال صدا از یک
شیار را به بخشهای مختلف به صورت دستی کنترل کنند.
ب��رای ای��ن منظور ب��ه پانل  Mixerرفت��ه و روی دکمه مثلثی ش��کل کنار آیک��ن  Sendکلیک میکنیم.
(ش��کل )10-14همانطور که مش��اهده میکنید ،بر خالف پانل  ، Mainدر پان��ل  Mixerتمامی دکمههای
کنترلی یک شیار به طور همزمان در اختیار کاربر قرار میگیرند .برای فعال کردن بخش  Sendکافی است روی
دکمهی  Send 1 Powerکلیک کنید .اگر بر روی دکمههای مثلثی رو به باال و پایین نوار پیمایش بخش Send
کلیک کنید ،ش��یارهای  Sendمختلفی در اختیار ش��ما قرار میگیرد .میتوان یک ش��یار را به  16کانال مختلف
( )S1-S16ارسال کرد؛ بنابراین میتوان گفت شیارهای  Sendمیتوانند خروجی یک شیار را به صورت همزمان
به چندین شیار  Busارسال نمایند .در نظر بگیرید بخواهیم خروجی یک شیار را هم به بلندگو و هم به هدفون
ارسال کنیم ؛ براحتی این ارسالها میتواند از طریق کانالهای  Sendصورت گیرد ؛ به عنوان مثال ،فرض کنید
خروجی یک ش��یار را مستقیما به یک پورت س��خت افزاری ،خروجی شیار دیگر را به یک  Busو خروجی سوم
را به یک هدفون ارس��ال کنید .این امکان برای کاربر به وجود خواهد آمد که در هنگام میکس صدا به صورت
همزمان آن را از هدفون نیز گوش دهد.
برای اینکه بیش��تر و بهتر با نحوه ارس��ال صدا از یک شیار به خروجیهای مختلف آشنا شوید ،کافی است
مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1در پان��ل  Mixerدر بخ��ش  Sendکان��ال  S1را انتخ��اب ک��رده و س��پس روی دکم��ه Send1 Power
کلیک کنید؛
2 .2تنظیمات مربوط به  Volumeو Panصدا را در این قسمت بر روی صدای شیار انجام دهید؛
3 .3مکان ارس��ال صدا را تعیین کنید .برای این منظور در بخش  Send1 Outputکلیک کرده و نام یک ش��یار
 Busرا انتخاب میکنیم؛ در این قسمت به عنوان مثال گزینه  Bus Aرا انتخاب کنید؛
نکته :در صورتی که از قبل ش��یار  Busتعریف ش��ده ندارید ،کافی اس��ت روی گزینهی  Add Busکلیک
کنید تا یک شیار  Busایجاد شود.
4 .4چنانچه بخواهید عالوه بر ارسالهای فوق ،عملیات  Routingرا به خروجیهای دیگری نیز ارسال نمایید،
کافی است از بخش پایین همین قسمت یعنی  Outputخروجی نهایی را به یک کانال  Masterیا به طور
مستقیم به خروجیهای کارت صدا منتقل کنید.
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شکل  10-14کنترلهای مسیریابی شیار

 10-9آشنایی با کلیپها و نحوه مدیریت آنها در Multitrack
همانطور که در قس��متهای قبل مش��اهده کردید ،با ضبط صدا در یک ش��یار یا با ق��رار دادن فایلهای
صوتی در ش��یارهای مختلف قطعات صوتی ایجاد میش��ود که هر یک از این قطعات ماهیتی مستقل داشته که
م��ا اصطالحا ب��ه آن یک کلیپ صوتی میگوییم.کلیپ را در حقیقت میت��وان نمایش بصری فایلهای صوتی،
تصوی��ری و  Midiدر محیط  Auditionدانس��ت .این ویژگی باعث میش��ود امکان انج��ام عملیات مجزا و
جداگانهای روی هر قطعه صوتی وجود داش��ته باش��د .در ادامه ،ش��ما را با روشهای مختلف مدیریت کلیپها و
نحوهی انجام عملیات روی آنها آشنا خواهیم کرد.
 10-9-1انتخاب و جابجایی کلیپها
ب��ه انتخ��اب و جابجایی کلیپه��ا در محیط  Multitrackبا اس��تفاده از ابزاره��ای  Moveو  Hybridدر
قسمتهای قبل اشاره شد .برای انتخاب هر یک از کلیپها با ابزارهای فوق کافی است روی قطعه کلیپ مورد
نظ��ر کلیک کنید؛ ضمن اینکه برای جابجایی آنها توس��ط ابزار  Moveاز درگ کردن و برای جابجایی توس��ط
ابزار  Hybridنیز عمل درگ را با دکمهی س��مت راس��ت ماوس انجام میدهیم .از آنجایی که انتخاب گروهی
کلیپها نیز در بس��یاری از موارد ،مورد نیاز اس��ت ،ش��ما میتوانید با ابزارهای فوق و پایین نگه داشتن دکمهی
 Ctrlو سپس کلیک روی قطعات صوتی ،اقدام به انتخاب گروهی و ناپیوسته کلیپها نمایید.برای انتخاب تمامی
کلیپهای موجود در یک ش��یار نیز میتوانید پس از انتخاب ش��یار مورد نظر از منوی  Editدستور Select All
 Clip In Trackرا اجرا کنید.
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 10-9-2گروه بندی کلیپها و جداکردن از گروه
یک��ی از مواردی که معموال در هنگام جابجایی ،دس��تکاری و اعمال تغییرات یکس��ان روی مجموعهای از
کلیپه��ا صورت میگیرد ،گروه بندی آنهاس��ت .در  Auditionنیز میتوان پ��س از انتخاب کل یا قطعهای از
کلیپهای صوتی مختلف ،از منوی  Clipیا با کلیک راست روی کلیپهای انتخابی و اجرای دستور Group
 ،Clipsکلیپهای مورد نظر را به حالت گروه درآورد .برای لغو گروه بندی نیز میتوانید با کلیک راس��ت روی
کلیپهای گروهبندی شده یا از منوی  Clipگزینه  Group Clipsرا غیر فعال نمایید.
نکته :میتوان با انتخاب یکی از کلیپهای گروه بندی شده و با استفاده از دستور  Group Colorرنگ
کلیپهای گروه شده را در شیار مربوط تغییر داد.
نکته :در کلیپهای گروه نش��ده مجزا در ش��یارهای مختلف میتوان پس از انتخاب آنها در ش��یارها ی
متفاوت با کلیک راس��ت و اجرای دس��تور  Align Leftلبهی سمت چپ کلیپها و با اجرای دستور
 Align Rightلبهی س��مت راس��ت آنها را با یکدیگر تراز کرد؛ به طوریکه با این عمل ،ش��روع یا
خاتمه کلیپها بهصورت همزمان انجام گیرد.

 10-10روشهای مختلف کپیکردن کلیپها
به طور کلی در  Auditionبه دو روش مختلف میتوان کلیپهای صوتی را در شیارها کپی کرد؛ در روش
اول که به آن کپی مرجع یا  Referenceگفته میشود؛ کپی ایجاد شده به کلیپ اصلی ارتباط دارد؛ به طوریکه
هرگونه تغییر در کلیپ اصلی (مرجع) میتواند در کلیپهای کپی نیز اعمال شود؛ بدیهی است در این روش کپی،
چون فایل کپی شده مرتبط با فایل اصلی است ،فضای اضافی از حافظه و دیسک سخت اشغال نخواهد شد؛ اما
در روش دوم که به آن کپی منحصر به فرد ( )Uniqueگفته میش��ود ،به دلیل عدم وابس��تگی کپی کلیپ مورد
نظر با کلیپ اصلی ،هریک از کلیپها فضای جداگانهای از دیسک سخت را اشغال خواهند کرد.
حال که با روشهای مختلف کپی کلیپها آشنا شدید ،برای انجام این عملیات کافی است که با استفاده از
ابزار  Moveروی کلیپ مورد نظر کلیک راست کرده و سپس با پایین نگه داشتن کلید  Ctrlعمل درگ را انجام
دهید .با رها کردن دکمه ماوس در مقصد ،منویی ظاهر میشود که شامل گزینههای زیر است( :شکل)10-15
• :Copy Refernce Hereایجاد یک کپی مرجع از کلیپ در مقصد؛
• :Copy Unique Hereایجاد یک کپی منحصر به فرد از کلیپ در مقصد؛
• :Move Hereانتقال کلیپ به مقصد.

شکل  10-15روشهای کپی کردن کلیپها
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نکته :با کلیک راس��ت روی کلیپ انتخابی یا از منوی  Clipدس��تور Duplicateرا اجراکنید و س��پس در
پنجرهی باز شده در بخش  Duplicate Clipتعداد کپیهای حاصل از کلیپ مورد نظر را تعیین کنید.
(شکل )10-16ضمنا از بخش  Spacingمیتوان فواصل بین کلیپهای تکراری را تعیین کرد.
سؤال :به نظر شما چه تفاوتی بین گزینههای  Nogapsو Evenly Spacedوجود دارد؟

شکل  10-16تعیین تعداد کپی ها

10

 10-11درج کلیپهای صوتی خالی
ش��ما میتوانید از یک جانگهدار ( )Placeholderبرای ضبط صداهایی که بعدا انجام خواهد ش��د ،اس��تفاده
کنید؛ با این روش در حقیقت جای یک کلیپ صوتی در ش��یار مش��خص ش��ده و در زمانی که نیاز باشد ،با یک
محتوای صوتی جابهجا خواهد ش��د؛ به این مفهوم اصطالحا کلیپ صوتی خالی گفته میش��ود .برای این منظور،
کافی اس��ت که یک محدوده مش��خص از یک کلیپ را انتخاب کرده و سپس از منوی  Insertدستور Empty
" Audio Clipرا اج��را کنی��د .در این حال��ت میتوانید یک��ی از گزینهه��ای ) In Selected Track(Stereoیا
) In Selected Track (Monoرا برای شیارهای  Stereoیا  Monoانتخاب کنید( .شکل )10-17

شکل  10-17درج کلیپ صوتی خالی

 10-12نمایش ،برداشتن و اجرای کلیپهای مخفی
در هن��گام کار در نمای  Multitrackو عملیات میک��س صدا ،گاهی اوقات در هنگام قراردادن کلیپها در
ش��یارهای مختلف با این مش��کل مواجه می ش��وید که بعضی از کلیپها به دالیل مختلفی در هنگام جابجایی
قطعات صوتی در زیر کلیپهای دیگر قرار میگیرند و پنهان میش��وند .برای رفع این مش��کل و آش��کار کردن،
اجرا یا حذف آنها ،میتوانید از دستورات زیر استفاده کنید:
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 : Clip/ Bring To Frontبا انتخاب کلیپ باالیی و اجرای این دستور کلیپهای پنهان شده ،آشکار
خواهند شد.
 : Edit/ Check For Hiddenبا اجرای این دستور همهی کلیپهای پنهان شده در پروژه آشکار خواهند شد.
 : Clip/ Remove Hidden Clipاین دستور باعث حذف کلیپهای پنهان می شود برای این منظور،
الزم است که ابتدا کلیپ آشکار انتخاب شده سپس این دستور اجرا گردد.
 : Clip/ Play Hidden Clipsبا انتخاب کلیپ باالیی و اجرای این دستور ،کلیپهای پنهان شده پخش
خواهند شد.

 10-13ویرایش کلیپها در Multitrack
اگر چه محیط اصلی ویرایش کلیپها در  Auditionنمای ویرایش��ی  Editمیباش��د ،اما امکان ویرایش و
تغییر کلیپهای صوتی در محیط  Multitrackنیز وجود دارد.
در محیط  Multitrackنیز میتوان یک کلیپ صوتی را به قطعات مختلف تقس��یم کرده ،حذف و یا تغییر
اندازه داد .ما در ادامه ،شما را با انواع عملیات ویرایشی قابل انجام در نمای  Multitrackآشنا خواهیم کرد.
سوال :نوع عملیات ویرایشی نمای  Multitrackبا  Editچه تفاوت عمدهای دارند؟
 10-13-1تقسیم کردن ) (Splitو ادغام کلیپهای صوتی )(Merge
با اس��تفاده از دس��تور  Splitامکان تقس��یم کردن یک کلیپ صوتی به دو یا چند قطعه و به کمک دس��تور
 Mergeمیت��وان قطع��ات ایجاد ش��ده یا موجود را به ی��ک قطعه تبدیل کرد؛ برای این منظ��ور ،مراحل زیر را
انجام دهید:
1 .1فای��ل صوت��ی دلخواه��ی را ب��ه پان��ل  Filesبرنام��ه  Importک��رده و س��پس آن را به یکی از ش��یارها
درگ  نمایید؛
2 .2خط زمان را در محل دلخواهی از کلیپ صوتی قرار دهید؛ ضمن اینکه برای این منظور میتوانید از ابزارهای
انتخاب  Time Selectionیا  Hybridنیز استفاده کنید؛
3 .3روی کلیپ صوتی کلیک راس��ت کرده و دس��تور Splitرا اجرا کنید یا اینکه از منوی  Clipدستور مورد نظر
را اجرا نمایید .از کلیدهای ترکیبی  Ctrl + Kنیز برای این منظور میتوان استفاده کرد؛
4 .4با ابزار  Moveقطعات حاصل از تقسیم کلیپ صوتی را جابجا کنید.
برای اتصال قطعات صوتی ایجاد شده کافی است که آنها را در یک شیار کنار هم قرار داد و سپس از منوی
 Clipدستور  Merge/Rejoin Splitرا اجرا کنید.
نکته :اگر بخواهید به جای تقس��یم دوتایی ،کلیپ صوتی به س��ه بخش مستقل تقسیم شود ،یک محدوده
دلخواه از آن را انتخاب کرده تا دو نقطهی تقسیم مشخص شود؛ سپس دستور  Splitرا اجرا کنید.
 10-13-2ایجاد یک کلیپ صوتی از چند کلیپ
در قسمت قبل با نحوهی تقسیم کردن یک کلیپ به چند کلیپ و برعکس کردن ترکیب قطعات یک کلیپ
صوتی به یک کلیپ مستقل آشنا شدید .حال فرض کنید که در یک شیار صوتی چند کلیپ مختلف قرار گرفته
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اس��ت و ش��ما می خواهید آنها را به یک کلیپ در داخل یک شیار دیگر یا حتی یک فایل تبدیل کنید؛ برای این
منظور ،کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:
1 .1کلیپهای دلخواه خود را در یک شیار قرار دهید؛
2 .2برای ایجاد یک کلیپ مستقل از کلیپهای موجود در داخل شیار دیگر از منوی  EditدستورBounce To
 New Trackو در ادامه ) All Audio Clips In Session (Stereoرا اجرا کنید؛
نکته :اگر کلیپهای مورد نظر را در یک ش��یار انتخاب کرده و س��پس بخواهیدآنها در قالب یک کلیپ
مستقل در یک فایل جدید قرار گیرند ،از منوی  Editدستور  Mix Down To New Fileو سپس
گزینه ) Master Output In Session (Stereoرا اجرا کنید.

10

شکل  10-18ایجاد یک کلیپ صوتی از چند کلیپ

س�وال :آیا عملیات ترکیب در یک ش��یار یا در یک فایل میتواند روی کلیپهای انتخاب ش��ده چند شیار نیز
انجام شود؟
 Fade 10-13-3و  Crossfadeکلیپها در یک Track
یکی از جلوههایی که معموال در هنگام کار با کلیپهای صوتی به ابتدا و انتهای آن اعمال میش��ود ،عمل
 Fadingیا محو صداست به طوریکه در شروع یک کلیپ از جلوهی  Fade Inو در انتهای کلیپ نیز از Fade
 Outاستفادهمیشود.
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عمل  Fade Inو  Fade Outدر  Auditionبه صورت بسیار ساده و راحتی قابل انجام است به طوریکه
وقتی کلیپی را با ابزار  Moveیا  Hybridانتخاب میکنید ،مش��اهده خواهید کرد که دو مربع خاکس��تری رنگ
در گوش��ه س��مت چپ و راس��ت باالی کلیپ صوتی ظاهر میشوند که دس��تگیرههای  Fadingصدا هستند .با
درگ ک��ردن این دس��تگیرهها به س��مت داخل میتوان در ابت��دا و انتهای کلیپ ،عمل محو ص��دا را انجام داد.
(شکل )10-19

شکل  10-19دستگیرههای Fading

عالوه بر اینها هنگامی که کلیپ صوتی را روی کلیپ دیگر قرار میدهید تا عمل هم پوشانی صورت گیرد،
دستگیرههای دیگری به نام  Cross Fadeظاهر میشود که به کاربر این امکان را میدهد تا میزان محو صدای
دو کلیپ هم پوشانی شده را تغییر دهد .همان طوری که در هنگام انجام عمل  Cross Fadeمشاهده میکنید،
کلیپهایی که هم پوشانی دارند ،در کلیپ اول عمل  Fade Outو درکلیپ مبدا که روی آن قرار گرفته Fade
 Inانجام میدهند .با این روش در هنگام پخش صدا که بتدریج صدای کلیپ اول محو شده و در مقابل ،کلیپ
دوم که روی آن قرار گرفته بتدریج از حالت محو خارج میش��ود .به این عمل  Cross Fadingیا صدای محو
متقابل نیز گفته میشود( .شکل )10-20

شکل  10-20محو متقابل

 10-13-4تغییر طول Pan ،و  Volumeکلیپهای صوتی
تغییر طول کلیپها  :در نمای  Multitrackبا انتقال مکان نما به ش��روع و انتهای کلیپ و س��پس درگ
کردن میتوان طول کلیپ صوتی مورد نظر را تغییر داد( .شکل )10-21
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شکل  10-21تغییر طول کلیپ

تغیی�ر  : Panخ��ط آبی رنگ وس��ط کلیپ صوتی همان خط  Panیا خط ت��وازن صوتی کانالهای چپ و
راست فایل صوتی است .با درگ کردن این خط یا نقاط ابتدا و انتها ،میتوان توازن صوتی کانالها را تغییر داد.
برای آشنایی بیشتر با این دستور کلیپ صوتی را به صورتی تغییر دهید که صدا در نیمهی اول آن از کانال سمت
راست و در نیمهی دوم آن از کانال سمت چپ پخش شود .توجه داشته باشید که با کلیک روی خط  Panنقاطی
به آن اضافه میشود که قابلیت تغییر خواهند داشت( .شکل )10-22

10

شکل  10-22تغییر Pan

تغیی�ر  : Volumeامکان تغییر  Volumeصدا در ش��یارهای پنجره  Multitrackوجود دارد ؛ برای این
منظور ،مکان نما را به لبه باالیی فایل مورد نظر برده تا به ش��کل دس��ت و عالمت  +در آید؛ س��پس با کلیک
روی این خط نیز مانند خط  Panنقاطی ایجاد خواهد ش��د که با درگ کردن میتوان توس��ط آنها میزان بلندی
صدا را کم یا زیاد کرد( .شکل )10-23

شکل  10-23تغییر بلندی صدا

 10-13-5تغییر زمان کلیپهای صوتی
در حالت معمول اگر چه میتوان زمان یک کلیپ صوتی را کاهش داد ،اما امکان افزایش آن وجود ندارد؛
از ط��رف دیگر ،گاهی اوق��ات در هنگام کار با یک پروژه تدوین فیلم با مش��کل همزمانی صدا و تصویر مواجه
میش��ویم؛ به طوریکه صدا با تصویر تطبیق و همزمانی ندارد .در نرم افزارهای ویرایش صدا مانند Audition
میت��وان ب��ا روش هایی که خود نرمافزار به طور اتوماتیک انجام میدهد ،کلیپ صوتی مورد نظر را کش��یده یا
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( )Stretchکرد؛ در این حالت ،اگرچه در واقع طول کلیپ صوتی افزایش نمی یابد ،ولی با کاهش سرعت پخش
ص��دا ) (Tempoطول آن افزایش خواهد یافت .برای اجرای این دس��تور و انجام عملیات  Stretchingمراحل
زیر را انجام دهید:
1 .1از منوی  Viewبا اجرای دس��تور Enable Clip Time Stretchingابتدا امکان کش��یدن کلیپ صوتی را
فعال کنید؛
2 .2با انتقال مکان نما به گوش��هی س��مت راست یا چپ پایین کلیپ آن را به نماد  Time Stretchتبدیل
کنید و سپس با کلیک و درگ طول کلیپ صوتی را افزایش دهید( .شکل )10-24

شکل  10-24تغییر زمان کلیپ

تمرین :یکبار به کلیپ صوتی در حالت عادی و بار دیگر به کلیپ صوتی در حالت  Stretchیا کشیده شده گوش
دهید؛ چه تغییری در پخش صدا ایجاد شده است؟
نکته :عمل  Time Stretchingرا با انتخاب کلیپ و س��پس اجرای دس��تور Clip Time Propertiesاز
منوی  Clipنیز میتوان به صورت تغییرعددی انجام داد( .شکل )10-25

شکل  10-25تغییر زمان کلیپ به صورت عددی
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نکت�ه :در صورتیک��ه در منوی  Viewگزین��هی  Enable Clip Time Stretchingغیر فعال باش��د ،با
انتقال مکان نما به گوشههای پایین چپ یا راست کلیپ صوتی و پایین نگه داشتن کلید  Ctrlنماد
 Time Stretchingظاهر میشود که میتوان در این حالت سرعت پخش صدا را کم یا زیاد کرد.
س�وال :پس از اعمال  Time Stretchingدر گوش��ه پایین و سمت چپ کلیپ صوتی چه نمادی
شده است و این نماد به چه معنی است؟

ظاهر

 10-13-6تنظیم خصوصیات کلیپهای صوتی
بعض��ی از خصوصی��ات مربوط به کلیپها مانند بلندی صدا و  Panکانالها را میتوان با اس��تفاده از خطوط
موجود تنظیم کننده در کلیپ تغییر داد؛ عالوه بر این ،در حالت  Multitrackبا اس��تفاده از تنظیمات کنار ش��یار
نیز میتوان این عمل را انجام داد .البته در این حالت ،تغییرات مورد نظر بر کل محتویات ش��یار اعمال میش��ود؛
اما در زمانی که بخواهید خصوصیات یک کلیپ از شیار را تغییر دهید مراحل زیر را دنبال کنید:
1 .1کلیپ مورد نظر را انتخاب کرده و س��پس با کلیک راس��ت دستور  Clip Propertiesیا از منوی  Clipاین
دستور را اجرا کنید؛ البته از کلید میانبر  Ctrl + Hنیز میتوانید استفاده کنید.
2 .2در پنجرهی باز شده میتوان شدت صدا ،توازن صدا در دو کانال ،خاموش کردن کلیپ و قفل کردن آن به
لحاظ جابجایی را انجام داد( .شکل )10-26

10

شکل  10-26تنظیم خصوصیات کلیپ صوتی
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Learn In English
----------------------------------------Comparing Edit View And Multitrack View
Adobe Audition Provides Different Views For Editing Audio Files And Creating
Multitrack Mixes. To Edit Individual Files, Use Edit View. To Mix Multiple Files And
Integrate Them With MIDI And Video, Use Multitrack View.
Edit View And Multitrack View Use Different Editing Methods, And Each Has
Unique Advantages. Edit View Uses A Destructive Method, Which Changes Audio
Data, Permanently Altering Saved Files. Such Permanent Changes Are Preferable When
Converting Sample Rate And Bit Depth, Mastering, Or Batch Processing. Multitrack View
Uses A Nondestructive Method, Which Is Impermanent And Instantaneous, Requiring
More Processing Power, But Increasing Flexibility. This Flexibility Is Preferable When
Gradually Building And Reevaluating A Multilayered Musical Composition Or Video
Soundtrack.

خالصه مطالب:
-------------------------•یک��ی از قابلیتهای نرماف��زار  Auditionعالوه بر ویرایش صدا ،ترکیب و میک��س چندین فایل و کلیپ
صوتی و ایجاد یک خروجی واحد از عملیات انجام شده در نمای Multitrack Viewمی باشد.
•در حالت  Multitrack Viewپس از چیدن الیههای صوتی در قالب  Trackاز فایلی به نام  Sessionبرای
نگهداری فایل اصلی پروژه خود استفاده میکند؛
•در نمای  Multitrackپنجرهی اصلی برنامه از دو بخش  Mainو Mixerتش��کیل ش��ده است که Main
حاوی الیهها یا ش��یارهای صوتی مورد نیاز برای انج��ام عمل میکس و در مقابل  Mixerتنظیمات مربوط
به هر شیار را انجام میدهد؛
•برای انتخاب یک محدوده از کلیپهای صوتی ،روی یک کلیپ کلیک کرده و س��پس با اس��تفاده از درگ،
یک محدوده انتخاب روی کلیپهای صوتی موجود در شیارهای مختلف ایجاد کنید.
•در نماي  Multitrackبرای اضافه کردن یک ش��یار صوت��ی جدید میتوانید از منوی  INSERTگزینهی
AUDIOاستفاده نمایید؛
•در نماي ،Multitrackدکمه  Volumeتنظيم بلندي صدا را انجام داده و دکمهی  Panصدا را بين دو باند
چپ و راست حرکت داده و توازن صدا در دو کانال را تنظيم مینمايد؛
•در نماي ،Multitrackبخش  Inputبرای تنظيم دس��تگاه ورودي صدا براي هر ش��يار و بخش Output
برای تنظيم دس��تگاه خروجي صدا براي هر ش��يار میباش��د که به طور پيش فرض در حالت  Masterقرار
گرفته است؛
•در نماي  Multitrackپنج شیار مختلف برای انجام عملیات میکس شامل شیارهای صدا ،ویدیو MIDI،و
 Busو  Masterوجود دارد؛
•از ش��یارهای  Busبرای هدایت و ارس��ال چند شیاره به یک شیار مستقل اس��تفاده میشود .عملکرد اصلی
این ش��یارها برای ترکیب چندین کانال صدا و س��پس انجام عملیات روی آنها و در ادامه ارسال آنها به یک
خروجی می باشد؛
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•برای درج یک ش��یار با نوع خاص میتوانید از منوی  Insertو دس��تورات ،Midi Track ،Audio Track
 Video Trackو  Bus Trackاستفاده کنید؛
•کنترلهای ، Input/Outputکنترلهایی هس��تند که عملیاتی مانن��د تنظیم بلندی صدای خروجی ،توازن
صدای بین کانالهای یک شیار و همچنین منابع ورودی و خروجی یک شیار را انجام میدهند؛
•ازکنترلهای ،Effectsبرای فعال یا غیر فعال کردن جلوه و قفل کردن ش��یار و عملیاتی مش��ابه آن استفاده
میشود؛
•کنترله��ای ،Sendsکنترلهای��ی هس��تند که موجب نظارت و کنترل صدا در ارس��ال به خروجی ش��یارها
میشوند و عمل ارسال خروجی چندین شیار به یک شیار توسط کانالهای  Sendصورت میگیرد؛
•کنترلهای  EQیک اکوالیزر سه بانده را در پانل  Mainو  Mixerدر اختیار کاربر قرار میدهد؛
•در  Auditionمیتوان پس از انتخاب قطعه کلیپهای صوتی مختلف از منوی  Clipو یا با کلیک راس��ت
روی کلیپهای انتخابی و اجرای دستور ،Group Clipsکلیپهای مورد نظر را به حالت گروه درآورد؛
•ب��ه طور کلی در  Auditionاز دو روش کپی مرجع وکپی منحصر به فرد برای انجام عملیات کپی کلیپها
در یک شیار استفاده میشود؛
•با اس��تفاده از دس��تور  Splitامکان تقسیم کردن یک کلیپ صوتی به دو یا چند قطعه وجود دارد و به کمک
دستور  Mergeمیتوان قطعات ایجاد شده یا موجود را به یک قطعه تبدیل کرد؛
•از جلوه  Fade Inو  Fade Outبرای محو تدریجی صدا در ابتدا و انتهای قطعه صوتی استفاده می شود.
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واژه نامهی تخصصی
مزیتها

Advantages

موجب شدن

Bring

10

Combine

ترکیب

Destructive

مخرب

Different

اختالف

Extremely

بشدت

Flexible

انعطاف پذیر

Freeze

ثابت کردن

Gradually

بتدریج

Hybrid

مرکب

Interface

واسط

Master

اصلی

Permanent

پایدار

Placeholder

جانگهدار
ارزیابی مجدد

Reevaluating

متصل شدن

Rejoin
Routing

مسیر یابی

Session

جلسه

Silent

بی صدا

Simply

بسادگی
تقسیم کردن

Split
Tempo

وقت

Texture

بافت
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خود آزمایی:
 .1با چه دستوراتی میتوان عمل تقسیم و ادغام فایلهای صوتی را در محیط  Multitrackانجام داد؟
 .2آیا امکان ترکیب کلیپهای صوتی مختلف به یک کلیپ در شیار یا فایل مستقل وجود دارد؟
 .3تفاوت  Fadeو  Cross Fadeرا بنویسید.
 .4در محیط  Multitrackهریک از عملیات زیر چگونه قابل انجام شدن است؟
-Pan-Volumeتغییر طول – تغییر زمان -تغییر خصوصیات

10

کارگاه صدا:
 .1متن زیر را بار دیگر ضبط کرده یا از فایل ضبط ش��ده  Mother_Soundدر فصلهای قبل اس��تفاده کنید.
ابت��دا فای��ل صوتی را هواگیری کرده و نویزهای موجود در آن را در صورت وجود حذف کنید و س��پس متن
هری��ک از جم��الت موجود در متن زیر را در حالت  Muktitrackاز هم جدا کرده و پس از آن ،عملیات زیر
را بر روی انها انجام دهید:
اي باغبان هستي من! گا ِه روییدنم باران مهرباني بودي که به آرامي سیرابم کند(1).
گا ِه پروریدنم آغوشي گرم که بالندهام سازد(2) .
گا ِه بیماري ام ،طبیبي بودي که دردم را ميشناسد و درمانم ميکند(3) .
گا ِه اندرزم ،حکیمي آگاه که بنرمي زنهارم دهد(4) .
گا ِه تعلیمم ،معلمي خستگي ناپذیر و سخت کوش که حرف به حرف دانایي را در گوشم زمزمه میکند(5) .
گا ِه تردیدم ،رهنمایي راه آشنا که راه از بیراهه نشانم دهد(6) .
ایستاده اي بر قالیچه سبز بهشت(7) .
در وراي زالل اشکهایت مي شویي غبار زمان را(8) .
دستهایت ساقه هاي مهرباني است که جهان را گرم در بر میگیرد)(9
و من سبز مي شوم )(10
لبخندت سپیده دمي است که غروب نمي شناسد )(11
و بهار با تنفس تو آغاز ميشود؛ تو شگفتي خلقتي؛ تو لبریز از عظمتي؛ تو را سپاس ميگویم و ميستایمت(12) .
آه اي همیشه شکیبایي! اي مادرم! دوستت دارم(13) .
•صدای قطعات صوتی مزبور را تقویت نمایید؛
•جلوهی  Echoرا بر آنها اعمال کنید؛
•تمامی قطعات را در یک شیار بترتیب و با فواصل خالی مناسب بین هر جمله مرتب کنید؛
•در یک ش��یار دیگر یک موسیقی زمینه قرار دهید؛ به طوریکه در هنگام پخش گفتار ،صدای آن پایینتر و
در فواصل خالی بین جمالت ،صدای آن بیشتر شود.
•محتویات دو شیار را در قالب یک فایل صوتی با یکدیگر ترکیب کنید.
 .2فایل صوتی ایجاد ش��ده از تمرین قبل را در یک ش��یار دلخواه قرار داده و س��پس خروجی آن را به دو شیار
 Busو پ��س از آن ،خروج��ی نهایی را به خروجی کارت صوتی )هدفون( ارس��ال کنید .در انجام ارس��الها
تنظیمات ،بلندی و توازن صدای شیار را نیز به دلخواه تنظیم کنید.
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پرﺳشهای چهارگﺰینهای:
 .1با کدامیک از دستورات زیر میتوان یک کلیپ صوتی را به چند قطعه تقسیم کرد؟
ب( Split
الف( Merge
د( Rejoin Split
ج( Merge/Rejoin Split
 .2اگر بخواهیم در یک شیار کلیپ انتخاب شده را در قالب یک فایل جدید ذخیره کنیم ،از چه دستوری استفاده
میکنیم؟
ب( Split
الف( Merge/Rejoin Split
د( Bounce To New Track
ج( Mix Down To New File
 .3با این روش در هنگام پخش صدا مش��اهده میش��ود که بتدریج صدای کلیپ اول محو ش��ده و در مقابل
کلیپ دوم که روی آن قرار گرفته است ،بتدریج از حالت محو خارج میشود .به این عمل  …….نیز گفته
میشود.
ب( Fade In
الف( Cross Fade
د( Bounce To New Track
ج( Fade Out
 .4با استفاده از خط  Panدر یک کلیپ صوتی چه تغییری میتوان ایجاد کرد؟
ب( تغییر میزان بلندی صدا
الف( تغییر طول کلیپها
د( تغییر شدت صدا
ج( تغییر توازن صوتی بین کانالها
 .5با کوچک کردن طول کلیپ صوتی توسط  Time Stretchچه تغییری در پخش صدا ایجاد میشود؟
ب( کاهش سرعت پخش
الف( افزایش سرعت پخش
ج( تغییری در سرعت پخش ایجاد نمی شود د( کلیپ بدون صدا خواهد شد
 .6با کدامیک از دستورات زیر میتوان چند قطعه کلیپ صوتی رادر قالب یک کلیپ ادغام کرد؟
ب( Split
الف( Merge
د( Rejoin
ج( Merge/Rejoin Split
 .7در پنجرهی  Clip Propertiesگزینهی  Time Offsetچه عملی را انجام میدهد؟
ب( تعیین زمان انتهای کلیپ
الف( تعیین زمان  Muteکلیپ
د( تعیین زمان شروع کلیپ
ج( تعیین شدت صدا کلیپ
 .8با کدامیک از شیارهای زیر میتوان با دستگاهها و آالت موسیقی در محیط  Auditionارتباط برقرار کرد؟
ب( Audio
الف( Midi
د( Master
ج( Video
9. To Edit Individual Files, Use …… View. To Mix Multiple Files And Integrate Them
With MIDI And Video, Use ….. View.
a) Edit-Multitrack
b) Multitrack-Edi
c) Edit-Cd
d) Cd-Multitrack
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ساعت
نظری

عملی

2

4

اهداف رفتاری:

در پایان این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند:

1 .1در مورد صداهای فراگیر و نحوهی ساخت آنها توضیح دهد؛
2 .2از یک صدای فراگیر در محیط برنامه خروجی بگیرد؛
3 .3یک  CDصوتی را در  Auditionبسازد؛

4 .4روش ذخیرهی گروهی فایلهای صوتی را بیان کند؛

5 .5ویژگی فرمتهای مختلف صوتی و تصویری را توضیح داده و با یکدیگر مقایسه کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانهای
کد استاندارد 15/5/-87 :ف.هـ

مقدمه:
آخری��ن مرحله در پایان انجام عملیات پردازش��ی و ویرایش��ی بر روی یک فای��ل صوتی ،گرفتن خروجی از
پروژه مورد نظر است ،نرمافزار  Auditionبه عنوان یک نرمافزار ویرایش و پردازش صوت دارای فرمتهای
مختلفی اس��ت ،که بعض��ی از آنها در تولید نهایی فایل مورد نظر باعث فشردهس��ازی و گروهی دیگر نیز بدون
عمل فشردهس��ازی اقدام به تولید فایل مورد نظر مینمایند .در این فصل عالوه بر گرفتن خروجیهای مختلف،
به نحوه ساخت یک لوح فشرده صوتی نیز خواهیم پرداخت.

 11-1نحوهی ساخت صدای فراگیر ()Surround
سیستمهای شش باندی اولین بار در سال  1950برای فیلمهای سینمایی  70میلیمتری مورد استفاده قرار
گرفتند که در آن ش��ش کانال صدا ش��امل کانالهای  1و  2و  3بترتیب برای کانالهای چپ  ،وس��ط و راست
وکانالهای  5و  6نیز برای پخش صداهای محیطی چپ و راست استفاده میشد؛ ضمن اینکه کانال  4نیزبرای
پخش صداهای با فرکانس پایین ( )LFEاختصاص یافته بود.
حال که با سیس��تم صدای فراگیر آش��نا شدید ،در این قسمت میخواهیم شما را با نحوهی میکس صداهای
فراگیر و نحوهی تنظیم خروجیها با بلندگوهای ششگانه و با نحوهی گرفتن خروجی آشنا کنیم.
برای ش��روع کار ابتدا در نمای  MultiTrackقرار گرفته و در ش��ش تراک مجزا فایلهای صوتی دلخواه را
قرار دهید( .شکل)11-1

11

شکل  11-1نحوهی ساخت صدای فراگیر

ب��ه منوی  Viewرفته و گزین��هی  Surround Encoderرا انتخاب کنید؛ در ای��ن حالت پنجرهی زیر باز
خواهد شد( .شکل)11-2
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شکل  11-2پنجرهیSurround Encoder

همانطور که در پنجرهی فوق مش��اهده میکنید قس��متهای متعددی قرار دارد که از آنها میتوان برای
تنظیمات مختلف سیستم صوتی  Surroundو گرفتن خروجی از آن استفاده کرد .در بخش ( Track Listشماره
 )1لیس��ت تراکهای صوتی نمایش داده شده اس��ت  .ضمن اینکه در قسمت ( Surround Pannerشماره )2
نیز نحوهی قرار گیری بلندگوها در این سیس��تم مشخص شده است .شما میتوانید از بخش Track Options
(ش��ماره )3تنظیمات صدای  Subwoofer1و کانال  Centerو همچنین از قسمت  Track Levelمیزان شدت
صدای هر تراک را تعیین نمایید.
در قسمت پایین پنجرهی فوق (شماره )4نیز امکان پخش هریک از شیارها به صورت مجزا با استفاده از دکمه
و همچنین امکان پخش کلیه شیارها نیز با دکمه  Play Allفراهم شده است  .در جلوی این قسمت (شماره  )5نیز
یک  Level Meterبرای کنترل و نظارت بر شدت صدای کلیه شیارها قرار داده شده است که در هنگام استفاده از
دکمههای  Play Trackو  Play Allشما میتوانید میزان شدت صدای هریک از تراکها یا همه تراکها را در این
قس��مت مش��اهده کنید .البته با استفاده از  Preview Volumeمیتوان میزان صدای پخش شده ( )Play Backو
همچنین میزان صدای  Masterرا تعیین کرد .آخرین قسمتی که در این پنجره قرار داده شده است دکمه Export
میباشد که با استفاده از آن میتوان خروجی نهایی سیستم صوتی فوق را تعیین کرد.

 11-2تنظیم کانالهای Surround
پس از اینکه در قسمت قبل با بخشهای مختلف پنجرهی  Surround Encoderو کاربرد هریک از آنها
آشنا شدید در این قسمت شما را با مهمترین بخش در صداهای فراگیر یعنی تنظیم شیارهای صوتی با کانالهای
سیستم فراگیرآشنا خواهیم کرد.
همانطور که در پنجرهی  Surround Encoderدر بخش  Surround Pannerمشاهده میکنید در یک نمای
کلی محل قرار گیری بلندگوها درسیستم فراگیر نمایش داده شده است که با انتخاب هر تراک از بخش Track List
بهطور پیشفرض یک دایره س��فید رنگ در مرکز دایره قرار میگیرد که به معنای پخش صدا از تمامی بلندگوهای
 Subwoofer -1ی��ا  Subبلندگوهایی هس��تند که صداهای با فرکانس پایین بین  20ت��ا 200هرتز را که اصطالح ًا به آنها
 Bassگفته میشود را پخش میکنند.
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موجود میباشد  .شما میتوانید با انتخاب هر تراک و سپس درگ این دایره به سمت بلندگوی مورد نظر خروجی شیار
را با این بلندگو تنظیم میکنیم .در هنگام پخش نیز صدای مربوطه از این بلندگو پخش میگردد( .شکل)11-3

شکل  11-3تنظیم خروجی شیارها روی بلندگوها

همانطور که در ش��کل  11-3مش��اهده میکنید خروجی تراک ش��ماره  3با کانال س��مت راست ()Right
سیستم فراگیر تنظیم شدهاست.

11

 11-3گرفتن خروجی از صدای فراگیر
در مرحلهی س��وم برای تولید یک صدای  Surroundپس از اینکه صداهای مختلف در ش��یارهای مربوط
ق��را رگرفت��ه و تنظیمات مربوط به آنه��ا در پنجرهی ( Surround Encoderاز جمله تنظیم ش��یارهای صوتی
باکاناله��ای ص��دای مزبور) انجام گرفت (ش��کل  )11-3در همین پنجره روی دکم��ه  Exportکلیک کرده تا
پنجرهی شکل  11-4باز شود.

شکل  11-4پنجرهی Export
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همانطور که در پنجرهی فوق مش��اهده میکنید در بخ��ش  Multi Channel Session Nameنام فایل
خروج��ی مرب��وط و در بخش  Save Inنیز مس��یر قرارگی��ری فایلهای نهایی را تعیین کرده و س��پس یکی از
گزینههای  Exportرا برای ایجاد نوع خروجی تعیین کنید.
در ضمن از قسمت  Format Optionsمیتوان فرمت خروجی فایل را تعیین کرد.
نکته :چنانچه بخواهید یک میکس فراگیر را به یک دستگاه خروجی با قابلیت پخش  Surroundمنتقل
کنید ،الزم است سیستم شما به یک خروجی شش کانال مجهز باشد.

 11-4نحوهی ساخت  CDصوتی در Audition
یکی از روش هایی که در مورد ساخت آلبومهای صوتی در قالب یک  CDمعموالً بهکار گرفته شود ،استفاده
از نرمافزارهای  Writeاست .اما عالوه بر این روش اکثر نرمافزارهای ویرایش صدا مانند  Auditionنیز دارای
امکاناتی برای س��اخت CDهای صوتی هس��تند که در این قسمت قصد داریم شما را با نحوهی ساخت این نوع
از CDها در محیط نرمافزار Auditionآشنا کنیم.
برای این منظور ابتدا فایلهای صوتی مورد نظر را به نرمافزار  Importکرده و س��پس عملیات ویرایش��ی
را اعم��ال کرده و در ادامه ،با انتخاب فایلهای مورد نظر ،از قس��مت باالی پنجرهی  Filesروی آیکن Insert
 Into CD Listکلیک کرده یا با کلیک راس��ت روی اس��امی فایلهای انتخابی  ،از منوی باز شده این دستور را
اجرا نمایید؛ ضمن اینکه به جای این دو روش میتوانید از کلیدهای ترکیبی  Alt+Insertنیزاستفاده کنید؛ حال
اگر با کلیک روی گزینهی  CDدر نوار منو به حالت نمایش��ی  CD Viewبروید مش��اهده خواهید کرد لیستی از
فایلهای انتخابی مورد نظر در این پنجره قرار گرفته است( .شکل)11-5

شکل CD View 11-5
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همانطور که در پنجرهی فوق مش��اهده میکنید میتوانید ب��ا انتخاب هریک از فایلهای مورد نظر همراه
با کلیک روی دکمهی  Track Propertiesو باز ش��دن پنجرهی مربوط (ش��کل )11-6مشخصات فایل مورد
نظر را تنظیم نمایید؛ برای این منظور ،گزینهی  Use Default Track Propertiesرا انتخاب کرده و سپس از
بخش  Track Titleعنوان تراک صوتی و از قسمت  Artistنیز نام هنرمند را تعیین کرده یا تغییر دهید؛ ضمن
اینک��ه ب��ا انتخاب گزینهی  Use Custom Track Propertiesو اس��تفاده از بخش  Pauseنیز میتوان زمان
توقف بین پخش هر تراک را تعیین کرد.

شکل  11-6تنظیم ویژگی شیار

11

با این توضیحات و با اجرای تنظیمات مورد نظر با زدن دکمه  Okپنجرهی  Track Propertiesرا بسته و
به پنجرهی  Mainبر میگردیم .قبل از اینکه عملیات  Writeروی  CDرا انجام دهیم ،شما میتوانید با درگ
یا با اس��تفاده از دکمههای  Move Upو  Move Downترتیب قرار گیری تراکها را در لیس��ت تغییر دهید؛
پ��س از انج��ام این عمل با کلیک روی دکمه  Write CDپنج��رهی انجام تنظیمات مربوط به  Write CDباز
خواهد شد( .شکل)11-7

شکل  11-7پنجرهیWrite CD
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همانطور که در پنجرهی فوق مش��اهده میکنید ،از بخش  Deviceنام  CDیا  DVD Writerمورد نظر
و از قس��مت  Write Modeنیز روش  Writeو باالخره از قس��مت  Copiesنیز تعداد نس��خههای ایجاد شده
از  CDیا  DVDمورد نظر تعیین میش��ود .البته توجه داش��ته با ش��ید که با کلیک روی دکمهی CD Device
 Propertiesنیز میتوان از بخش  Buffer Sizeاندازه بافر و از قس��مت  Write Speedنیز س��رعت  Writeرا
تعیین کرد .در پایان ،پس از انجام تمامی تنظیمات فوق با کلیک روی دکمه  Write CDعملیات ساخت CD
صوتی مورد نظر به اتمام خواهد رسید.

 11-5صدور یک  Sessionبه یک فایل ویدیویی
نرماف��زار  Auditionعالوه بر ویرای��ش فایلهای صوتی ،امکان وارد کردن فایلهای ویدیویی به برنامه و
انجام عملیات ویرایش��ی روی صدای موجود در فایل ویدیویی را نیز دارد .این نرمافزار قادر اس��ت که با دریافت
فرمتهای چند رس��انهای مانند  Mov، Aviو  Wmvامکان��ات ویرایشهای صوتی را روی آنها فراهم کرده و
مجدداً با همان فرمت ،آنها را ذخیره کند؛ به این معنی که وقتی ش��ما فایلی را با فرمت  Aviوارد محیط برنامه
میکنید ،در پایان نیز  Exportبرنامه یک فایل  Aviخواهد بود.
قبل از اینکه با نحوهی کار روی فایلهای ویدیویی آشنا شوید ،ابتدا الزم است با فرمتهای ویدیویی قابل
پشتیبانی در  Auditionو ویژگی آنها آشنا شوید:
فرمت  :Avi1یک فرمت چند رس��انهای برای ذخیرهی صدا و تصاویر متحرک اس��ت؛ ضمن اینکه  Aviرا
یک فرمت فشردهسازی میدانند بدین معنی که نحوهی سازماندهی اطالعات را تعیین کرده ،ولی به هیچ وجه
عمل فشردهسازی صدا و تصویر را انجام نمیدهد.
فرمت  :)Mov) Quicktimeیکی از فرمتهای چند رس��انهای س��اخت شرکت  Appleبوده که شامل
صوت ،فیلم ،متن ،انیمیش��نهای تعاملی و غیره اس��ت .برای مش��اهده  MOVنیاز به Time Player Quick
اس��ت .تاکنون چندین ویرایش برای سیستم عاملهای  Macintoshو  Windowsارائه شده است که آخرین
آنها ویرایش  VXاست.
فرمت  : Wmv2یک فرمت ویژه برای فشردهسازی تصاویر ویدیویی است و از آن ،هم در پخش و هم در
دریافت اطالعات صوتی و تصویری از اینترنت ،استفاده میشود.
ب��رای انج��ام عملیات روی فایلهای ویدیوی��ی در نمای  MultiTrackقرار گرفت��ه و مراحل زیر را دنبال
کنید:
1 .1یک فایل ویدیویی دلخواه را به پنجرهی  Filesبرنامه  Importکنید .همانطور که در شکل  11-8مشاهده
میکنی��د ،فای��ل ویدیویی دریافتی به صورت دو فایل مجزا و مس��تقل صوتی و تصویری در داخل پنجرهی
 Importقرار خواهند گرفت.

1- Audio Video Interleaved
2- Windows media video
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شکل  11-8انجام عملیات روی فایلهای ویدیویی

2 .2در پنجرهی  Mainروی یکی از ش��یارها کلیک راس��ت کرده و س��پس از منوی  Insertگزینهی Video

 Trackرا انتخاب کنید .با اجرای این دستور ،یک شیار ویدیویی اضافه خواهد شد؛ حال فایل ویدیویی را به
شیار ویدیو و فایل صوتی را نیز به شیار صوتی پایین شیار ویدیویی انتقال دهید( .شکل )11-9
3 .3ب��رای اینکه در محیط برنامه راحتتر به انجام عملیات بپردازید میتوانید از منوی  Windowو زیرمنوی
 Workspaceفضای کار  Video+Audio Sessionرا انتخاب کنید .در این حالت در گوشه سمت چپ
و ب��االی پنج��رهی اصلی ،یک پنجرهی  Videoباز خواهد ش��د که بهص��ورت  Thumbnailمحل قرار
گیری خط زمان را در فریم مربوط نمایش میدهد؛ ضمن ًٌا به این نکته توجه داش��ته باش��ید که در ش��یار
 Videoنیز میتوان با انتخاب گزینهی  No Thumbnailنمایش ویدیو را در ش��یار بدون تصویر و فقط
ب��ا ن��ام آن نمایش داد؛ همچنین ب��ا انتخاب گزینهی  First Onlyمیتوان تصوی��ر اولین فریم مربوط را
در ش��یار نش��ان داد و باالخره با انتخاب گزینهی  Allنیز تمامی فریمهای موجود در ویدیو قابل نمایش
خواهند بود( .ش��کل )11-9
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شکل  11-9نمایش فریمهای ویدیویی

4 .4ویرایشهای م��ورد نظر را روی فایل صوتی
انج��ام دهید؛ ب��رای این منظ��ور ،روی فایل
صوتی موجود در شیار دابل کلیک کرده تا از
محی��ط  MultiTrackبه نمای  Editبروید
سپس جلوهگذاریهای الزم را نیز انجام داده
و مجدداً به نمای  MultiTrackبرگردید.
5 .5در پایان میتوان پس از تنظیم ابتدا و انتهای
فای��ل ویدیویی و صوتی ب��ا یکدیگر ،با زدن
دکمهی  Playپیش نمایش آنها را مش��اهده
ک��رده و س��پس از من��وی  Fileزی��ر منوی
 Exportوسپس  Videoرا اجرا کرده و پس
از انجام تنظیمات مربوط به فایل ،از آن یک
خروجی ویدیویی ایجاد کنید.

شکل  11-10خروجی و تنظیمات آن
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 11-6ذخیرهی گروهی فایلها و گرفتن خروجی

همانط��ور که از فصلهای قبل به ی��اد دارید ،نحوهی ذخیرهی فایلها در نم��ای  Editو MultiTrack

را بهطور کامل مورد بررس��ی قرار دادهایم .در این قس��مت میخواهیم شما را با روش ذخیرهی گروهی فایل در
 Auditionآشنا کنیم.
ب��رای این منظ��ور در محیط  Editیا  MultiTrackق��رار گرفته و با فرض اینک��ه فایلهای مورد نظر در
پنجرهی  Filesموجود هس��تند ،از منوی  Fileدستور  Save All Audio Asرا اجراکنید؛ در این حالت پنجرهی
شکل  11-11باز میشود.

11
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همانطور که در پنجرهی فوق مشاهده میکنید ،از بخش  Destination Folderمسیر ذخیرهی فایلهای
مورد نظر و در بخش  Filename Templateنیز همانطور که در فصلهای قبل گفتیم ،میتوان با وارد کردن
پارامتره��ای ( %Sن��ام آهنگ)( %D،نام آلبوم )( %A ،نام هنرمند) و ...ن��ام فایلهای صوتی مورد نظر را با فرمت
مشخصی نمایش داد؛ همچنین در بخش  Output Formatنیز نوع فرمت فایلهای مورد نظر تعیین میشود.
البته به این نکته توجه داش��ته باش��ید که در هنگام انتخاب فرمت فایلها میتوان با استفاده از دکمه Options
تنظیمات مربوط به هر فرمت را نیز تعیین کرد .در پایان ،با کلیک روی دکمه  Saveعملیات ذخیرهسازی فایلها
در مسیر موردنظر و با فرمت دلخواه صورت خواهد گرفت.
Learn In English
-------------------------------------------Export a Surround Mix
Adobe Audition Can Export Surround Mixes In Either One WMA Or WAV File That
Contains All Six Channels, Or Six Separate WAV Files For Each Channel.
Note: If You Plan To Deliver Exported Files To An Outside Service For Surround
Encoding, Confirm Format Requirements With That Service.
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خالصهی مطالب:
---------------------------------------•در سیس��تمهای صوتی فراگیر ،ش��ش کانال صدا شامل کانالهای  1و  2و  3بترتیب برای کانالهای چپ ،
وسط و راست و کانالهای  5و  6نیز برای پخش صداهای محیطی چپ و راست وجود دارد؛
•ب��رای ایج��اد صداهای  Surroundو تنظیمات مربوط به آنها به منوی  Viewرفته و گزینهی Surround
 Encoderرا انتخاب کنید؛
•در پنج��رهی  Surround encoderدر بخ��ش  ، Surround pannerیک نمای کلی از محل قرارگیری
بلندگوها درسیستم فراگیر نمایش داده شده است که با انتخاب هر تراک از بخش  Track Listبهطور پیش
فرض یک دایرهی س��فید رنگ در مرکز دایره قرار میگی��رد که به معنای پخش صدا از تمامی بلندگوهای
موجود است.
•برای س��اخت CDهای صوتی در  Auditionابتدا فایلهای صوتی مورد نظر را به نرمافزار  Importکرده
و در ادام��ه با انتخاب فایلهای مورد نظر از قس��مت باالی پنج��رهی  Filesروی آیکن Insert Into CD
 Listکلیک کنید.
•نرمافزار  Auditionامکان وارد کردن فایلهای ویدیویی به برنامه و انجام عملیات ویرایش��ی روی صدای
موجود در فایل ویدیویی را نیز دارد.
•فرمت :Aviیک فرمت چند رسانهای برای ذخیرهی صدا و تصاویر متحرک است؛ ضمن اینکه  Aviرا یک
فرمت فشردهسازی میدانند؛ بدین معنی که نحوهی سازماندهی اطالعات را تعیین کرده ،ولی به هیچ وجه
عمل فشردهسازی صدا و تصویر را انجام نمیدهد.
•فرم��ت  : (Mov) Quicktimeیکی از فرمتهای چند رس��انهای اس��ت که ش��امل ص��وت  ،فیلم  ،متن ،
انیمیشنهای تعاملی و غیره است.
•فرمت  :Wmvیک فرمت ویژه برای فشردهس��ازی تصاویر ویدیویی اس��ت که از آن ،هم در پخش و هم در
دریافت اطالعات صوتی و تصویری از اینترنت ،استفاده میشود.
•در نمای  Editیا  MultiTrackاز منوی  Fileدس��تور  Save All Audio Asرا اجراکنید تا عمل ذخیرهی
گروهی فایلها صورت گیرد.
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واژه نامهی تخصصی
حافظهی میانجی

Buffer

شامل

Contains

مقصد

Destination

رمز گذار

Encoder

خروجی

Export

اختصاصی

Individual

در عوض

Instead

میزان کننده

Panner

انعکاس

Reflect

نیازمندی ها

11

Requirements

بلندگوی تولید کنندهی صدای بم

Subwoofer

کوچک؛ هر چیزی که به اندازه ناخن شست باشد

Thumbnail

فضای کاری

Workspace

198

توانایی صدور فایلهای صوتی

خود ﺁزﻣایی:
 .1ویژگ��ی صداه��ای فراگی��ر( )Surround Soundرا توضیﺢ دهید و نحوهی قرار گرفت��ن بلندگوها در یک
سیستم  Suroundرا نمایش دهید.
 .2در مورد فرمت فایلهای صوتی زیر و ویژگیهای آنها توضیﺢ دهید.
Wav-Wma-Mp3-Midi
 .3آیا در  Auditionامکان ویرایش فایلهای صوتی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسﺦ چه فرمتهایی

قابل ویرایش هستند.
 .4روش ذخیرهی گروهی فایلهای صوتی را بیان کنید.
 .5ویژگی فرمتهای مختلف صوتی و تصویری را توضیﺢ داده و با یکدیگر مقایسه کنید.

گارگاه صدا
.1
.2
.3
.4

از تعدادی فایل صوتی دلخواه استفاده کرده و با استفاده از آنها یک  Audio CDایجاد کنید.
سه فایل  Surroundبا محتویات دلخواه ایجاد کنیدکه کانال  Centerآنها یک گفتار یا  Narrationباشد؛
بهطوریکه خروجی فایل اول  6فایل  Wavتک کاناله ،خروجی فایل دوم و س��وم بترتیب یک فایل ش��ش
کاناله  Wavو  Wmaباشد.
از یک فایل ویدیویی فقط صدای آنرا استخراج کنید.
ی��ک فایل  Aviصوتی – تصوی��ری باز کرده و پس از اعمال افکت  Reverbروی صدای آن ،مجدداً از آن
خروجی  Aviایجاد کنید.

ﭘرسﺶهای ﭼﻬارگﺰینهای
 .1در پنج��رهی Surround Encoderتنظیم��ات صدای  Subwooferدر کدامی��ک از بخشهای پنجرهی
قرار دارد؟
ب) Track List
الف) Track Option
د) Track Level
ج) Surround Panner
 .2در صداهای فراگیر پخش صداهای با فرکانس پایین ( )LFEاز کدام کانال آن پخش میشود؟
ب) کانال 4
الف) کانال 5
د) کانال 6
ج) کانال 3
 .3کدامیک از فرمتهای فایلی زیر در اینترنت و صفحات وب کاربرد دارد ؟
ب) Wma
الف) Wav
د) Mid
ج) Mp3
 .4کدامیک از فرمتهای فایلی زیر قابلیت نمایش فیلم دارد؟
ب) Wma
الف) Wav
د) Midi
ج) Mp3
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5 .5در پنجرهی  Surround Encoderبا دکمهی  Exportکدامیک از خروجیهای زیر تولید میشود؟
		
الف)  6فایل صوتی تک کاناله Wav
ب) یک فایل صوتی  Wavشش کاناله
ج) یک فایل صوتی  Wmaشش کاناله		
د) هر سه مورد
6 .6با کدامیک از دستورات زیر میتوان فایلهای صوتی را به صورت گروهی ذخیره کرد؟
ب) Save As
الف) 		Save All Audio As
د) Extract Audio From CD
			
ج) Audio Mix Down
 .7در هن��گام اس��تفاده از فایله��ای ویدیوی��ی در ش��یار  Videoانتخاب ک��دام گزینه باع��ث نمایش تمامی
فریمها میشود؟
ب) Frame First Only
			
الف) Thumbnail
د) No Thumbnail
ج) 				All
?8. Which Format File In Adobe Audition Can Be Exported Surround Mixes
					a) Wma
b) Wav
c) WAV File That Contains All Six Channels
)d) Three Choice(A,B,C

11
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اهداف رفتاری:
در پایان این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند:
1 .1تفاوت ویدیوی آنالوگ و دیجیتال را توضیح دهد؛

2 .2مفاهی��م نرخ فریم و قدرت وضوح را بیان کرده و تأثيرات آن بر کیفیت نمایش یک فیلم
را توضیح دهد؛

3 .3حجم یک فایل ویدیویی دیجیتال را با توجه به مشخصات داده شده محاسبه نماید؛
4 .4روشهای فشردهسازی ویدیوی دیجیتال را بیان نماید؛

5 .5انواع استانداردهای رنگ در پخش ویدیویی را با ذکر ویژگیهای آنها توضیحدهد؛

6 .6مفهوم نسبت تصویری فریم فیلم و انواع آنرا بیان کند؛

7 .7کاربرده��ای مختل��ف کارت ویدیوی��ی در کامپیوت��ر و انواع آنرا با ذکر مش��خصات
توضیح دهد؛

8 .8ان��واع کابله��ای ورودی و خروج��ی تصوی��ر را بیان ک��رده و ویژگیه��ای آنها را
بیان نماید.
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مقدمه:
در بخش قبل با صدا و نحوه ویرایش آن در نرمافزار  Auditionآشنا شدید در این قسمت به بررسی فیلم،
تاریخچه پیدایش آن ،مفاهیم پایه در ویدیوی دیجیتال و در ادامه به اصول کاربردی تدوین و نحوه تدوین فیلم
توسط نرمافزار  Premiereخواهیم پرداخت.

 12-1فیلم و نحوهی پیدایش آن
فیلم را میتوان در حقیقت از نمایش تعدادی تصویر مجزا در یک ثانیه بهصورت متحرک و پیوسته مشاهده
نمود .در فیلم ،اگرچه تصویر مورد نظر بهصورت جداگانه نمایش داده میش��ود ،ولی س��یاهی بین هر دو تصویر
بهدلیل مدت زمان کم و اثر نور تصویر قبلی ،حس بینایی را فریب داده و آن را بهصورت پیوسته و متحرك قابل
نمایش میکند .مقدار نوری که معمو ًال از پرده نمایش به چش��م بیننده وارد میش��ود یک دهم ثانیه است که بر
این اساس ،در زمان سینمای صامت در هر ثانیه  16فریم را از جلوی دستگاه نمایش فیلم عبورمیدادند و بتدریج
با ظهور و پیدایش سینمای ناطق تعداد فریمها به  24افزایش یافت.
امروزه اندازههای مختلفی از فیلمهای نگاتیو در بازار هست که میتوان به فیلمهای  8میلیمتری استاندارد
و سوپر16 ،میلیمتری 35 ،میلیمتری و  70میلیمتری اشاره کرد.
با پیش��رفت علم الکترونیک و ظهور تلویزیونهای
رنگی در جهان ،متخصصان این علم ،تکنولوژی جدیدی
را برای ضبط صدا و تصویر روی نوار مغناطیس��ی ایجاد
کردند که منجر به پیدایش نخس��تین دستگاه ویدیو در
سال  1955میالدی توسط شرکت امپکس شد .نوارهای
ویدیوی ساخته شده  5سانتی متر پهنا داشت و به همین
دلیل به نوارهای ویدیوی  2اینچ مش��هور شدند .از سال
 1970می�لادی به بعد ش��رکتهای مختلف صوتی و
تصویری دنیا مانند س��ونی ،ویدیوکاستهای یوماتیک
و پس از آن بتاماکس نیم اینچ را تولید کردند( .ش��كل
)12-1
شكل  -12-1کاست های ویدیويی  VhsوBeta

دو سال بعد ،شرکت ماتسوشیتا نوارهای  VHSرا با پهنا و ضخامت بیشتر نوار و دور تندتر به هنگام ضبط و
پخش نسبت به نوارهای قبلی ایجاد کردند که امروزه نیز هنوز از آنها بهطور فراوان استفاده میشود .بدین لحاظ
در این بخش ما به بررسی این نوارها و تکنولوژی جدیدی مانند  DVو کاربرد آنها خواهیم پرداخت.
پس از تکنولوژی دوربینهای آنالوگ ،به دلیل افت کیفیت بسیار زیادی که نوارهای آنها درهنگام کپی ایجاد
میکردند ،بتدریج ش��رکتهای بزرگ تجهیزات فیلمبرداری به فکر تکنولوژیهای جدید تری مانند  DVافتادند
که نحوهی ذخیرهس��ازی و انتقال فیلمها بدون افت کیفیت انجام گیرد .این امر منجر به تولید نس��ل جدیدی از
دوربینها و نوارهای فیلم ش��د،که از مهمترین آنها میتوان به نوارهای  Mini Dvاش��اره کرد .این نوارها دارای
پهنای  6/35میلی متر بوده که  1/12اندازه فیلمهای  VHSاست و ظرفیت ضبط  90دقیقه فیلم در مد  LP1با
وضوح  500خط را دارد.
1- LONG PLay
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مبانی ویدئوی دیجیتال

در ادامه به دلیل اهمیتی که ویدیوی دیجیتال نسبت به آنالوگ دارد ،بیشتر شما را با تکنولوژی دوربینهای
دیجیتال و مزیتهای آن نسبت به آنالوگ آشنا خواهیم کرد.

 12-2آشنایی با ویدیوی آنالوگ و دیجیتال
همانطور كه ميدانيد س��یگنالهاي ويديويي آنالوگ امواج پيوستهاي هستند كه مقادير آنها بهطور مرتب در
حال تغيير اس��ت .در س��يگنالهاي آنالوگ در هر لحظه زماني مقدار س��يگنال ميتواند بين يك مقدار حداقل و
حداكثر تغيير نمايد .در مقابل س��يگنالهاي ديجيتال ،به دليل ناپيوس��ته بودن و به علت اينكه سيگنالهاي آنها
بهص��ورت نقاط دقيقي در فواص��ل زماني معيني انتقال مييابند (مقدار حداقل آنها صفر و حداكثر آنها يك) يك
رشته از صفر و يكها را تشكيل ميدهند كه اين امر ميتواند در نقل و انتقال بدون افت كيفيت آنها نقش بسيار
مهمي را ايفا كند( .شكل )12-2

شكل  -12-2مقايسه سيگنالهاي آنالوگ و ديجيتال

حال كه بهطور كلي با تفاوت س��يگنالهاي آنالوگ و ديجيتال آش��نا ش��ديد؛ به اين نكته نيز توجه داش��ته
باشيد كه وقتي نویز ( )noiseسيگنالهاي آنالوگ را تحت تأثير قرار ميدهد ،قابل فيلتر شدن نبوده و نميتوان
نویزهایی را كه در هنگام انتقال ايجاد شدهاند ،جداسازي نمود؛ به همين دليل با هر بار انتقال ،اين نویزها افزايش
يافته و بتدريج س��يگنالهاي آنالوگ را از بين ميبرد؛ در مقابل ،در س��يگنالهاي ديجيتال چون يك رشته صفر
و يك بهصورت دودويي انتقال مييابند ،براحتي با تجهيزات الكترونيكي قابل تشخيص بوده و ميتوانند مانع از
انتقال نویز گردند( .شكل )12-3

شكل  -12-3سيگنالهاي آنالوگ و تأثير اغتشاش بر آنها
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باي��د بداني��د كه بر اين اس��اس ،دوربینهای فیلمب��رداری را نيز میتوان به دو دس��تهی آنالوگ و دیجیتال
تقس��یمبندی کرد ک��ه در این میان ،دوربینهای آنال��وگ قدیمی مانند  SVHS , VHSو  Hi-8س��یگنالهای
ویديوی��ی آنالوگ را بهصورت یک طول موج پیوس��ته روی نوار ذخیره میکنن��د .مهمترین محدودیت اینگونه
نوارها در آن اس��ت که کوچکترین ناپیوس��تگی در سیگنالها میتواند باعث افت کیفیت تصویر شود و به همین
دلیل است که در اینگونه نوارها ضبطهای متوالی از روی نسخه اصلی باعث کاهش تدریجی وضوح تصویر در
نسخههای کپی میشود( .شکل )12-4

شکل 12-4دوربین فیلمبرداری آنالوگ VHS

در مقابل دوربینهای دیجیتال برای تبدیل روش��نايی و رنگ دریافتی به س��یگنالهای دیجیتال از یک یا
چند تراش��ه  Ccd1اس��تفاده میکنند که این امر باعث میش��ود اطالعات روی نوار بهصورت صفر و یک ذخیره
ش��ود .ذخیره اطالعات روی نوار بهصورت باینری ویژگی ها و مزایای زیادی را در مقایس��ه به فیلمهای آنالوگ
در بر خواهد داش��ت که از جمله آنها میتوان به ش��فافیت تصویر ،صدای واضحتر و دقت باال در ضبط تصاویر
اشاره کرد( .شکل )12-5

شكل  -12-5دوربین تصوير برداري DV
1- charged coupled device
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عالوه بر اینها به دلیل اینکه در هنگام ضبط روی نوارهای  DV1از فرمت یکسان و مشابه کامپیوتراستفاده
میکنیم ،هیچگونه تبدیل هنگام انتقال فیلم به کامپیوتر صورت نمیگیرد .بنابراین نس��خه منتقل شده با نسخه
اصلی هیچ تفاوتی نداشته و هیچگونه افت کیفیتی بوجود نخواهد آمد .ضمن اینکه برای انتقال آنها به کامپیوتر
نیز ،نیازی به کارت ویدیو نمیباشد.

 12-3مفاهیم اولیه در ویدیوي دیجیتال
همانطور که در قسمتهای قبل به آن اشاره کردیم ،فیلم را میتوان مجموعهای از فریمهای تصویری مجزا
دانست که بهصورت پیوسته و با سرعتی مطلوب یک نمایش متحرک را برای ما فراهم میکند.
نکته قابل توجه این اس��ت که اگر حرکت فریمهای تصویری از جلوی چش��م ما با سرعت مناسبی صورت
گیرد ،عم ٌ
ال ناپیوستگی بین تصاویر از بین رفته و حرکتی نرم و هموار پدید میآید که این موضوع ،اساس نمایش
فیلم و ویدیو را تشکیل میدهد.
2
ب��ه تعداد تصاویری ک��ه در هر ثانیه به نمای��ش در میآید نرخ فریم میگویند .ن��رخ فریم برای فیلمهای
س��ینمایی  24فریم در ثانیه و برای فیلمهای ویدیویی حدود  30فریم در ثانیه اس��ت .البته توجه داش��ته باش��ید
که نرخ فریم فیلمهای ویدیویی ،به اس��تاندارد پخش ویدیویی و تلویزیونی آن کش��ور نیز بس��تگی دارد که در
قسمتهای بعد در مورد این استانداردها نیز صحبت خواهیم کرد.
3
یک��ی دیگر از مهمترین عواملی که در کیفیت نمایش تصاویر نقش بس��زایی را ایفا میکند ،قدرت وضوح
است که در حقیقت ،مقدار اطالعات هر فریم با تعداد پیکسل هایی که بهصورت افقی و عمودی روی صفحه به
نمایش در میآید ،از مهمترین عواملی است که میزان کیفیت تصویر را تعیین میکند؛ به عنوان مثال ،در قدرت
وضوح  768×576تعداد پیکسلهای افقی  768و تعداد پیکسلهای عمودی  576است.
س��ه عامل نرخ فریم و قدرت وضوح و سیس��تم رنگی تصویر در کیفیت نمایش یک فیلم مؤثر هس��تند این
س��ه عامل در میزان فض��ای الزم برای ذخیره اطالعات در ویدیوی دیجیتال نی��ز نقش اصلی را برعهده دارند.
در این قس��مت ش��ما را با نحوهی محاسبه فضاي مورد نیاز براي يك فیلم فش��رده نشده روی دیسک سخت،
آشنا میکنیم.
از آنجاییکه برای ذخیره هر فریم از یک فایل ویدیویی بهصورت فش��رده نشده ميتوان تعداد پيكسلهاي
افقي را در عمودي ضرب نمود و از طرفی در سیس��تم رنگی ( ،RGBش��کل  )12-6اطالعات رنگی هر پیکسل
 3بایت فضا اشغال میکند.
برای محاس��به دقیق فضای مورد نیاز به منظور ذخیره یک دقیقه از فیلم در سیس��تم  RGBروی دیس��ک
سخت ،میتوان فرمول زیر را به کار برد:
 ×60نرخ فریم در یک ثانیه × ×3تعداد پیکسل های عمودی × تعداد پیکسل های افقی= فضای مورد نیاز

ب��ه عن��وان مثال ،براي ذخيره يك دقيقه از فيلمي ب��ا نرخ كادر  25فريم بر ثانيه و اندازه فريم  720در 576
پيكسل به حدود  1/9گيگابايت فضا نياز مي باشد.
گيگابايت 720 × 576 × 3 × 25× 60 = 1866240000 = 1/9
1- Digital video
2- Frame Rate
3- Resolution
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شکل  -12-6سیستم رنگ  RGBو میزان فضای اشغال شده توسط هر رنگ

 12-4روشهای فشردهسازی ویدیویی دیجیتال
برای غلبه بر حجم باالی فایلهای ویدیویی به روشهای مختلفی آنها را فشردهس��ازی میکنیم که یکی
1
از این روشها اس��تفاده از  Codecبهصورت س��ختافزاری و نرمافزاری است .در زمینه سختافزاریCodec ،
ه��ا در کارتهای ویدیوی��ی و دوربینهای فیلمبرداری دیجیتال این عمل را انجام میدهند و در فشردهس��ازی
نرمافزاری نیز فایل مورد نظر به فرمتهای دیگر ویدیویی تبدیل میش��ود که میزان فشردهس��ازی به نوع فایل
ویدیویی بس��تگی خواهد داش��ت؛ به عن��وان مثال ،فرمت  DVحجم فایل را میتواند ت��ا یک پنجم حجم اولیه
کاهش دهد.
توجه داش��ته باش��ید که در روشهای فشردهس��ازی نرمافزاری فایل ویدیویی ،عالوه بر دادههای ویدیویی،
دادههای صوتی و اطالعات مربوط به کنترل دستگاه نیز منتقل میشود .هر چند که در این حالت صدای موجود
در فایل ویدیویی فشرده نمیشود.

 12-5تصاوير ويديويي پيوسته و ناپيوسته
بهط��ور كل��ي ي��ك تصوي��ر در صفح��ه تلويزي��ون ي��ا مانيت��ور ش��امل يكس��ري خط��وط افق��ي
( )Line of Resolutionاس��ت ب��ه طوريكه در تلويزيونه��اي معمولي يا غير ديجيت��ال تصاوير ويديويي را
بهصورت پيوس��ته نمايش ميدهند .منظور از پيوس��ته بودن این اس��ت كه يك پرتو الكترون با برخورد به اليه
فس��فري المپ تصوير ،نوري را س��اطع ميكند كه ما ميتوانيم آنرا مش��اهده كنيم .حركت الكترون براي اينكه
خط��وط تلويزي��ون را تا پايي��ن صفحه طي كند به گو نهاي اس��ت كه در مرحله اول خط��وط صفحه تلويزيون
بهص��ورت ي��ك در ميان ط��ي ميگردد و در مرحل��ه دوم همين عمل ب��راي خطوط باقيمانده انجام ميش��ود.
3
(ش��کل  )12-7به همين دليل است كه س��يگنالهاي تلويزيوني پيوسته را شامل دو دسته ميدان باال 2و پايين
ميدانند .به طوريكه اگر تلويزيوني بخواهد  30فريم را در يك ثانيه نمايش دهد عمال  60ميدان را به نمايش
در خواهد آورد .به این سیستم اسکن صفحه ،به اصطالح اسکن شانهای ( )Interlaceنیز گفته میشود.
1- compressor – Decomprossor
2- Upper field
3- Lowe field
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شکل 12-7جاروب صفحه در سیستم ویدیویی پیوسته

در مقابل مانيتورها از سيگنالهاي ويديويي ناپيوسته استفاده مينمايند بدين ترتيب كه الكترونها به سرعت
به پش��ت صفحه نمايش پرتاب ش��ده و پس از برخورد با اليه فس��فري ،نوري از آنها منعكس ش��ده و به چشم
ما ميرس��د .ش��عاع الكتروني ايجاد ش��ده ،نقطههاي صفحه نمايش را از چپ به راست و از باال به پايين جاروب
ميكند( .ش��کل  )12-8در اين روش هر كادر بهطور كامل و در يك زمان نمايش داده ميش��ود .به این سیستم
اسکن صفحه ،به اصطالح اسکن متوالی ( )Progerssiveگفته میشود.

شکل  12-8جاروب صفحه در سیستم ویدیویی ناپیوسته

در مانيتورهاي رنگي اين امر با س��ه تفنگ الكتروني انجام ميگيرد كه س��ه رنگ اصلي را نمايش ميدهند.
اگرچه در هر لحظه شعاع الكتروني تنها به يك نقطه ميتابد اما چون سرعت جاروب كردن شعاع الكتروني زياد
است همه نقطههاي تصوير روشن به نظر ميرسند.

 12-6نسبت تصویری ()Aspect Ratio
عالوه بر اس��تانداردهای رنگ که در پخش تلویزیونی به آن اش��اره کردیم ،نس��بت تصویری نیز از عواملی
اس��ت که میتواند در نمایش تلویزیونی تصاویر مؤثر واقع شود .بهطور کلی به نسبت پهنا به ارتفاع یک فریم یا
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تصویر به اصطالح  )ASR( Aspect ratioگفته میشود .هر تصویر دارای دو (ASRیکی مربوط به فریم تصویر
ونوع دوم مربوط به پیکس��لهای تش��کیل دهنده یک فریم) است .دوربینها و ویدیوهای مختلف برای ضبط و
پخش ازASRهای متفاوت اس��تفاده میکنند .در  ASRمربوط به تصاویر دو اس��تاندارد  4:3و  16:9وجود دارد.
به عنوان مثال  Dv Ntseدارای نسبت تصویری  4:3و فریمهای نوع  Wide Screenآن دارای نسبت تصویری
 16:9است( .جدول )12-1
جدول  -12-2نسبتهای تصویری

نسبت  4:3یا ()1/33 :1

در تلویزیونهای معمولی اس��تفاده میش��ود که در این حالت  4واحد
برای پهنا و س��ه واحد برای ارتفاع در نظر گرفته میش��ود .از تقسیم  4بر
 3ع��دد  1.33اینچ برای هر یک اینچ ارتفاع فریم بهدس��ت میآید که به
همین دلیل ،به آن نسبت تصویری  1.33:1نیز گفته میشود.

نسبت  16:9یا ()1/77 :1

برای پخش فیلمهای سینمایی و تلویزیونهای عریض یا  Wideکه
به اصطالح به آنها  HDTVمیگویندو برای بعضی از نمونههای DVD
استفاده میشود.

در شکل  12-10یک تصویر در دو نسبت تصویری متفاوت نمایش داده شده است.

شکل -12-10مقایسه نسبت تصویرهای متفاوت

وقت��ی یک کلیپ به داخل پروژهای با نس��بت تصویری متفاوت وارد میش��ود ،یک��ی از دو روش زیر برای
تصحی��ح  ASRانجام خواهد گرف��ت؛ به عنوان مثال وقتی یک فریم تصویری با نس��بت 16:9را به  4:3منتقل
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میکنید یکی از دو روش زیر انجام میشود.
1 .1روش  :Letter Boxingدر ای��ن روش ،ابتدا تمام پهن��ای یک تصویر16:9در فریم  4:3قرار میگیرد و در
نتیجه ،حاصل آن یک نوار سیاه در باال و پایین تصویر خواهد بود( .شکل -12-11بخش د)
2 .2روش  :Pan&Scanدر ای��ن روش ،یک فریم 16:9تمام ارتفاع یک فریم 4:3راپر میکند؛ اما از آنجایی که
این فریمها عریضتر از فریمهای  4:3هس��تند ،بخش��ی از پهنای آنها نیز در این حالت حذف خواهد ش��د.
(شکل  -12-11بخش ج)

شکل  – 12-11الف – تصویر  16:9با سیستم NTSE
ب -یک دستگاه پخش  DVDبا فرمت نمایشی  Wide Screen 16:9روی تلویزیونی با همین نسبت.
ج -نمایش یک تصویر با نسبت  16:9در یک تلویزیون  4:3که با روش  Pan&Scanبخش هایی از تصویر برش خورده و حذف
شده است.
د -نمای��ش ی��ک تصویر با نس��بت  16:9در یک تلویزیون  4:3که با روش  letter boxingدر باال و پایین تصویر یک نوار س��یاه
رنگ نمایان شده است.

 12-7انواع استانداردهای رنگ در پخش ویدیویی و تلویزیونی
معمو ًال دوربینها ،تلویزیون ها و ویدیو هایی که در یک کشور خاص مورد استفاده قرار میگیرند با استاندارد
آن منطق��ه س��ازگار بوده و از ی��ک نرخ فری��م ) (Frame Rateو قدرت وض��وح ) (Resolutionخاصی تبعیت
میکنند؛ ولی زمانی که ش��ما میخواهید یک ویدیو را برای پخش بینالمللی در کش��ورهای خاصی آماده کنید،
الزم اس��ت با استانداردهای پخش تلویزیونی آنها آشنایی کاملی داشته باشید تا خروجی ویدیویی شما در هنگام
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پخش با افت کیفیت تصویر مواجه نگردید.
بهطور کلی امروزه در دنیا سه نوع استاندارد در پخش تلویزیونی وجود دارد که شامل Secam,Pal,NTSC
اس��ت و هر یک از آنها دارای نرخ فریم و قدرت وضوح خاصی برای نمایش هس��تند .در جدول  12-1بهصورت
مختصر با ویژگی این استانداردها آشنا میشویم:
توضیح

انواع سیستم

این سیس��تم پخش تلویزیونی ،بیشتر در کش��ورهایی مانند آمریکا ،کانادا ،ژاپن ،کره و
مکزیک مورد استفاده قرار میگیرد و از ویژگیهای آن میتوان به خط تفکیک 525
سیستم NTSC
)  (Line Of Resolutionو ن��رخ فریم )  29/97 (Frame Rateفریم در ثانیه اش��اره
کرد؛ در ضمن موج حامل صوت ( )Sound Carrierاين سيستم  4.5مگاهرتز است.

سیستم Pal

اصطالح  Palبه معنای تغییر فاز خطی است که از این سیستم در کشورهای استرالیا،
چین و بیشتر کشورهای اروپای غربی و آمریکای جنوبی استفاده میشود .خط تفکیک این
سیستم  625خط و  Frame Rateآن  25فریم در ثانیه میباشد؛ در ضمن موج حامل
صوت ( )Sound Carrierاين سيستم بين  4.5تا  6.5مگاهرتز مي باشدكه با توجه به نوع
 Palمتفاوت خواهد بود.

این سیستم ،مشابه سیستم  Palدارای خط تفکیک  625است ،ضمن اینکه دارای یک
کانال جداگانه برای اطالعات رنگ است .این سیستم دارای نرخ فریم 25بوده و بیشتر از
سیستم  Secamاین سیستم در کشورهای فرانسه ،قسمت هایی از خاورمیانه و کشورهای آفریقایی استفاده
میشود؛ در ضمن موج حامل صوت ( )Sound Carrierاين سيستم بين  5.5تا 6.5
مگاهرتز مي باشد كه با توجه به نوع  Secamمتفاوت خواهد بود.
جدول  -12-1استانداردهاي رنگ در پخش تلويزيوني

هر چند هنوز هم این سیستمهای پخش تلویزیونی در بسياری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار میگیرند،
ولی بتدریج این سیس��تم ها در حال حذف ش��دن بوده و حرکت به سمت تلویزیونهای با قدرت تفکیک باال یا
 HDTVآغاز شده و هم اکنون شاهد تولد و به کارگیری این سیستمها میباشیم.
نکته :در حال حاضر سیستم تلویزیونی ایران  palمیباشد.

HDTV

 ( High Definition Television) HDTVب��ه معن��ی تلویزیون با کیفیت باال میباشد.س��ه مورد تفاوت
اساس��ی بین  HDTVو آنچه بهنام تلویزیون استاندارد مشهور اس��ت (یعنی ( NTSC , PAL , SECAMوجود
دارد .این سه مورد عبارتند از:
•افزایش تفکیک پذیری ) (resolutionتصویر؛
•استفاده از نسبت تصویر عریض  16:9به عنوان استاندارد؛
•توانایی پشتیبانی از صدای چند کاناله مانند دالبی دیجیتال.
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مهمترین ویژگی  HDTVو موردی که این نام از آن گرفته ش��ده ،تفکیک پذیری باالی آن اس��ت .سیستم
پخش  HDTVدارای دو فرمت است 720p :و 1080i؛ این اعداد تعداد پیکسلها در ارتفاع را نشان میدهند و
حروف نیز نشان دهندهي نوع سیستم اسکن تصویر هستند( .شکل )12-9
ب��رای دریاف��ت برنامهه��ای  HDTVبه یک تلویزی��ون با تیون��ر  HDTVمانند تلویزیونهای پالس��ما و
" LCDی��ا ی��ک گیرندهی  HDTVک��ه بتواند کانالهای  HDTVارس��ال زمینی یا کابلی ی��ا ماهوارهای مثل
 Dish Network HDTVرا دریاف��ت کن��د ،نیاز دارید؛ همچنین بای��د در منطقهای زندگی کنید که کانالهای
 HDTVتوسط کابل یا ماهواره پخش شوند.

شکل  12-9مقایسهی کادرهای  DVبا HDTV

 12-8کارتهای ویدیویی و کاربرد آنها
دوربینهای فیلمبرداری موجود در بازار را میتوان به دو دسته دوربینهای آنالوگ و دیجیتال تقسیم بندی
کرد .در مورد دوربینهای دیجیتال ،به دلیل اینکه تصاویر ضبط ش��ده آنها مس��تقیم ًا به فرمت دیجیتال تبدیل
میش��ود و این فرمت همان فرمتی است که کامپیوتر مورد اس��تفاده قرار میدهد ،لذا هیچ مشکلی برای انتقال
آنها به کامپیوتر وجود نداش��ته و میتوان آنها را مس��تقیم ًا به سیستم انتقال داد .برای انتقال تصاویر به کامپیوتر
در مورد دوربینهای آنالوگ نیاز به یک قطعه س��ختافزاری به نام کارت ویدیو 1اس��ت که قادر است با دریافت
ویدیوی آنالوگ آنها را به دیجیتال تبدیل نماید.
نکت�ه :تنه��ا وظیفه کارتهای ویدیو ،ذخی��رهی ویدیوی آنالوگ بهصورت دیجیتال نیس��ت ،بلکه این کارتها
میتوانن��د ع�لاوه بر دریافت ویدیوی آنال��وگ ،در هنگام ذخیره عمل فشردهس��ازی را نیز روی آن انجام
دهند که در این میان ،روش فشردهسازی در کارتهای ویدیوی مختلف متفاوت است؛ بهطوریکه فرمت
استانداردی که قب ً
ال کارتهای ویدیو برای فشردهسازی استفاده میکردند  Mjpegنام داشت؛ ولی امروزه
در کارته��ای ویدی��وی جدید فرمت هایی مانند  Mpeg , DVنیز تولید میش��ود؛ ضم��ن اينكه از انواع
فرمتهاي  Mpegميتوان به  Mpeg-2، Mpeg-1اشاره كرد.
قب��ل از اینکه به بررس��ی انواع کارتهای ویدیویی بپردازیم ،الزم اس��ت بدانید ک��ه در هنگام اضافه کردن
1- VIDEO CAPTURE CARD
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جلوههای ویژه به یک فیلم نیاز به انجام محاس��بات بس��یار پیچیده برای اعمال جلوه و تنظیم نور و رنگ تصویر
اس��ت که به این فرآیند  Renderingگفته میشود؛ بر این اساس ،در کارتهای ویدیویی پردازندههای ویژهای
قرار دادهاند که س��رعت عملیات  Renderصدا وتصویر را س��رعت بخش��یده و عملیات مونتاژ دیجیتال و تهیه
خروجی را با س��رعت باالیی به انجام میرس��اند؛ لذا یکی دیگر از مهمترین وظایف کارتهای ویدیویی ،انجام
عملیات پردازش��ی خاص در هنگام  Renderو افکتها و جلوههای ویژه به کار رفته در فیلمها اس��ت که این
عم��ل میتواند پارامتر زم��ان را در حین انجام عملیات تدوین کاه��ش داده و خروجی را در مدت زمان کمتری
ایجاد نماید( .شکل )12-12

شکل -12-12نمونه هایی ازکارت های ویدیویی با ورودی و خروجی

بر اساس عمل  Renderكردن ،کارتهای ویدیویی را میتوان به دو دسته اصلی زیر تقسیمبندی نمود:
1 .1کارته��ای ویدیوی��ی  Real Time Editingهس��تندکه قادرند بالفاصله و بهص��ورت همزمان افکتها و
جلوههای ویژهی به کار رفته در فیلم را رندر کرده و نمایش دهند.
2 .2کارتهای معمولی هس��تند که بر خالف نوع قبلی ،پس از اتم��ام انجام عملیات و چیدن کلیپها ،افکتها
و جلوههای ویژه ،قادر به  Render1کردن فرآیند انجام ش��ده و تولید خروجی نهایی هس��تند و امکان پیش
نمایش افکتها و جلوههای ویژه را در هنگام ویرایش فراهم نمینمایند.
از نکات بس��یار مهمی که در م��ورد کارتهای ویدیویی مختلف اع��م از  Real Timeیا معمولی باید مورد
توج��ه قرارگیرد ،نوع ورودی و خروجی آنها میباش��د .در کارته��ای ویدیویی معمو ًال از انواع ورودی و خروجی
آنالوگ و دیجیتال اس��تفاده ش��ده اس��ت؛ بنابراین ،در هنگام ذخیرهی یک ویدیو و انتقال آن به کامپیوتر ،باید از
یک نوع کارت ویدیویی اس��تفاده کرد که بتواند ورودی و خروجیهای متناس��ب با ویدیو یا دوربین مورد نظر را
پشتیبانی کند.

 12-9کابلها و ورودی – خروجیهای تصویر
بهطورکلی در هنگام انتقال تصاویر به کامپیوتر یا برعکس (بهعنوان مثال فیلم) ،از عوامل بس��یار مهمی که
میتواند در کاهش کیفیت مؤثر باشد ،کابلها و رابطهای انتقال اطالعات است به همین دلیل ،آشنایی با نوع و
ویژگی مربوط به آنها میتواند در خرید کابل مناسب ،انتقال و ذخیرهی فیلم ،بسیار مؤثر باشد.
با این توضیح ،کابلهای ویدیویی مورد اس��تفاده در ویدیوها ،دوربینها و کارتهای ویدیویی را میتوان به
چهار دسته اصلی زیر تقسیم نمود که عبارتند از:
1. Render
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1 .1کابلهای  : COMPOSITEاین کابلها رایجترین رابطهای صوتی و تصویری برای ارس��ال و دریافت
ویدیو و صدای آنالوگ میباش��ند .در این س��ری از رابطها سه کابل وجود دارد که کابل زرد رنگ یک رابط
ویدیویی و کابلهای قرمز و س��فید رابطهای صدا میباش��ند ،کابل س��فید رنگ در سیستم صدای استریو به
کانال چپ و کابل قرمز رنگ نیز معموال به کانال راست متصل میشود.
2 .2کابلهای  : Sکه ش��امل کابل س��وزنی  S-Videoيا  S-VHSاس��ت و از آنها برای انتقال صدا و تصاویر
استفاده میشود ،این کابلها دارای دو سیم جداگانه برای رنگ و روشنایی هستند؛ لذا کیفیت تصاویر منتقل
شده توسط آنها در مقایسه با نوع قبلی بسیار باالتر است .از مهمترين نوع كابلهاي  S-Videoميتوان به
نوع  4پين و  7پين آن اشاره کرد( .شکل)12-12

شکل-12-13کابل S-VIDEO

 .3کابلهای  :Componentیکی از مهمترین نوع کابلهای آنالوگ هس��تند که فاقد کمترین افت کیفیت
بوده و در ساختمان آنها از سه کابل جداگانه  G ،Rو  Bاستفاده شده است؛ لذا به دلیل کیفیت باالی تصاویر
منتقل شده توسط آنها ،از این کابل (شکل  )12-14برای پخشهای تلویزیونی و رادیویی استفاده میشود.

شکل-12-14کابل COMPONENT

 .4کابلهای  :DVکه به آنها  I-Linkیا  Firewareنیز گفته میشود .از این کابلها برای اتصال دوربینهای
تصويربرداري  DVبه پورت  IEEE1394کامپیوتر اس��تفاده میش��ود( .ش��کل )12-15این کابلها قادر به
انتقال تصاویر بهصورت ورودی و خروجی و همچنین صدا بهصورت اس��تریو ،کد زمانی و اطالعات مربوط
به کنترل دستگاه نیز هستند؛ ضمن اینکه افت کیفیت در این کابلها صفر است.
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شکل -12-15کابل DV

 .5کاب�ل  :HDMIاولی��ن ب��ار در س��ال  2003میالدی واس��ط چن��د رس��انهای (High Definition( HD
 Multimedia Interfaceتحت عنوان  HDMIمطرح ش��د و پس از گذشت چندین سال ما امروزه شاهد
پشتیبانی وسیع شرکتها و سازمانها برای استفاده و استاندارد سازی آن هستیم HDMI .را میتوان نسل
جدید کابلهای صدا و تصویر نامید که با استفاده از آن میتوان بسادگی تصاویر  HDو چندین کانال صدا

را روی یک کابل انتقال داد.

شکل  -12-16کابل Hdmi

ای��ن کابل میتوان��د حجم باالیی از اطالعات دیجیت��ال را بین دو منبع منتقل نمای��د .کابلهای HDMI
در ویرای��ش جدی��د خود تا  10Gbpsپهنای باند را ارائه میدهد؛ به طوری ک��ه این کابل میتواند عالوه بر یک
سیگنال ویدیو  ،HDهشت کانال صدای  24بیت فشرده نشده با کیفیت باال را انتقال دهد ،ضمن اینکه هنگام

انتقال ،هیچ تبدیلی (تبدیل آنالوگ به دیجیتال و برعکس) یا هیچ فشردهسازی که باعث افت یا تاثیر منفی روی
سیگنال باشد ،انجام نمیپذیرد و تمامی اینها فقط روی یک کابل ارسال میشود.

نکته :به ورودی و خروجیهای دو سر یک کابل که باعث اتصال آن به دستگاه مورد نظر میشود به اصطالح
 Connectorیا اتصال دهنده گفته میشود.
214

مبانی ویدئوی دیجیتال

 12-10نحوهی اتصال يك سيستم چند رسا نهاي صوتي و تصويري
همانطور که در تصویر مشاهده میکنید در یک طرف تصویر ،یک سیستم چندرسانهای وجود دارد که در این
سیستم نحوه ارتباط مستقیم دوربین به کامپیوتر از طریق یک کابل  Dvنمایش داده شده و در طرف دیگر
تصویر نحوه ارتباط دوربین با یک ویدیوی آنالوگ نشان داده شده است.

شکل  -12-17اتصال یک سیستم چند رسانهای صدا و تصویر

 12-11اصول کاربردی و مفاهیم پایه تدوین
اگرچه تدوین مرحلهی بعد از اتمام فیلمبرداری اس��ت که نماها براس��اس خط داس��تانی فیلمنامه کنار هم چیده
میش��وند .اما اندازهی زمانی نما ،نقطهی برش و ضرب آهنگ فیلم بر اس��اس اصول و قواعدی صورت میگیرد
که الزم اس��ت هر تدوینگر حرفهای با این اصول و مفاهیم پایه آش��نا باش��د .در ادامه به بررس��ی این مفاهیم و
کاربرد آنها در یک تدوین میپردازیم.
 12-11-1تدوین )(Editing
آخرین مرحله تولید فیلم اس��ت که در آن فیلم ،ش��کل نهایی خود را پیدا میکند .این مرحله شامل :گزینش
نماها و اندازه آنها ،ردیف کردن نماها ،صحنهها و س��کانسها ،مخلوط کردن تمام صداها و تعیین میزان بلندی
آنها و در نهایت ،در هم آمیختن و همگام کردن صدای نهایی با تصویر است.
 12-11-2اهمیت تدوین
تدوین میتواند با تداوم و پیوس��تگی در یک موضوع ،تاکید بر روی عناصر متفاوت و پراکنده و تغییر ریتم
نمایش فیلم ،تاثیرات متفاوتی را به بینندگان و تماش��اگران منتقل کرده و احساس��ات آنان را به سمت مورد نظر
فیلم هدایت نماید.
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 12-11-3تدوینگر )(Editor
یکی از عوامل تولید فیلم اس��ت که مس��ؤولیت انتخاب ،ش��کل دهی و مرتب س��ازی نماها و ترکیب آنها با
یکدیگر را طبق فیلمنامه بر عهده داشته و مسؤول سرهم کردن فیلم بهصورت نهایی آن است .وظیفهی تدوینگر،
اتصال پایان یک نما به آغاز نمای دیگر است ،که برای این منظور از روشهای متفاوتی استفاده میکند:
1 .1برش ( :)Cutروش عبور ناگهانی و فوری از صحنهای به صحنه دیگر که به صورتی غیر محسوس انجام
میش��ود و از آن برای نشان دادن تغییر زمانی و مکانی نشاندادن دو رخداد که بهصورت موازی و همزمان
در حال وقوع هستند ،استفاده میشود.از این روش بهطور معمول در تدوین فیلمهای خبری ،آموزشی ،مستند
و سینمایی استفاده میشود؛ به طوریکه تدوین این گونه فیلمها عموم ًا  cutبه  cutاست.
2 .2ح�ل ک�ردن ( :)Dissolveعبور تدریجی از یک تصویر به تصویر دیگر ،به طوری که تصویر نخس��ت در
تصوی��ر دوم بتدریج حل میش��ود Dissolve .نیز نش��ان دهندهی تغییر محل یا زمان اس��ت؛ ضمن اینکه
وابستگی قوی میان دو عنصر تصویری را نشان میدهد.
3 .3محو تدریجی ) :(Fade Outکه به وس��یلهی آن ،پایان نما بتدریج محو میش��ود تا تصویر کام ً
ال س��یاه
ش��ود .از ای��ن جلوه انتقالی بیش��تر در اتمام یک صحنه یا در اتمام یک فیل��م همزمان با محو تدریجی صدا
استفاده میشود.
4 .4ظهور تدریجی ) :(Fade-inمانند محو تدریجی است با این تفاوت که در این جلوهی انتقالی و بالفاصله
بعد از آن ،نمای بعدی بتدریج ظاهر میشود .از اين روش بهطور معمول در شروع یک سکانس یا یک فیلم
استفاده میشود.
5 .5جاروب کردن ( :)wipeدر این روش ،یک تصویر جانشین تصویر دیگر میشود؛ به طوریکه تصویر دوم
بهصورت اسالیدی تصویر قبلی را پوشانده و به اصطالح آن را جاروب میکند.
 zoom 6 .6به داخل ( :)zoom inتغییر تدریجی زاویه بسته به باز است ،به طوریکه سوژه به سمت دوربین یا دید
دوربین در حال نزدیک شدن است .از این جلوه انتقالی برای تأکید بر بخش خاصی از تصویر استفاده میشود.
 zoom7 .7ب�ه عق�ب ( :)zoom outتغییر تدریجی زاویه باز به بس��ته اس��ت؛ به طوریکه س��وژه از دوربین
یا دید دوربین در حال دور ش��دن اس��ت .از این گذار برای نش��ان دادن موقعیت ارتباطی بین س��وژه و محیط
استفاده  میشود.
8 .8ميان صحنه ( :)cut a wayاز این برش برای تأکید یا قطع صحنههای یکنواخت و خسته کننده یا برای
نش��ان دادن جهش در گذش��ت زمان اس��تفاده میش��ود؛ به عنوان مثال دو نمای باز از یک مسابقه فوتبال
و در بی��ن این دو نما نش��ان دادن یک نما از تماش��اگران یا تابلوی امتیاز ورزش��گاه ،ی��ک میان صحنه به
حساب میآید.

 12-12پالن و سکانس
اصو ًال به یک برداش��ت از یک صحنه پالن گفته میش��ود ،و از به هم چسبیدن چند پالن سکانس به وجود
میآید .در حقیقت ،هر  cutدر مونتاژ (یا در صحنه) تشکیل دهندهی پالن میباشد و هر چه تعداد پآلنها در یک
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س��کانس بیش��تر باش��د ،ریتم تند را به وجود آورده و هر چه کمتر باشد ،ریتم آرام تری را ایجاد خواهد کرد؛ پس
پالن زیر مجموعه سکانس است؛ به عنوان مثال ،در یک سکانس که میخواهیم به جزئیات توجه شود ،از ریتم
آرام و کند استفاده میکنیم.

 12-13آشنایی با انواع نماها

● ●نما ،شات ،پالن ()Shot
نما ،کوچکترین جزء فیلم اس��ت و برابر اس��ت با هر بخش از فیلم که در آن ،دوربین بدون خاموش شدن،
یک برداش��ت مس��تمر داشته است .نما را نمیتوان دقیق ًا برابر با برداش��ت دانست؛ زیرا هر برداشت ممکن است
دستخوش تدوین شود و دقیق ًا آن چیزی نباشد که بر پرده ظاهر میشود .بهطور کلی نماها را بر اساس فاصلهی
دوربین با س��وژه و تعداد ش��خصیتها در یک کادر تقس��یم بندی مینمایند .اگرچه نماها در هنگام فیلمبرداری
بیش��تر مورد اس��تفاده قرار میگیرند ،اما ش��ما میتوانید با آگاهی از انواع نماها و تأثیر گذاری آنها بر تماش��اگر،
تدوین اصولی و هدفمندی را انجام دهید؛ بدین لحاظ در این قس��مت ش��ما را با انواع نماها و تأثیرگذاری آنها بر
بیننده آشنا میکنیم.
● ●نمای خیلی دور ()Extreme Long Shot
نمایی که از فاصله خیلی دور از س��وژه فیلمبرداری میش��ود و تصویری کلی از مکان رویداد ماجرا به دست
دهد .چنین نمایی معموال به عنوان نمای کلی به کار میرود.
● ●نمای دور ،نمای عمومی ()Long Shot
نمایی که از فاصلهای دور ،س��وژه را نش��ان میدهد .در این حالت عالوه بر سوژه ،شخصیت ها و بخشی از
محیطی که س��وژه در آن قرار دارد ،نیز در این نما دیده میش��ود .این نما نگاهی کلی به موضوع دارد و موقعیت
سوژه را در آن محیط و فضا نشان میدهد؛ از این نما بیشتر در شروع سکانس ها بویژه سکانس آغازین استفاده
میشود و به عنوان آخرین نمای فیلم هم بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.
● ●نمای دور متوسط ،نمای نیمه دور ( ) Medium Long Shot
نمایی در حد فاصل میان نمای دور و نمای متوس��ط .این نما ،گس��تردگی نمای دور را ندارد؛ اما موضوع را
کامل نشان میدهد.
● ●نمای متوسط ()Medium Shot
نمایی بین نمای دور و نمای نزدیک که شخص یا چند شخص را از مچ یا زانو به باال یا قامت آنها را بهطور
کامل در حالت نشس��ته نش��ان میدهد از این نما بیشتر برای نمایش روابط میان دو یا چند شخصیت و در عین
حال ،ارائه اطالعات کافی برای درگیر کردن تماشاگر استفاده میشود.
● ●نمای نزدیک متوسط ،نمای نیمه نزدیک ()Medium Close Shot
نمایی در حد فاصل میان نمای متوسط و نمای نزدیک که از سینه تا باالی سر شخصیت را نشان میدهد.
● ●نمای درشت ،نمای نزدیک ()Close – Up

نمایی که در آن چنین به نظر میرس��د که دوربین به فاصله بس��یار نزدیکی از س��وژه رس��یده است .در این
نم��ا ،صورت ش��خصیت یا نمای درش��تی از چیزی ،صفحه نماي��ش را پر میکند .نمای کلوزآپ برای رس��اندن
احساس��ات ،واکنش ها و حاالت روحی ش��خصیت به تماش��اگر بس��یار مؤثر اس��ت و بین تماشاگر و شخصیت
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درگیری احساسی زیادی خلق میکند و بیننده را وا میدارد تا فقط روی شخصیت و نه چیز دیگری تمرکز کند.

نماهای نزدیک از اشیا یا بخش هایی از اشیا ،برای جلب توجه تماشاگر به اطالعات و جزئیات مهم ،خلق هیجان
در اثر کاربرد آن شیء خاص ،و ارائه ارزش نمادین به آن ،انجام میشود.

● ●نمای خیلی نزدیک ،نمای خیلی درشت ()Extreme Close-Up
نمایی که از فاصله خیلی نزدیک به س��وژه ،فیلمبرداری میش��ود که در این صورت فقط جزئی از آن دیده
میش��ود یا بخش��ی از آن بسیار بزرگ به نظر میآید؛ با استفاده از چنین نمایی اگر از بازیگری فیلمبرداری شود،
فقط بخشی از چهره (برای نمونه چشم یا دهان) او را نشان میدهد.
نماهای باال نماهای اصلی هس��تند .در این زمینه نماهای دیگری نیز وجود دارد که از جمله آنها میتوان از
 Tight Shot، Knee Shot،Full Shotو  Detail Shotنام برد.

 12-14آشنایی با مراحل تدوین فیلم
اگرچه در این کتاب ،ما به بحث تدوین دیجیتال با استفاده از کامپیوتر میپردازیم ،ولی از آنجاییکه عملیات
تدوین فیلم آنالوگ عمال امروزه در تدوین کامپیوتری نیز انجام میگیرد ،لذا ش��ما را ابتدا با مراحل تدوین فیلم
بهصورت دستی آشنا کرده و سپس به نحوهی تدوین دیجیتال در نرم افزار  premiereخواهیم پرداخت.
در تدوی��ن فیل��م قبل از هر کار ،یک کپی از فیلم اصلی به نام راش در اختیار تدوینگر فیلم قرار میگیرد که
شامل نماهای مفید و غیر مفید فیلم است و از ترتیب منطقی خاصی نیز تبعیت نمیکند؛ در این حالت ،تدوینگر
فیلم در سه مرحله به انجام عملیات تدوین میپردازد:
 :Assembly .1در این مرحله ،تدوینگر ،نماهای مختلف فیلم را بدون حذف هیچ یک از برداشتهای اضافی
به ش��کلی که قرار اس��ت در فیلم نهایی نمایش داده ش��ود ،پشت س��رهم مرتب مینماید که به این مرحله
اس��مبلی یا سرهم کردن نیز گفته میش��ود؛ سپس برداشتهای اضافی فیلم از خط تدوین حذف میشود تا
تنها نماهای منتخب فیلم با ترتیب درست پشت سرهم قرار گرفته باشند.
 :Rough Cut .2در هن��گام تصوير ب��رداري یک فیلم در ابتدا و انتهای یک نما بیش از آنچه در فیلم پایانی
نیاز اس��ت ،تصويربرداري میش��ود تا تدوینگر به دلخواه خود بخش��ی از نما را جدا نماید؛ لذا در این مرحله
اضافههای ابتدا و انتهای فیلم از آن حذف و تصاویر اصلی به دنبال هم مونتاژ میش��وند که به این مرحله،
تدوین اولیه یا  Rough Cutگفته میشود؛ در این مرحله نیز هنوز فیلم شکل منطقی خود را دقیقا بهدست
نیاورده است.
 :Fine Cut .3در ای��ن مرحل��ه ک��ه به آن تدوی��ن نهایی گفته میش��ود ،تدوینگر ،نماهای��ی را که عملیات
 Rough Cutروی آنه��ا انجام گرفته اس��ت ،مورد بازبینی ق��رار داده و لحظه عبور از یک صحنه به صحنه
دیگر را تعیین میکند .در نتیجه بخشهای دیگری نیز از نماها در این قس��مت حذف میش��ود؛ پس از این
مرحله تصاویر ،پيوس��ته به نظر میرسند و نماهای نامنظم و نامنسجم تصوير برداري شده در این مرحله به
لحاظ موضوعی و جریان زمانی و مکانی دارای تداوم و انسجام میشوند.
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Learn In english
---------------------------------------Understanding video compression, file size, and data rate
Recording video and audio to a digital format involves balancing quality with file
size and data rate. Most formats use compression to reduce file size and data rate by
selectively reducing quality. Without compression, a single frame of standard‑definition
video takes up nearly 1 MB (megabyte) of storage.

خالصه مطالب:
-------------------•ب��ه تع��داد تصاویری که در ه��ر ثانیه به نمایش در میآی��د نرخ فریم میگوییم .نرخ فری��م برای فیلمهای
سینمایی  24فریم در ثانیه و برای فیلمهای ویدیویی حدود  30فریم در ثانیه است.
•در تلويزيونهاي معمولي يا غير ديجيتال تصاوير ويديويي را به صورت پيوس��ته یا اسکن شانهای با نمایش
یک در میان خطوط تصویر نش��ان ميدهند در حالیکه در تلویزیونهای دیجیتال ،هر كادر به طور كامل و
در يك زمان نمايش داده ميش��ود .به این سیس��تم اسکن صفحه ،اصطالحا اسکن متوالی ()Progerssive
نیز گفته میشود.
•به نسبت پهنا به ارتفاع یک فریم یا تصویر اصطالحا )ASR( Aspect ratioگفته میشود .در  ASRمربوط
به تصاویر دو استاندارد  3:4و  9:16وجود دارد
•به طور کلی امروزه در دنیا سه نوع استاندارد رنگ در پخش تلویزیونی وجود دارد که شامل Secam,Pal,NTSC
میباشد و هر یک از آنها دارای نرخ فریم و قدرت وضوح خاصی برای نمایش میباشند.
•تفاوتهای اساسی بین  HDTVو تلویزیون استاندارد :
o oافزایش تفکیک پذیری ) (resolutionتصویر
o oاستفاده از نسبت تصویر عریض  16:9به عنوان استاندارد
o oتوانایی پشتیبانی از صدای چند کاناله مانند دالبی دیجیتال
•سیس��تم پخش  HDTVدارای دو فرمت میباش��د 720p :و 1080 iاین اعداد تعداد خطوط تفکیک پذیری
عمودی را نشان میدهند و حروف نیز نشان دهنده نوع سیستم اسکن تصویر هستند .
•تنه��ا وظیف��ه کارتهای ویدیو ذخی��ره ویدیوی آنالوگ به صورت دیجیتال نمی باش��د بلک��ه این کارتها
میتوانند عالوه بر دریافت ویدیوی آنالوگ در هنگام ذخیره ،عمل فشرده سازی نیز بر روی آن انجام دهند
که در این میان روش فشرده سازی در کارتهای ویدیوی مختلف متفاوت است
•ان��واع کابلهای صوتی تصویری را میتوان ش��امل :کابله��ای  Dv ، Component، Composite ، Sو
 Hdmiدانست
•کابل HDMIرا میتوان نس��ل جدید کابلهای صدا و تصویر نامید که با اس��تفاده از آن میتوان بس��ادگی
تصاویر  HDو چندین کانال صدا را بر روی یک کابل انتقال داد.
•تدوین ) (Editingآخرین مرحله تولید فیلم است که در آن فیلم ،شکل نهایی خود را پیدا میکند .این مرحله
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شامل :گزینش نماها و اندازه آنها ،ردیف کردن نماها ،صحنهها و سکانسها  ،مخلوط کردن تمام صداها و
تعیین میزان بلندی آنها و در نهایت در هم آمیختن و همگام کردن صدای نهایی با تصویر است.
•پالن و س��کانس :اصوال به یک برداش��ت از یک صحنه پالن گفته میش��ود .از به هم چسبیدن چند پالن
سکانس بهوجود میآید.
•مراحل تدوین فیلم را میتوان ش��امل س��ه مرحله ( Assemblyچیدن تمامی برداشتها برطبق فیلمنامه)،
( Rough Cutچیدن برداشتهای اصلی و حذف اضافههای ابتدا و انتهای فیلم) و ( Fine Cutلحظه عبور
از یک صحنه به صحنه دیگر) میباشد.
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واژه نامهی تخصصی

نسبت تصوير

Aspect ratio

جزء

Component
Composite

تركيبي

Cut a way

میان صحنه
انتقال

Delivers

حل شدن

Dissolve
Distribution

توزیع
ویرایش

Editing

تدوینگر

Editor

محو تدریجی

Fade Out

ظهور تدریجی

Fade-in

طول بر حسب فوت

Footage
Frame Rate

نرخ كادر

HDTV

تلويزيون با كيفيت باال

Interlaced

پیمایش شانه ای

Involves

درگیر کردن

Pan

حرکت افقی یا عمودی دوربین

Progerssive

اسكن متوالي

Quality

کیفیت

Realtime

بالدرنگ
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واژه نامهی تخصصی
Reduce

کاهش

Resolution

دقت تصوير
پیمایش

Scan

نما

Shot

موج حامل صوت

Sound Carrier

صفحهی عريض

Wide Screen
Wipe

جاروب کردن
بزرگنمایی

Zoom in

کوچکنمایی

Zoom out
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خودآزمایي:
 .1هریک از اصطالحات زیر را توضیح دهید

Frame rate-Resolution -Rendering

 .2سیس��تمهای پخش تلویزیونی  pal , ntsc, secamرا بایکدیگر مقایس��ه کرده و بنویس��ید کدامیک از این
سیستم ها امروزه بیشترین پراکندگی را در سطح دنیا دارد؟
 .3مفهوم نسبت فریم تصویر را توضیح داده و انواع آنرا نام ببرید.
 .4انواع کارت ویدیویی در کامپیوتر را با یکدیگر مقایسه کرده و کاربرد آنها را توضیح دهید.
 .5انواع کابلهای تصویر آنالوگ و دیجیتال را نام ببرید.

کارﮔاه تدوین:
تمرین 1

در محیط کارگاه با انواع کابلها و کانکتورهای تصویر آشنا شده و نحوهی اتصال یک سیستم چند رسانهای
صوتي و تصویري به کامپیوتر را مورد بررسی قرار دهید.

پرسشهای چهار ﮔزینهای:
 .1به تعداد تصاویری که در هر ثانیه به نمایش در میآید ،به اصطالح .......میگویند.
ب) Frame rate
الف) Sample rate
د) Lower field
ج) Upper field
 .2در کدامیک از سیستمهای پخش رنگ  525خط و  29/97فریم در ثانیه به نمایش در میآید؟
ب) Pal
الف) Ntsc
د) Hdtv
ج) Secam
 .3به نسبت پهنا به ارتفاع تصویر اصطالحا.......می گویند.
ب)Pixel aspect ratio
الف)Frame rate
د)Sample rate
ج)Aspect ratio
 .4در تلویزیونهای معمولی و غیر دیجیتال از چه نسبت تصویری استفاده میکنند؟
ب) 4:3
الف) 16:9
د) 10:9
ج) 5:4
 .5در این روش یک تصویر جانش��ین تصویر دیگر میشود به طوریکه تصویر دوم بهصورت اسالیدی تصویر
قبلی را پوشانده و به اصطالح آن را جاروب میکند.
ب)Fade-in
الف)dissolve
د)wipe
ج)Fade Out
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 .6کوچکترین جزء فیلم اس��ت و برابر اس��ت با ،هر بخش از فیلم که در آن ،دوربین بدون خاموش شدن ،یک
برداشت مستمر داشته است.
ب)پالن
الف) سکانس
د) شات
ج) نما
 .7در این مرحله ،تدوینگر ،نماهای مختلف فیلم را بدون حذف هیچ یک از برداش��تهای اضافی به شکلی که
قرار است در فیلم نهایی نمایش داده شود ،پشت سرهم مرتب مینماید.
ب) Rough Cut
الف)Assembly
د) cut
ج) Fine Cut
 .8نمایی که از فاصله خیلی نزدیک به س��وژه ،فیلمبرداری میش��ود که در این صورت فقط جزئی از آن دیده
میشود یا بخشی از آن بسیار بزرگ به نظر میآید.
ب) نمای نزدیک
الف) نمای خیلی نزدیک
د) نمای متوسط
ج) نمای نیمه نزدیک
9. In According in the text, Without compression, a single frame of standard-definition
video takes up nearly ….. MB (megabyte) of storage.
a) 10
b)30
c)1
d)50

تحﻘیﻖ و پﮋوهش
1 .1در1مورد1انواع1فرمت1هاﻱ1mpeg1و1ویژگﻲ1هاﻱ1آنها1تحﻘیﻖ1کرده1و1اﻃﻼﻋاتﻲ1را1جمﻊ1آورﻱ1
نمایید.
1 .2در1مورد1انواع1روشهاﻱ1فشرده1سازﻱ1ویدیوﻱ1دیجیتال1اﻃﻼﻋاتﻲ1را1جمﻊ1آورﻱ1نمایید1و1
سپﺲ1آن1را1براﻱ1سایر1دوستان1در1کﻼﺱ1توضیح1دهید.
1 .3در1مورد1کابل1هاﻱ1DV1و1نحوه1ی1انتﻘال1اﻃﻼﻋات1توسﻂ1آنها1و1همﭽنیﻦ1ساختار1نوار1هاﻱ1
1DVو1نحوه1ی1ذخیره1ی1اﻃﻼﻋات1روﻱ1آنها1،تحﻘیﻖ1کنید.
1 .4در1م��ورد1کابل1های1HDMI1م��دل11.2a1،1.21و11.31تحﻘیﻖ1ک��رده1و1قابلیت1های1آنها1را1با1
یﻜدیﮕر1مﻘایسه1کنید.
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اهداف رفتاری:
در پایان این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند:
1 .1بخشهای مختلف پنجرهی اصلی برنامه را شناخته و با آنها به انجام عملیات بپردازد؛
2 .2کاربرد پالتهای  Infoو  Historyرا فراگرفته و در برنامه از آنها استفاده نماید؛

3 .3نح��وهی وارد کردن فایلها به پنجرهی  Projectو س��پس انتق��ال آنها به خط تدوین را
فرا گیرد؛

4 .4جداس��ازی صدا از تصویر در پنجرهی  Mointorو س��پس انتقال آنها به خط تدوین را
انجام دهد؛

5 .5ابزارهای انتخاب و انواع آنها را شناخته و بتواند با استفاده از آنها به جابجایی ،انتقال،
حذف و تغییر طول کلیپها بپردازد؛

6 .6تغییر طول یک کلیپ و سرعت آنرا فراگرفته و با کاربردهای آن آشنا شود؛

7 .7نحوهی ذخیره و بارگذاری یک پروژه را انجام دهد؛

8 .8محی��ط کار را ب��رای عملیات تدوین آمادهس��ازی ک��رده و با اس��تفاده از Prefrences

اولویتهای کاربران را تعیین نماید.
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مقدمه:
یکی از ش��رکتهای نرماف��زاری که در زمینهی تدوین دیجیتالی فیلم به تولید نرمافزار میپردازد ،ش��رکت
 Adobeمیباش��دکه با نرمافزار  Photoshopآن قبال آشنا شدهاید .این شرکت در زمینهی تدوین دیجیتال نیز
جزو پیش��گامان تولید نرمافزار بوده و نرمافزار  Adobe Premiereیکی از محصوالت این ش��رکت اس��ت که
امروزه در استودیوهای مونتاژ و تدوین فیلم از آن استفاده مینمایند.

 13-1آشنایی با نرمافزار  Premiere Pro Cs 3و کاربردهای آن
نرماف��زار  Premiereیک��ی از قویترین و کاربردیترین نرمافزارهای چند رس��انهای ب��رای انجام تدوین
دیجیتال است .این نرمافزار به عنوان یک ویرایشگر غیر خطی 1توانسته است با محیط ویدیویی و دیجیتال خود،
امکان تهیه خروجیهای مختلف و قدرتمندی را فراهم نماید.
برای اینکه بیشتر با قدرت و قابلیت ویرایشگرهای غیرخطی آشنا شوید ،ابتدا شما را با روش تدوین فیلمهای
آنالوگ که یک روش خطی است ،آشنا میکنیم و سپس به بحث تدوین دیجیتال خواهیم پرداخت.
در نظر بگیرید که در هنگام تدوین روی نوارهای ویدیویی آنالوگ بخواهیم صوت و تصویری را در بین فیلم
قرار دهیم؛ از آنجایی که نحوهی ذخیره اطالعات روی نوار به صورت ترتیبی و پیوسته است ،امکان قرار گرفتن
ص��وت و تصوی��ر در بین فیلم براحتی وجود ندارد؛ به طوریکه در این حالت ابتدا از روی نوار اصلی یک کپی تا
محل درج فیلم جدید تهیه میشود و آن گاه فیلم مورد نظر را به ادامهی فیلم اضافه کرده و مجددا از نوار اصلی
به نوار دوم کپی میش��ود .این عملیات عالوه بر وقت گیر بودن ،در هنگام تهیهی کپیهای مجدد از روی نوار
اصلی ،منجر به افت قابل مالحظه کیفیت تصویر میشود.
این محدودیت در ویرایش��گرهای غیر خطی و نرمافزارهایی چون  Premiereوجود ندارد؛ به طوریکه در
این ویرایش��گرها امکان دسترسی سریع به هر قسمت از فیلم وجود دارد؛ ضمن اینکه عملیات ویرایشی از قبیل
حذف ،اضافه و تغییر با چند کلیک روی هر قس��مت کلیپ براحتی صورت گرفته و در مدت زمان بسیار کوتاهی
قابل انجام است.
سوال :چه نرمافزارهای تدوین فیلم دیگری را مشابه نرمافزار  Premiereمیشناسید؟
 13-2قابلیتهای جدید Premiere Pro Cs3
نرمافزار  Premiere Proداراي نس��خههاي متعددي است كه از جمله آنها میتوان به نسخههای  1و  2و
 Cs3آن اشاره کرد که در آخرین نسخه  Premiere Pro CS3کاربردهای جدیدی به این نرمافزار اضافه شده
اس��ت و تا حدود بس��یار زیادی محیط و ماهیت این نرمافزار را متحول کرده است .در اين كتاب ،نسخهی Cs3
را مورد بررس��ي قرار خواهيم داد .از جمله مهمترین ویژگیهای اضافه ش��ده به نسخهی  Cs3میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
•فرایند ضبط تصاویر ویدیویی  SDو  HDرا به طور مس��تقیم از دوربین به هارد دیس��ک سیستم با نرمافزار
جانبی  Adobe Onlocation Cs32فراهم کرده است؛
•امکان ایجاد DVDهای استاندارد را از پروژههای  HDبا استفاده از نرمافزار  Adobe Encore CS3دارد و
1- None Linear Editor

 -2این نرمافزار بهصورت جداگانه میتواند در کنار نرمافزار تدوین نصب شود.
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همچنین این نرمافزار قادر است خروجیهای پروژه را با تبدیل به خروجیهای تعاملی  Flashبرای مشاهده
آسان در وب آمادهسازی نماید؛
•حرکت ایجاد ش��ده توسط جلوهی  Motionدر این نسخه بهبود یافته است؛ به طوریکه میتوان با کنترل
دقیق فریم ها ،سرعت حرکت و پخش فیلم را براحتی افزایش یا کاهش داد؛
•در این نس��خه ،امکانات ویرایش��ی نیز تا حد بسیار زیادی بهبود یافته است؛ به طوریکه میتوان یک کلیپ
را جایگزی��ن کلیپ دیگر ک��رد؛ با این ویژگی که کلیه فیلترها و تنظیمات جلوهای کلیپ جایگزین ش��ده را
حفظ خواهد کرد؛
•امکانات جستوجوی موجود در نسخهی  Cs3نیز تا حد بسیار زیادی بهبود یافته است به طوریکه همزمان
با تایپ نام یک فایل لیست جستوجو مرتبا عوض شده و  Refreshمیشود؛
•از امکانات بس��یار جالب موجود در این نسخه میتوان به خروجیهای تلفن همراه و حتی خروجیهای Flv
نرمافزار  Flashاشاره کرد که امکان پخش وب را میسر ساخته است.
تحقیق :در مورد نرمافزار  Adobe Create Suite 3 Production Studio Premiumو کاربردهای آن در
امر تدوین دیجیتال اطالعاتی را جمع آوری کرده و در کالس ارائه کنید.

 Premiere Pro 13-3و نحوه نصب آن
قبل از اينكه كار با  Premiere Pro Cs3را آغاز كرده و با محيط كاري آن آشنا شويم ،الزم است بدانيد که
براي نصب نرمافزار و استفاده مناسب از آن ،حداقل امکانات سخت افزاری مورد نياز سيستم است که عبارتند از:
•سیستم  Pentium 4یا باالتر
• : Cpuپردازنده چند هستهای  Intelبا قدرت  1.4GHZبرای  DVو  3.4 GHZبرای  HDVیا پردازندههای
 Amdنوع SSE2
•  : RAMیک گیگابایت و برای ویرایشهای  HDو  HDVحداقل حافظه  2GBپیشنهاد میشود.
•  : Harddiskبا سرعت  7200 RPMبرای  DVو HDVو حداقل  10گیگابایت فضا برای نصب
•  :Graphic cardبا قدرت وضوح  1024×768و  32بيت رنگ که شرکت  Adobeپیشنهاد میکند از
کارتهای گرافیکی با قابلیت  )Graphic Processing Unit( GPUاستفاده کنید.
• سیستم عامل ویندوز Xp
• کارت سختافزاری ( 1394کارتی برای اتصال کابلهای  DVبه سیستم)
• کارت  Captureبا قابلیت ضبط  DVو HDV
•  DVD Writerبرای قرار دادن خروجی نهایی بر روی DVD
اگر چه حداقل س��خت افزار ارائه ش��ده براي نصب و اجراي برنامه مناسب است؛ ولي براي افزايش راندمان
كار و س��رعت باالتر ميتوانيد از سيس��تمهايي با پردازنده قويتر و ديس��كهاي س��خت با گنجايش و سرعت
باال با فرمت ( NTFSدر ويندوز  ) XPاس��تفاده نمایيد .ضمن اينكه به اين نكته نيز توجه داش��ته باش��يد چون
 Premiere Proبراي عمليات خود از يك س��وم حافظه  RAMبه عنوان حافظه Cacheاس��تفاده میکند لذا
هر چه ميزان حافظه  RAMسيستم باالتر باشد ،امكان قرار گرفتن تعداد كادرهاي تصويري بيشتري در حافظه
وجود داشته و كار روي فيلم سريعتر انجام خواهد شد.
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برای نصب نرم افزار  Premiere Pro Cs 3مانند تمامی نرم افزارهای تحت ویندوز کافی است به پوشه نصب
نرم افزار رفته و پس از اجرای فایل  Setup.exeمراحل زیر را جهت نصب دنبال کنید:

شکل 13-1

شکل 13-2
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شکل 13-3

شکل 13-4
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شکل 13-5

شکل 13-6
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 13-4شروع کار با Premiere Pro Cs3
براي اجراي اين نرمافزار مانند س��اير برنامههاي كاربردي آیکن برنامه را اجرا کنید؛ در اين حالت ،پنجرهی
شروع برنامه با گزينههاي زير باز خواهد شد (شکل )13-9

شکل  13-9پنجرهی شروع کار با نرمافزار

 13-5نحوه ایجاد پروژه جدید
براي شروع كار با اجراي گزينه  New Projectاقدام به ايجاد يك پروژه جديد نمائید .با اجراي اين گزينه،
پنجره زير باز خواهد شد( .شکل)13-10

شکل  13-10تنظیم پروژه با استفاه از پیش تنظیمات
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همانط��ور كه در پنجرهی فوق مش��اهده میکنيد ،دو زبان��ه ( Load Presetپيش تنظيمات) و Custom
( Settingتنظيمات سفارشي) وجود دارد.
 : Load Presetبا انتخاب این گزینه از پنجرهی  New Projectمیتوان از تنظیمات از پیش آماده ش��ده
 Premiereبرای ایجاد یک پروژه جدید اس��تفاده کرد .همانطور که در این بخش مش��اهده میکنید ،میتوان
پیش تنظیمات را شامل دو بخش اصلی  DVو  Mobile&Deviceدانست؛ همچنین بخش  Dvنیز شامل Dv
معمولی و  HDVمیباشد؛ با توجه به اینکه با فرمت  DVو استانداردهای پخش  PALو  NTSCاز قبل آشنایی
پیدا کرده اید و از طرفی در نسخه  Cs3فرمت  HDVنیز مورد پشتیبانی قرار گرفته است.

 13-5-1آشنایی با فرمت HDV
 )High Definition Video( HDVب��ه معنی ویدیویی با قدرت وض��وح باال و یک قالب برای ویدیوی
دیجیتال اس��ت که در س��پتامبر  2003میالدی به طور رس��می معرفی شد و برای اس��تفاده از نوارهای  DVبا
قط��ع کوچ��ک ( )Mini DVو قطع بزرگ ( )Large DVپدید آمد .اولی��ن دوربین ویدیویی که از قالب HDV
استفادهکرد ،از سوی شرکت  JVCعرضه شد و شرکتهای  Canon ، Sonyو  Sharpهم محصوالت HDV
خودش��ان را معرفی کرده بودند .اس��تفاده از کاس��تهای معمولی  DVبرای ذخیرهسازی اطالعات خیلی سریع
پذیرفته شد و توسعه پیدا کرد.
اصل فرایند  ،HDVامکان ضبط  Mpeg2روی یک نوار کاست استاندارد  DVاست .با استفاده از این فرایند
میتوان تصویری بهتر با کادر عریض داشت .این فرایند تصویری با حدود  5برابر کادر  DVرا عرضه میکند.
 ،720Pقالب مورد پذیرش  HDVاس��ت که در محصوالت  JVCاس��تفاده میشود و شرکتهای Canon
و  Sonyه��م قال��ب  1080Iرا م��ورد پذیرش قرار دادهاند؛ همچنین ش��رکت  Sonyبا آغ��از تولید دوربینهای
 HVR-V1قالب جدیدی را ارائه داد که این قالب همان  1080Pاست و توانایی رشد بسیار زیادی دارد.
وجود  Iیا  Pدر اس��تانداردهای فوق به معنی  Interlaceبودن یا  Progressiveبودن سیس��تم اس��کن تصویر
میباش��د .عدد هر استاندارد نیز نشان دهندهی تعداد پیکس��لهای موجود در ارتفاع تصاویر است؛ به عنوان مثال،
 720pتصویری است که ارتفاع آن برابر 720پیکسل بوده و از سیستم اسکن تصویر  Progressiveبهره میگیرد.
مث��ل تمام قالبه��ای واقعی  ،HDVنس��بت نمایش در عرض ب��ه ارتفا ِع تصویر به ص��ورت پردهی پهن
عرض تصویر9 ،
( )Widescreenو با نس��بت  16:9میباش��د؛ یعنی به ازای هر 16واحد (میلیمتر ،اینچ یا )...در ِ
2
تلویزیون با تعریف استاندارد 1و تلویزیون با وضوح باال
واحد در طول تصویر وجود دارد ،و این همان تفاوت بین
ِ
اس��ت .نسبت نمایش قالب  SDTVدر عرض به ارتفاع تصویر با نسبت  4:3است و این بدین معنیمیباشد که
ازای هر  4واحد در عرض تصویر  3واحد در طول تصویر وجود دارد .نرخ کادرها(  )Frame Rateدر HDV
به ِ
با تلویزیونهای سنتی  SDTVکه نرخ کادرهای آنها  25کادر ( )Frameدر ثانیه است و از سیستم  PALتبعیت
میکنند ،مطابقت میکند و این همخوانی شامل سیستم پخش  NTCSهم میشود.
همانط��ور که در باال گفته ش��د HDV ،چند اس��تاندارد مختل��ف دارد که تفاوت عم��دهی آنها با یکدیگر،
تفاوتش��ان در  Resolutionتصویر و سیس��تم اس��کن صفحه با دو روش Progressiveیا Interlaceاس��ت؛
بنابراین ،استانداردهای معمول  HDVرا میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
480i/480p/576p/ 720p/1080i/ 1080p
1- Standard Definition Television
2- High Definition Television
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از آنجایی که سه استاندارد اول یعنی  480i/480p/576pهمان فرمت  DVمیباشندHDV،ها را میتوان
به  ۳گروه اصلی 720p/1080i/1080pتقسیم کرد.
بنابراین اگر از دوربینهای  HDVاس��تفاده میکنید ،الزم اس��ت یکی از فرمتهای فوق را برای پروژه خود
انتخاب کنید ،ولی اگر پروژه شما قرار است در سیستم پخش تلویزیونی ایران استفاده شود ،نیز میتوانید از Dv
 Palبا  Standard 48Khzبرای تنظیم پروژه تدوین خود استفاده کنید ،ضمنا برای تولید پروژههای موبایل نیز
از گزینههای  Mobile&Deviceاستفاده کنید.
هن��گام تعيين پيش تنظيم��ات اگر دقيق ًا مقداري را نمیدانيم به اين قاعده كلي بايد توجه كرد كه تنظيمات
پ��روژه را با حداكثر كيفي��ت تطبيق دهيم؛ نه با خروجي نهايي؛ به دلیل آنک��ه در اين حالت ،براي تهيهی فايل
نهايي ،امكان انتخاب گزینههاي بيشتري هست؛ به عنوان مثال ،اگر تنظيمات شما براي يك فيلم با كيفيت باال
انجام شده و نمیدانيد صداي دوربين با چه فركانسي ضبط شده است ،بهتر است که مقدار حداكثر  48كيلوهرتز
را انتخاب كنيد؛ به دلیل اینکه در پايان ،امكان تهيه خروجي با كيفيت پائينتر براحتي وجود خواهد داشت.
پ��س از انجام موارد فوق ،مس��ير پ��روژه را در بخش  Locationو ن��ام آنرا در بخش  Nameوارد كرده و
دكمهی  OKرا كليك نمایيد.

 13 - 6تنظیمات سفارشی پروژه ()Custom Setting
این گزینه و زیرمنوهای آن ،این امکان را برای کاربر به وجود میآورد که از گزینههای سفارش��ی و مورد
نظر خود برای ایجاد پروژه جدید اس��تفاده نماید .همانطور که در پنجرهی  New Projectمش��اهده میکنید،
چهار گزینهی  Video Renedring ،Capture ،Generalو  Default Sequenceوجود دارد .در این قسمت،
به دلیل اهمیتی که بخش  Generalدر تنظیم سفارش��ی پروژه دارد ،ش��ما را با این قسمت و گزینههای مربوط
به آن آشنا خواهیم کرد .بخشهای مهم این قسمت شامل موارد زیر است:

شکل  13-11ایجاد پروژهی جدید با تنظیمات سفارشی
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حال که با دو روش ایجاد پروژه با اس��تفاده از دو زبانهی  Load Presetو  Custom Settingآش��نا شدید،
میتوانی��د با یکی از دو روش فوق اقدام به تنظی��م پروژهی مورد نظر نمایید .با زدن دکمهی  Okپس از تعیین
نام و مسیر پروژه ،صفحهی اصلی برنامه باز خواهد شد.
همانط��ور كه در پنجرهی اصلي برنامه مش��اهده میکنيد ،اين پنجره از يك نوار عنوان ،نوار دس��تورات و
تعدادي پنجره و پالت ديگر تش��كيل ش��ده است؛ ضمن اينکه داراي يك جعبه ابزار در سمت راست پنجره برای
ويرايش و تدوين کلیپها میباشد (در حالت پیش فرض) .در زير با پنجرههاي موجود در پنجرهی اصلي برنامه
آشنا میشويد( .شکل )13-12

شکل  13-12پنجره اصلی نرمافزار

 13-7پنجره پروژه ( )Projectوکاربرد آن
اين پنجره ،محل نگهداري تصاوير ،کلیپهاي ويديويي و صداها اس��ت .رس��انههاي موجود در اين پنجره
بتدريج و با توجه به نياز ،به خط تدوين ،برای ويرايش منتقل میشوند؛ عالوه بر اينها در اين پنجره ويژگيهاي
مختل��ف مربوط به رس��انهی مورد نظر از جمله ن��وع ،طول ،قدرت وضوح و اطالعات صوت��ي نيز قابل نمايش
اس��ت .در حقیقت ،تدوینگر در پنجره  Projectاولین مرحله تدوین یعنی  Assemblyپالنها را انجام میدهد
به طوری که ابتدا تمامی برداش��تهای یک فیلم به این پنجره منتقل ش��ده و سپس برداشتهای اضافی و زائد
حذف میشوند.
البته توجه داش��ته باش��ید که از پایین پنجره  Projectو از گوشهی سمت چپ آن میتوان محتویات پنجره
را به دو صورت ) Icon)Ctrl + Page Downو ) List(Ctrl+Page Upنمایش داد (ش��کل  .)13-13در حالت
 Iconیک نماد از کلیپ مورد نظر به همراه نام آن نمایش داده میشود؛ در حالیکه در حالت  Listعالوه بر نام،
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مشخصات کامل کلیپ به صورت زیر هم نمایش داده خواهد شد؛ ضمنا در این حالت ،اگر روی عناوین هریک
از مشخصات (  ).....،Name,Label Media Typeدابل کلیک نمایید ،عمل مرتبسازی کلیپها بر این اساس
صورت میگیرد( .شکل )13-13
اين پنجره در قسمت باالو سمت چپ خود نیز ،امکان پيش نمايشي از رسانه مورد نظر را فراهم مينمايد و
معموال چون یک کادر از کلیپ مورد نظر را به صورت يك تصوير بند انگشتي نمایش میدهد ،اصطالحا به آن
 Poster Frameمیگوییم( .شكل )13-13
الزم به توضیح است که بدانید هر پروژه تنها یک پنجره  Projectدارد ودر صورت بستن این پنجره ،پروژه
جاری نیز بسته خواهد شد.

شکل  13-13پنجرهی Project

 13-8پنجرهی صفحه نمایش ( )monitorوکاربردهای ویژه آن
از اين پنجره ،براي مش��اهده و نمايش کلیپهاي اوليه و همچنين پروژه جاري استفاده میشود .اين پنجره
به صورت تك صفحهاي ( )Programو دو صفحهاي ( )Program , Sourceاس��تفاده میش��ود؛ به طوریکه
از بخش  Sourceبراي نمايش کلیپهاي خام و ويرايش آنها اس��تفاده میشود؛ ولي از بخش  Programبراي
پيش نمايش کلیپهاي موجود در پنجرهی خط تدوین 1اس��تفاده میشود .در پايين اين پنجره ،دكمههايي برای
كنت��رل ويديوي مورد نياز و ويرايش آن طراحي ش��ده اند .اين دكمهها قابلي��ت اجراي فيلم ،جلو و عقب بردن،
تعيين ابتدا و انتها يك كليپ و بس��ياري از موارد مش��ابه ديگر را فراهم میکند كه به طور اختصاصي با نحوهی
عملكردشان در جدول  13-2آشنا خواهيد شد( .شکل )13-14
1- timeline
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شکل  13-14پنجره مانیتور و دکمههای کنترلی

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

تعیین نقطهی ورودی
تعیین نقطهی خروجی
رفتن به نقطهی ورودی
رفتن به نقطهی خروجی
کلیپ را از نقطهی ورودی به خروجی پخش میکند.
ایجاد مارکر یا نشانه
رفتن به نشانهی قبلی
تصویر را یک کادر به عقب میبرد.
کلیپ را پخش میکند.
تصویر را یک کادر به جلو میبرد.
رفتن به نشانهی بعدی
پخش کلیپ ویدیویی را تکرار میکند.
درگ ک��ردن به چپ ،کلیپ را از زمان جاری به قبل
و درگ کردن به راس��ت ،کلیپ را از زمان جاری به
بعد نمایش میدهد.
درگ کردن اهرم به چپ و راست
درج
هم پوشانی

)Set In Point (I
)Set Out Point (O
Goto In Point
Goto Out Point
Play In To Out
)* Set Unumbered Marker (Num
Goto Previouse Marker
Step Back
Play
Step Forward
Goto Next Marker
Loop
Jog Disk

Shuttel Slider
Insert
Overlay

جدول 13-2دکمههای کنترلی پنجره مانیتور
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 13-9پنجرهی خط تدوین ( )Timelineو قسمتهای مختلف آن
اصليتري��ن پنج��ره در يك برنامهی مونتاژ و تدوين فيلم را میتوان پنجره خط تدوین دانس��ت .اين پنجره
جايي است كه تمامي اجزا و عناصر يك پروژه اعم از فيلم ،صدا و جلوههاي ويژه كنار هم قرار گرفته و پس از
پردازش ،يك خروجي نهايي از آنها توليد میشود.
همانطور كه در اين پنجره مش��اهده میکنيد ،هر خط تدوین میتواند ش��امل يك يا چند سكانس مختلف
باشد .سكانسها مجموعهاي از شيارهاي صوتي و تصويري مختلف هستند كه براي هدف خاصي کنار یکدیگر
قرار گرفتهاند.
براي تش��كيل يك خط تدوين میتوانيد با توجه به نياز ،از پنجرهی  Projectکلیپهاي صوتي و تصويري،
عک��س و عناوين��ي را ب��ه پنجرهی خط تدوین درگ كرده و هر يك از رس��انههاي مزبور را در ش��يار صوتي يا
تصويري مورد نظر قرار دهيد.
تعداد ش��يارهاي صوتي و تصويري پنجره خط تدوین متغير بوده و شما میتوانيد حداكثر  99شيار صوتي و
ويديوي��ي را به آن اضافه نمایيد .براي اضافه كردن ش��يارهاي م��ورد نياز به پنجرهی مزبور ،مراحل زير را انجام
دهيد:
1 .1روي فضای خالی بخش نام شيار ويديويي یا شیار صوتی پنجره خط تدوین كليك راست نمایيد؛
2 .2گزينهی  Add Trackرا اجرا كنيد و در پنجره باز ش��ده تعداد تراكها و مش��خصات آنرا تنظيم و س��پس
تایید نمایید( .شکل )13-15

شکل  13-15ایجاد شیار
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نكته :در پنجرهی خط تدوین اولويت نمايش کلیپها از ش��يارهای باال به پايين تعيين میش��ود؛ بنابراين با اين
منطق وقتي محتويات شیار بااليي نمايش داده میشود ،شيار زير آن در صورت داشتن محتويات به دليل
همپوشاني نمايش داده نخواهد شد؛ مگر اينكه درصد شفافيت شيار بااليي را كم نمایيم تا محتويات شيار
پایين در خروجي نمايان شود كه اين مساله را در بخشهاي بعد بيشتر توضيح خواهيم داد.
از آنجاییکه پنجره خط تدوین ،محل تدوین کلیپهای صوتی وتصویری اس��ت و زمان ،نقش بسیار مهمی
در تدوین یک کلیپ دارد ،برای اندازهگیری دقیق زمان کلیپها یک زمان سنج در قسمت باالی شیارها و یک
زمانس��نج نیز به صورت خطکش در باالی پنجره خط تدوین قرار دارند .در زیر خطکش ،نوار ناحیهی کاری و
در زیر این دو نیز یک نوار رنگی قرار داده ش��ده اس��ت که میزان پیشرفت عمل Renderرا در طول خط تدوین
مش��خص میکند .بهطوریکه رنگ قرمز به معنای نش��دن انجام  Renderingو رنگ سبز به معنای انجام این
1
عملیات روی محتویات خط تدوین اس��ت( .ش��كل  )13-16در ضمن برای تعیین زمان جاری از یک نش��انگر
( )CTIاستفاده میشود که با حرکت خود از روی خط تدوین ،محتویات آنها را در خروجی نمایش میدهد.

شکل  13-16پنجره خط تدوین

برای اینکه محتویات پنجره خط تدوین را بزرگنمایی یا کوچک نمایی کنیم ،یک اسالیدر در گوشهی سمت
چ��پ و پایی��ن این پنجره و همچنین یک نوار Viewingدر باالی خ��ط کش زمانی قرار دارد که با درگ کردن
انتهای آن به راس��ت ،کوچک نمایی و با درگ کردن به چپ نیز بزرگنمایی محتویات پنجره صورت میگیرد.
البته با كليدهای مثبت و منفي صفحه كليد نيز میتوان عمل بزرگنمايي و كوچك نمايي محتويات Timeline
را انجام داد.
1- Current Time Indicator
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 13-10آشنایی با پالتها
در اين برنامه نيز مانند ساير نرمافزارهاي شركت  Adobeيك
مجموع��ه از پالتهاي كاربردي وجود دارد كه از جمله آنها میتوان
ب��ه پالتهاي  Infoو  Historyاش��اره ک��رد .در  Premiereنيز با
اس��تفاده از پالت  Infoمیتوان اطالعات مختصر و مفيدي در مورد
رسانه انتخاب ش��ده در يك سكانس شامل نوع رسانه ،مدت زمان،
نرخ كادر ،قدرت وضوح ،نرخ نمونه برداري و همچنين نقطه ش��روع
و پايان و ...به دست آورد( .شکل )13-17

شکل  13-17پالت Infoو پالت History

ضمنا از پالت Historyنيز براي ثبت و نگهداري مراحل انجام ش��ده در يك پروژه اس��تفاده میشود و كاربر
میتواند با لغو عمليات انجام شده (  ) Undoبه مراحل قبلي در يك پروژه برگردد( .شکل)13-10
نکت�ه :ب��ا اس��تفاده از كليد  Tabمیت��وان پالتهاي موج��ود در پنجرهی اصل��ي برنامه را مخف��ي كرده و يا
نمايش داد.

 13-11سفارشیسازی محیط کاری برنامه
معمو ًال در ش��روع كار ب��ا يك نرمافزار ،اكثر تنظيم��ات اوليه برنامه به صورت پيش فرض تعيين میش��ود
ك��ه  Permiereني��ز اين ام��كان را نيز براي كاربران خود فراه��م كرده كه بتوانند با تعيي��ن اولويتهاي مورد
عالق��ه خ��ود محيط برنامه را مطابق با ش��رايط ويژه و اختصاصي تنظيم نمايند .انجام اين امر توس��ط دس��تور
" Preferencesاز منوی  Editميسر میباشد و ما به بررسي بعضي از بخشهاي كاربردي اين گزینه ميپردازيم.
(شکل )13-18
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شکل  13-18نمای کلی پنجرهی تنظیمات اولیه

با اجراي گزينه  Preferencesپنجرهی مربوط به آن باز میشود كه از بخش User Interfaceيا رابط کاربر
میتوان از قسمت  User Interface Brightnessميزان روشنايي رابط كاربر یا پنجره و پالتها را تنظيم کرد.
مهمترين كاربرد اين گزينه ،زماني است كه محيط كار ما در يك استوديوي تاريك است لذا براي حفظ كيفيت
نمايش مانيتور ،براحتي با اس��تفاده از اين گزينه و افزايش روش��نايي رابط كاربر میتوان انجام عمليات برنامه را
در شرايط خاص انجام داد.

شکل  13-19بخش  User Interfaceاز پنجرهی Preferences

عالوه بر اين ،با اس��تفاده از گزينهی  Auto Saveمیتوان با دادن يك زمان مش��خص ترتيبي اتخاذ نمود
ك��ه برنام��ه به طور خودكار پروژه در حال انجام را ذخيره نمايد .از تنظيمات بس��يار مهم ديگر اين پنجره ،گزينه
 Scratch Diskاست كه با استفاده از آن میتوان محل ذخيرهی کلیپهاي صوتي ،تصويري و همچنين پيش
نمايشهاي آنها را روي ديسك سخت تعيين كرد .در مورد این گزینه و کاربردهای آن در فصلهای بعد بهطور
کامل صبحت خواهیم کرد.
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Learn In English
------------------------------About High-Definition (HD) Video
HD Video Formats are designated by their vertical resolution, scan mode, and frame
or field rate (Depending on the scan mode). For example, 1080i60 denotes Interlaced
scanning of 60 Interlaced 1920 X 1080 fields per second, whereas 720p30 denotes
progressive scanning of 30 noninterlaced 1280 X 720 frames per second. In both cases,
the frame rate is approximately 30 frames per second

خالصهی مطالب
-------------------•نرمافزار  Premiereیک ویرایشگر غیر خطی است به طوریکه در این ویرایشگرها امکان دسترسی سریع
ب��ه هر قس��مت از فیلم وجود دارد؛ ضمن اینکه عملیات ویرایش��ی از قبیل ح��ذف ،اضافه و تغییر روی هر
قسمت کلیپ براحتی صورت گرفته و میتواند خروجیهای متفاوتی رانیز تولید کند
• )High Definition Video( HDVبه معنی ویدئوی با قدرت وضوح باال اس��ت .اصل فرایند ،HDV
امکان ضبط  Mpeg2روی یک نوار کاست استاندارد  DVاست؛ با استفاده از این فرایند میتوان تصویری
بهتر با کادر عریض داشت .این ویدیو ،تصویری با حدود  5برابر کادر  DVرا عرضه میکند؛
•پنج��رهی  Projectمحل نگهداري مواد خام پروژه مانند تصاوير ،کلیپهاي ويديويي و صداها میباش��د.
رسانههاي موجود در اين پنجره ،بتدريج و با توجه به نياز ،به خط تدوين ،برای ويرايش منتقل میشوند؛
•پنجرهی صفحه نمایش :از اين پنجره همانطور كه از نام آن پيداست ،براي مشاهده و نمايش کلیپهاي
اوليه و همچنين پروژه جاري اس��تفاده میش��ود .از اين پنجره به صورت تك صفحه اي ( )Programو دو
صفحهاي ( Programو ) Sourceاستفاده میشود؛
•پنج��رهی خط تدوی��ن ( :)Timelineاصليترين پنجره در يك برنامهی مونت��اژ و تدوين فيلم را میتوان
پنجرهی خط تدوین دانس��ت .اين پنجره در حقيقت جايي اس��ت كه تمامي اجزا و عناصر يك پروژه اعم
از فيل��م ،ص��دا و جلوههاي ويژه كنار هم ق��رار گرفته و پس از پردازش ،يك خروج��ي نهايي از آنها توليد
میشود؛
•در  Premiereبا استفاده از پالت  Infoمیتوان اطالعات مختصر و مفيدي در مورد عنصر انتخاب شده در
يك س��كانس شامل نوع رس��انه ،مدت زمان ،نرخ كادر ،قدرت وضوح ،نرخ نمونه برداري و همچنين نقطه
شروع و پايان و ...به دست آورد؛
•از پالت Historyبراي ثبت و نگهداري مراحل انجام ش��ده در يك پروژه استفاده میشود و كاربر میتواند
با لغو عمليات انجام شده ( )Undoبه مراحل قبلي در يك پروژه برگردد.
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واژهنامه تخصصی
Browser

مرورگر

Defragmented

يكپارچه سازي

Frame Size

اندازه كادر

History

تاريخچه

Location

محل

Pixel Aspect Ratio

نسبت پيكسلي

Preferences

اولویتها

Program

برنامه
تازه سازي

Refresh

انجام محاسبات و اعمال تنظیمات نور ،رنگ و جلوه

Render
Safe Area

ناحيهی امن

Scartch Disk

ديسك چرك نويس

Source

مبدا

User Interface

رابط كاربر

Virtual Memory

حافظهی مجازي

Workflow

جريان كاري

Approximately

تقریبا
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خود آزمایﻲ:
.1
.2
.3
.4

مفهوم تدوین و اهمیت آن را توضیح دهید.
قابلیته��ای جدید نرمافزار  Premiere Proرا نام برده و حداقل س��خت افزار م��ورد نیاز برای نصب آنرا
بنویسید.
کاربرد هریک از پنجرههای زیر را در مراحل تدوین توضیح دهید.
خط تدوین  - Project -صفحه نمایش
 Poster Frameچیست و در پنجرهی Projectچه کاربردی دارد؟

پرسشهای ﭼﻬارﮔزینهای:
 .1فرایند ضبط تصاویر ویدیویی  SDو  HDبه طور مستقیم از دوربین روی هارد دیسک سیستم با استفاده از
کدام نرمافزار جانبی امکان پذیر است؟
الف) Final Cut Pro
ج) Adobe Onlocation Cs3

ب) Adobe Encore CS3

د) هر سه مورد

 .2نسبت نمایش قالب  HDVدر عرض به ارتفاع تصویر با نسبت ...........است.
ب) 16:9
الف) 4:3
د) 4:5
ج) 9:16
 .3با استفاده از این بخش میتوان نرخ کادر یا  Frame Rateپیش نمایش پروژه را تعیین کرد.
ب)Framesize
الف)Timebase
د)Fields
ج)Pixel Aspect Ratio
 .4در کدام حالت نمایش ،یک نماد از کلیپ مورد نظر به همراه نام آن نمایش داده میشود؟
ب) Label
الف) Name
د) Icon
ج) List
 .5حداکثر تعداد شیارهاي صوتي یا تصویري درپنجرهی خط تدوین چند شیار است؟
ب) 99
الف)90
د) 255
ج) 100
 .6با استفاده از کلید ....میتوان پالتهاي موجود در پنجرهی اصلي برنامه را مخفي کرده یا نمایش داد.
ب)TAB
الف)Shift
د)Alt
ج)Ctrl
 .7از کدام پالت زیر براي ثبت و نگهداري مراحل انجام شده در یک پروژه استفاده میشود؟
ب)Effects
الف)Info
د)Project
ج)History
244

شروع کار با Premiere Pro

 .8پنج��رهی .......جايي اس��ت كه تمامي اجزا و عناصر يك پ��روژه اعم از فيلم ،صدا و جلوههاي ويژه كنار هم
قرار گرفته و پس از پردازش ،يك خروجي نهايي از آنها توليد میشود.
ب) Timeline
الف) 			 Monitor
د) Project
				
ج) Effects
 .9اصل فرایند  ،HDVامکان ضبط چه فرمتی را روی یک نوار کاست  DVفراهم میکند؟
ب) Wma
				
الف)Mpeg1
د) Avi
				
ج) Mpeg2
10. High-Definition (HD) Video The Frame Rate Is Approximately ….. Frames Per
Second.
		a) 25
		b) 24
		c) 12
d) 30
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تحﻘیﻖ و پژوهش:
در1مورد1ﭼند1نرم1افزار1تدوین1فیلﻢ1تحقیﻖ1کرده1و1ﻗابلیت1های1آنها1را
1با1Premier Pro Cs31مورد1مقایﺴه1ﻗرار1دهید.
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اهداف رفتاری:

در پایان این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند:
1 .1با مفهوم  Capturingآشنا شده و بتواند آنرا انجام دهد.

2 .2برنام��ه را ب��رای انج��ام عم��ل  Captureو ذخی��رهی ویدی��و ی��ا ص��دا در کامپیوتر
آمادهسازی نماید؛

3 .3دوربین یا وسیله پخش ویدیو را بهصورت سختافزاری به کامپیوتر متصل نماید؛

4 .4با روش انتقال ویدیوی دیجیتال به کامپیوتر آش��نا ش��ده و یک فیلم  Dvرا به کامپیوتر
انتقال دهد؛

5 .5با روش انتقال ویدیوی آنالوگ به کامپیوتر آشنا شده و یک فیلم آنالوگ را به کامپیوتر
انتقال دهد؛

6 .6نمایش کلیپها در مانیتورها را با استفاده از صفحه کلید انجام دهد؛

 7 .7فایلها را با روشهای مختلف به پنجرهی پروژه وارد نماید؛
8 .8کلیپها را با روشهای مختلف به خط تدوین انتقال دهد؛

9 .9با ابزارهای ویرایش کلیپها در پنجرهی  Timelineبه انجام عملیات بپردازد.
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مقدمه
بهط��ور کل��ی پس از اینکه عملیات تصوير برداري به پایان میرس��د قبل از اینک��ه عملیات تدوین و مونتاژ
فیلم مورد نظر را آغاز کنیم ،اولین گام ،انتقال فیلم یا صدا به کامپیوتر اس��ت .از آنجاییکه معموال در مرحلهی
تصويربرداري چند برابر پروژهی نهایی از موضوع مورد نظر فیلم تهیه میش��ود و بخشهای بس��یار زیادی نیز
قابل اس��تفاده نیست ،لذا معموال در این مرحله نیز ابتدا بخشهای مناسب و قابل استفاده فیلم جداسازی شده و
سپس عمل انتقال آنها به کامپیوتر صورت خواهد گرفت .به عمل انتقال ویدیو از دوربین یا دستگاه پخش ویدیو
به کامپیوتر و ذخيره آن در قالب يك فايل به اصطالح  Captureمیگوییم.
در ای��ن فصل ب��ا روشهای مختل��ف  Captureویدیوهای آنالوگ و دیجیت��ال در محیط  Premiereو
قابلیتهای جدید این نرمافزار در هنگام دریافت ویدیو و ذخیرهی آن روی کامپیوتر آش��نا میش��وید.
ام��ا قب��ل از اینکه بهطور کامل به این مبحث بپردازیم ،الزم اس��ت بدانید یک��ی از قابلیتهای جدیدی که
 Premiere Proدر  Captureویدیو پیدا کرده است ،این است که میتواند بهطور خودکار پس از بررسی فیلم
مورد نظر در هر قس��متی که کلید  Pause\ Recordفش��ار داده ش��ود ،تش��خیص داده و آن را بهصورت کلیپ
جداگانهای ذخیره نماید .به این ویژگی اصطالح ًا  Scene Detectionگفته میشود .بهطوریکه برنامهی جانبی
 Scenalyzerمیتوان��د در صحنههای مختلف یک کلیپ با تش��خیص تغیی��ر زاویه صحنهها در هنگام چرخش
دوربین نیز کلیپهای جداگانهای را ایجاد نماید.

 14-1نکاتی دربارهی ذخیرهی ویدیو روی کامپیوتر
قبل از اینکه ویدیو را به کامپیوتر منتقل کنید ،توجه داش��ته باش��ید ،همانطور که در فصل دوازدهم نیز
به آن اش��اره کردیم ،ذخیرهی ویدیو روی دیس��ک س��خت ،حجم بس��یار باالیی را به خود اختصاص میدهد
بهطوریک��ه برای ذخیرهی یک س��اعت فیلم  DVروی کامپیوتر به فضایی حدود  14گیگا بایت نیاز اس��ت،
لذا بهدلیل حجم باالی فیلمهای ویدیویی ،در هنگام انتقال بهتر اس��ت که از فیلم مورد نظر فقط صحنههای
مورد نیاز و مناسب را به کامپیوتر انتقال دهید؛ ضمن اینکه در هنگام ذخیرهی هر یک از کلیپها از اسمهای
مناس��ب اس��تفاده نمایید و آنها را در یک پوش��ه اختصاصی ذخیره کرده تا در هنگام تدوی��ن فیلم ،برای پیدا
کردن کلیپها وقت زیادی از شما گرفته نشود .از طرفی به این نکته نیز توجه داشته باشید که دیسک سخت
کامپیوتر باید عالوه بر داش��تن فضای خالی کافی ،حداقل سرعت  4mbpsرا داشته باشد؛ در غیر اینصورت،
در هن��گام ذخیرهی بخشهایی از فریمهای فیلم ش��ما از کادرهای فیلم از بی��ن رفته و فیلم دریافتی ،با افت
کیفیت مواجه خواهد ش��د .در پایان این نکته را مد نظر قرار دهید که یکپارچهس��ازی دیس��ک سخت و بستن
س��ایر برنامهها در حافظه نیز میتواند در افزایش کارایی عملیات  Capturingنقش بس��زایی ایفا کند.

 14-2آمادهسازی برنامه برای دریافت ویدیو
بعد از اینکه دوربین یا وسیلهي پخش ویدیو را به کامپیوتر متصل نمودید ،قبل از هر کاری نیاز به آمادهسازی
کامپیوتر بهمنظور دریافت ویدیو اس��ت .کلیپهای ذخیره شده روی کامپیوتر عالوه بر نام مناسب الزم است در
یک پوشه خاص ذخیره شوند تا سازماندهی و مدیریت آنها بهتر صورت گیرد؛ به همین لحاظ  Premiereبرای
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ذخیرهی ویدیو روی دیس��ک س��خت از محلهای خاصی به نام  Scratch Diskاس��تفاده میکند که ما در این
قسمت شما را با نحوهی تنظیم این بخشها و نحوهی استفاده از آنها آشنا خواهیم کرد.
مراحل انجام کار به شرح زیر میباشد:
1 .1از من��وی  Editدس��تور  Prefrencesو گزین��ه  Scratch Diskرا اجرا کرده تا پنجرهي مربوط باز ش��ود؛
(شکل )14-1

شکل -14-1پنجره  Scratch Disksو تنظیمات آن
 - 1محل ذخیرهی ویدیوی دریافتی  -2محل ذخیرهی صدای دریافتی  -3محل ذخیرهی فایلهای مورد استفاده پیش نمایش
ویدیویی  -4محل ذخیرهی فایلهای مورد استفاده برای پخشهای صوتی  -5محل ذخیرهی فایلهای موقت صوتی و تصویری
 -6محل ذخیرهی فایلهای ایجاد شده برای ساخت DVD

2 .2در پنجرهی مربوط روی دکمهی  Browseکنار گزینهي  Capture Videoکلیک نمایید تا پنجرهي Browse
 For Folderباز شود؛ حال میتوانید پوشهي مورد نظر خود را برای ذخیرهی ویدیو انتخاب کرده یا با استفاده از
دکمهی  Make New Folderیک پوشهی جدید برای ذخیرهی ویدیو ایجاد نمایید( .شکل )14-2

نکته :توجه داش��ته باش��ید که از گزینهی  Audio Captureنیز برای تعیین محل ذخیرهی صدای انتقال داده
شده به کامپیوتر استفاده میشود.
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 .3با زدن دکمهی  Okمسیر مورد نظر برای ذخیرهی ویدیو آماده شده است و میتوانید عمل انتقال ویدیو به
کامپیوتر 1را انجام دهید.
برای ذخیرهی ویدیوی دیجیتال یا  DVهیچ مش��کلی برای انتقال وجود ندارد و براحتی با یک کابل DV
میت��وان آن را مس��تقیم ًا به کامپیوتر فرس��تاد .اما برای انتقال ویدیوی آنالوگ ،نیاز ب��ه کارت ذخیرهی ویدیو با
ورودی آنالوگ میباشد .در ادامه ،به بررسی کامل هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت.

شکل -14-2تعیین و ایجاد پوشه برای ذخیرهی فایلهای  Captureشده

برای اینکه از حداکثر کارایی سیستم در هنگام استفاده از  Scartch Diskاستفاده کنید ،در نسبت دادن
درایوها به پارتیشنهای هارد دیسک به موارد زیر توجه کنید:
•نام پارتیشنی را انتخاب کنید که ( Virtual Memoryحافظه مجازی) سیستم عامل روی آن قرار نداشته باشد؛
•پارتیشنها نباید از درایوهای شبکه باشند ،بلکه برای این منظور از درایوهای محلی استفاده کنید؛
•هارد دیسک سیستم باید از نوع معمولی یا غیر قابل جابجایی باشد؛
•درایوهایی که  Scartch Diskروی آنها قرار گرفته است الزم است مرتبا Defragmentedشوند؛

 14-3نحوهی انتقال ویدیوی دیجیتال به کامپیوتر
در دوربینه��ای تصويربرداري  DVکه امروزه در بازار موجود هس��تند؛ فرمت ذخیرهی اطالعات بهصورت
دیجیتال و فشرده صورت میگیرد به طوریکه برای عملیات تدوین و ویرایش آماده بوده و میتوانید این فیلمها
را بهطور مستقیم به کامپیوتر انتقال دهید.
1- Capture
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راحتترین کار برای این منظور اتصال مس��تقیم دوربین با کابل  DVبه پورت  Firewireیا IEEE 1394

کامپیوتر است .این کابلها قادر به انتقال تصاویر بهصورت ورودی و خروجی و همچنین صدا بهصورت استریو،
میباش��ند .ضمن اینکه افت کیفیت در این کابلها صفر اس��ت .البته با کارتهای ذخیرهی  DVنیز این کار را
میتوان انجام داد که برای این منظور الزم اس��ت کارت مورد نظر روی سیس��تم نصب ش��ده و آماده دریافت
ویدیوی دیجیتال باشد.
مراحل انجام کار به شرح زیر میباشد:
1 .1اتصال دوربین یا وسیلهي پخش  DVبا استفاده از کابل  DVبه پورت  IEEE 1394کامپیوتر؛
2 .2از منوی  Fileگزینه  Captureرا اجرا کرده تا پنجرهی مربوط باز شود؛ (شکل )14-3

شکل  -14-3پنجرهی  Captureو بخشهای مختلف آن

3 .3از بخش  Settingاین پنجره ،دکمهی Optionبخش  Device Controlرا کلیک کرده تا پنجرهي مربوط
به آن باز شود؛ (شکل )14-4
251

14

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
میکس رایانهای
کد استاندارد 15/5/-87 :ف.هـ

14
شکل  -14-4پنجرهی تنظیمات Device Control

4 .4در داخ��ل پنج��رهی  Device Controlاز بخ��ش  Device Typeنوع وس��یله  DVمتصل به کامپیوتر را
انتخاب کرده و دکمهی  OKرا بزنید؛
5 .5با روش��ن کردن دوربین یا وس��یلهی پخش فیلم  DVو زدن دکمهی  Playپنجرهی  ،Captureفیلم مورد
نظر را نمایش خواهد داد.
6 .6پس از انتخاب صحنه مورد نظر با زدن دکمهی  Recordعمل ذخیره و ضبط کلیپ مورد نظر روی کامپیوتر
آغاز خواهد ش��د .با کلیک مجدد روی این دکمهي عمل ضبط به پایان میرس��د که میتوانید با دادن نام به
کلیپ ضبط شده آنرا روی دیسک سخت کامپیوتر ذخیره نمایید.
نکته :اگر کارت  captureبا نرمافزار هماهنگ نباشد عملیات  captureدر  Premiereانجام نمیشود.

 14-4نحوهی  Captureدستهای
همیشه  Captureتمام یک فیلم گرفته شده برای ویرایش یک روش حرفهای به حساب نمیآید و این امر
میتواند وقت زیادی را از تدوینگر در هنگام جداکردن نماهای ضروری و مناس��ب بگیرد.به همین دلیل روش��ی
که پیش��نهاد میشود آناست که ابتدا یک لیس��ت از نماهای مورد نیاز پروژه را تهیه کرده که بهاصطالح به آن
 Shot listمیگویند ،سپس با انجام عملیات  captureفقط لیست offline 1انها را ایجاد کنید و در نهایت عمل
 Captureدستهای آنها را انجام دهید .برای این که بیشتر با این روش آشنا شوید ،مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1در پنج��رهی  Captureبه زبانهي  Loggingرفته و تنظیمات��ی مانند محل ذخیرهی فایلهای ،Capture
اطالعاتی در مورد کلیپها ش��امل نام نوار  ،نام کلیپ  ،نام س��کانس و نما و غیره را در این قس��مت تنظیم
کنید( .شکل )14-5
 .1لیستی از فایلهایی که فقط دارای  Timecodeنقاط ابتدا و انتهای کلیپ مورد نظر بوده و در هنگام  Captureدستهای
فایل ویدیویی آنها ایجاد میشود.
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شکل  14-5تهیه لیست نماهای ضروری

2 .2پ��س از تنظی��م اطالع��ات کلی��پ ،در بخ��ش
" Time codeمیت��وان ب��ا کلی��ک روی گزین��هي
 Set inنقط��هي ورودی ،و با کلیک روی Set Out
نیز نقطه خروجی هر کلیپ را مشخص کرده سپس
با کلیک روی گزین��هی  Log clipآنرا ثبت کنید.
در این حالت پنجرهی مورد نظر باز شده و میتوانید
مشخصات نمای انتخاب شده را تایید نمایید(.شکل
 )14-6همانطور که مش��اهده میکنید یک کلیپ
 Offlineدر پنجرهی پروژه با همین نام ایجاد ش��ده
ولی این کلیپ هنوز به طور کامل  Captureنش��ده
و فقط بخش انتخاب شدهای از فیلم مورد نظر است
که به دیسک سخت منتقل نشده است.
شکل  14-6پنجرهی ثبت کلیپ انتخاب شده
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به پنجرهي اصلی برنامه بر گردید.
4 .4در پنجرهي پروژه ،ابتدا فایلهای  offlineایجاد شده را انتخاب گروهی کرده ،سپس با کلیک راست روی
آنها و اجرای گزینهي  Batch Captureپنجرهي مربوط به آن باز شده که روی دکمهي  Okکلیک
میکنیم( .شکل )14-7

شکل  14-7پنجرهی batch Capture

5 .5در پایان پنجرهي  Captureباز شده و در صورتی که نوار مورد نظر در پخش کننده باشد عملیات Capture

به صورت اتوماتیک در مسیر تعیین شده انجام خواهد شد.

 14-5نحوهی انتقال ویدیوی آنالوگ به کامپیوتر
برای ذخیره و ارس��ال ویدیوهای آنالوگ مانن��د  Hi-8 , VHS , SVHSو یا  BETA-SPبه کامپیوتر اولین
چیزی که مورد نیاز اس��ت ،کارت ذخیره ویدیو اس��ت که برای این منظور ابتدا الزم اس��ت سختافزار مورد نظر
روی سیس��تم نصب ش��ود به طوری که دارای ورودیهای آنالوگ مورد نیاز برای انتقال ویدیو به کامپیوتر باشد؛
سپس مراحل زیر را انجام دهید.
1 .1وسیلهي پخش ویدیوی آنالوگ یا دوربین را روشن کرده و حالت  VCR/VTRرا فعال کنید؛
2 .2از منوی  Fileگزینه  Captureرا اجرا کرده تا پنجرهي مربوط باز شود؛
3 .3از بخ��ش  Settingاین پنج��ره ،دکمهی  Optionsدر بخش  Device Controlرا انتخاب کرده (ش��کل
 )14-13تا پنجرهي مربوط به آن باز شود و سپس از بخش  Device Typeآنرا با کارت ذخیرهی ویدیوی
سیستم تنظیم کرده ،و بر روی دکمه  Okکلیک کنید؛
4 .4حال با زدن دکمهی  Playمیبایستی در پنجرهي  Captureویدیوی مورد نظر نمایش داده شود؛
5 .5پ��س از انتخ��اب صحنههای مورد نیاز خود از کلیپ پخش ش��ده روی دکمهي  Recordبرای ضبط کلیک
ک��رده و در پای��ان ضبط با کلیک روی همین دکمهی ی��ا زدن کلید  ESCعملیات ضبط را خاتمه داده و نام
کلیپ را در پنجرهي باز شده وارد نمایید.
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 14-6نحوهی ذخیرهی و انتقال ویدیو توسط سایر برنامهها
ممکن اس��ت با این مش��کل مواجه شوید که برنامهي  Premiere Proقادر به شناسایی دوربین یا وسیلهي
پخش ویدیویی متصل به کامپیوتر نباش��د؛ در این حالت ،یکی از روشها این اس��ت که از یک کارت ذخیرهی
ویدیویی اس��تفاده کنید که بتواند  Premiereخود را با آن انطباق داده و آنرا شناس��ایی نماید؛ اما عالوه بر این
روش ،راه حل س��ادهتری نیز وجود دارد و از برنامه و نرمافزارهای دیگری (مثال  )Movie Makerکه قادر به
شناسایی سختافزار پخش فیلم شما هستند استفاده نمایید .در این حالت میتوانید با برنامههای دیگر ،ویدیو را
به کامپیوتر انتقال داده و سپس آنرا برای تدوین به پنجرهي  Projectدر  Premiereوارد نمایید.
نکته :توجه داشته باشید که عالوه بر کارتهای ویدیویی ،امروزه بسیاری از دوربینهای تصوير برداري Dv

دارای سختافزارها و نرمافزارهای اختصاصی هستند که شرکت سازنده دوربین ،آنرا در هنگام خرید دوربین در
اختیار شما قرار میدهد که میتوانید با استفاده از آنها عمل  Capturingرا انجام دهید.

 14-7آمادهسازی محیط کار
براي اينكه به راحتي در محيط  Permiereبتوانيد به انجام علميات پرداخته و هر چه بيشتر و بهتر از محيط
نرمافزار تدوين خود اس��تفاده نمایيد ،الزم اس��ت محيط كاري برنامه را س��ازماندهي کنيد؛ اما به اين نكته نيز
توجه داشته باشيد كه شيوههاي ويرايش متفاوت مي تواند محيطهاي كاري متفاوتي را در برنامه ايجاد نمايد ،به
همين دلیل  Permiere Proچهار محيط كاري پيش فرض را فراهم كرده كه از منوي  Windowو زير منوي
 Workspaceقابل دسترس��ي هس��تند؛ در اين ميان ،گزينهی  Editingمحيط پيش فرض برنامه و گزينههاي
 Color Correction , Audio ، Effectمي توانند با توجه به نياز اختصاصي کاربر پنجرههاي مورد نظر را باز
ارائ��ه نمائید؛ به عنوان مثال ،در محيط كاري Color Correction
ي��ك مانيتور مرجع ( (Refrenceبهصورت ي��ك پنجرهي جديد به
پنجرهي مانيتور اضافه ميش��ود .با توجه به اینکه در این قسمت به
بررسی عملیات ویرایشی در  Premiere Proخواهیم پرداخت ،شما
میتوانی��د از  Workspaceپیش ف��رض برنامه یعنی محیط کاری
 Editingاستفاده نمایید.

 14-8نحوهی وارد کردن فایلها به پنجرهي
Project
پنجرهی پروژه ،محل نگهداری موقت رسانههای خام صوتی و
تصویری است که تدوینگر فیلم میتواند با توجه به نیاز خود این از
عناصر رسانهای را در خط تدوین خود مورد استفاده قرار دهد .برای
آشنایی هر چه بیشتر شما با پنجرهی پروژه و نحوهی استفاده از آن
به بررسی کاربردهاي اختصاصی آن میپردازیم.
شکل  -14-8نحوهی اضافه کردن فایل به پنجرهی Project
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مراحل انجام کار به شرح زیر میباشد:
1 .1کلیک راست در فضای خالی داخل پنجرهی Project؛
2 .2اجرای گزینه  Import؛ (شکل )14-8
3 .3انتخاب فایل یا فایلها و اجرای دکمهی Open؛
همچنین با استفاده از دکمهی  Import Folderدر پنجرهي  Openمیتوان یک پوشه با محتویات آن را
به داخل پنجرهی  Projectبارگذاری کرد.
نوع فایلهایی که میتوان به پنجرهی  Projectبرنامه  Importنمود ،میتوانند فایلهای ویدیویی ،صوتی،
تصویری یا فایلهای پروژه ایجاد ش��ده توس��ط خود  Premiereدر نسخههای قبلی باشند .درجدول  14-1به
انواع فایلهای رسانهای اشاره شده است.
جدول  14-1فرمت فایلهای صوتی و تصویری
فایلهای ویدیویی

AVI, MOV, MPEG/MPE/MPG, Open DML, WMV

فایلهای صوتی

AIFF, AVI, MOV, MP3, WAV, WMA

فایلهای تصویری

AI, BMP/DIB/RLE, EPS, FLC/FLI, GIF, ICO, JPEG/
JPE/JPG/JFIF, PCX, PICT/PIC/PCT, PNG, PRTL,
PSD, TGA/ICB/VST/VDA, TIFF

فایلهای سکانسی (ترتیبی)

AI, BMP/DIB/RLE, Filmstrip, GIF, PICT/PIC/PCT,
TGA/ICB/VST/VDA, TIFF, PSD

 14-9نحوهی سازماندهی فایلها در پنجرهی Project
از آنجاییکه در پنجرهی  ،projectفایلهای مختلفی اعم از ویدیویی ،صوتی ،تصویری و فایلهای پروژه
قرار داده میشود برای سازماندهی و استفاده بهینهتر از فضای موجود میتوان برای هر یک از انواع فوق یک
پوش��ه ایجاد کرد که برای این منظور ش��رکت Adobeاز یک مجموعه از پوشههای مجازی به نام  Binاستفاده
میکند و ش��ما میتوانید با تغییر نام آنها پوش��ههای دلخواه خود را ایجاد نمایید و سپس فایلهای مربوط به هر
پوشه را به داخل آن انتقال دهید .به عنوان مثال ،میتوانید براي سازماندهی فایلهای ویدیویی از پوشه Video
و برای فایلهای صوتی نیز از پوشه  Audioو برای تصاویر از پوشه  Imagesاستفاده نمایید( .شکل )14-9
مراحل انجام کار به شرح زیر میباشد:
1 .1کلیک راست روی فضای خالی پنجره و اجرای گزینه  New Binیا کلیک روی آیکن پوشه ( )Binاز پایین
پنجره ()Ctrl+/؛
2 .2تعیین نام مناسب برای پوشهي مورد نظر متناسب با محتویات؛
3 .3درگ کردن فایلها به پوشهي مربوط.
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 14-10قرار دادن کلیپها در TimeLine
پس از اینکه فایلهای صوتی و تصویری مختلف را به پنجرهی  Projectمنتقل کردید ،نوبت آناس��ت که
آنها را در خط تدوین پنجرهی خط تدوین قرار داده و به انجام عملیات روی آنها بپردازیم .برای انتقال مس��تقیم
کلیپها از پنجرهی  Projectبه نوار زمانی ،آنها را در پنجرهی  Projectانتخاب کرده و سپس به پنجرهی خط
تدوین درگ مینماییم.

 -14-9نحوهی سازماندهی فایلها در پنجرهProject

 14-11انتقال کلیپ از پنجره  Projectبه پنجره Monitor
برای نمایش و ویرایش کلیپ یا مجموعهای از کلیپها و یا حتی جداسازی بخشهای خاصی از یک کلیپ
در ی��ک س��کانس ،آنها را در بخش  Sourceپنجرهی صفحه نمایش ب��از میکنیم .همانطور که در باالی این
پنجرهی مش��اهده میکنید یک منوی باز ش��ونده وجود دارد که با کلیک روی آن لیس��تی از کلیپهای باز شده
موجود را نمایش میدهد.در این منو نام سکانسها و نام کلیپهای موجود در آنها به همراه دستورات  Closeو
 Close Allنمایش داده میشوند( .شكل )14-10
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شکل  -14-10پنجرهی  Sourceو منوی بازشو آن

بهط��ور کلی روشهای مختلفی برای باز کردن کلیپه��ا در بخش  Sourceپنجرهی صفحه نمایش وجود
دارد که به بررسی آنها میپردازیم:
1 .1دابل کلیک روی کلیپ در پنجرهی  Projectیا خط تدوین که در این حالت کلیپ مورد نظر باز شده و نام
آن به بخش  Sourceاضافه میشود؛
2 .2درگ کردن چند کلیپ یا محتویات داخل یک پوش��ه در پنجرهی  Projectبه داخل بخش  Sourceکه در
این حالت ،کلیپها به منوی  Sourceاضافه شده و آخرین کلیپ انتخاب شده در  Souece menuنمایش
داده میشود؛
3 .3انتخ��اب یک یا چند کلیپ در پنجرهی  Projectو اجرای دس��تور  Open In Source Monitorبا کلیک
راست.

 14-12نمایش کلیپها در مانیتورها
از آنجاییکه تدوینگران حرفهای ،بیشتر در هنگام انجام عملیات تدوینی از کلیدهای میانبر و سریع صفحه
کلید استفاده میکنند ،ما در ادامه ،شما را با این کلیدهای کاربردی آشنا میکنیم .پس از دابل کلیک روی فایل
و ب��از ش��دن در پنجرهی  Sourceبا کلی��د  Spaceفیلم مورد نظر  Playیا  Pauseمیش��ود .در پایین دکمهی
 Shuttleقرار گرفته که اگر  Shuttleرا به سمت راست درگ کنیم ،به جلو و اگر به سمت چپ درگ کنیم ،فیلم
به عقب بر میگردد .س��رعت جلو و عقب رفتن با میزان جابجایی از وس��ط تغییر میکند و در حالیکه دکمهی
وسط است فیلم  Pauseخواهد شد( .شکل )14-11
زیر دکمهی  Shuttleنیز دکمهي دیگری به نام  Jogقرار گرفته اس��ت که میتوان توس��ط آن فریمها را با
س��رعت کم به جلو و عقب برد که تدوینگران از این کلید برای پیدا کردن یک فریم خاص اس��تفاده میکنند.
توجه داش��ته باش��ید که این دو کلید دقیق ًا همان دو کلید  Shuttleو  Jogمیزهای تدوین قدیمی هس��تند .برای
رفتن تک فریم به جلو از دکمهی  Frame Forwardاستفاده میشود.
اگر از کلید اس��کرول ماوس استفاده کنید ،مانند دکمهی  Jogعمل میکند و با اسکرول به سمت باال ،فیلم
به جلو و اسکرول به سمت پایین ،به عقب میرود.
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جدول 14-2

کلید های میانبر جهت پخش کلیپ ها در پنجره مانیتور
کلید میانبر

کاربرد

توضیحات

کلید جهت نما سمت راست پخش تک فریم فیلم به جلو
کلید جهت نما سمت چپ

پخش تک فریم فیلم به عقب

Home

انتقال  Ctiبه ابتدای کلیپ

End

انتقال  Ctiبه انتهای کلیپ

K

توقف فیلم ()Stop

L

پخش فیلم ()Play

ب��ا چند ب��از زدن کلید  Lس��رعت پخش
افزایش می یابد

J

پخش معکوس

Shift + L

پخش آهسته فیلم

Shift + J

پخش معکوس آهسته

ب��ا چند ب��از زدن کلید  Jس��رعت پخش
معکوس افزایش می یابد
با پایین نگه داش��تن کلی��د  Shiftو زدن
مجدد کلید  Lسرعت فیلم بتدریج افزایش
می یابد
با پایین نگه داش��تن کلی��د  Shiftو زدن
مج��دد کلی��د  Jس��رعت معک��وس فیلم
بتدریج افزایش می یابد

منظور از  Ctiهد پخش فیلم میباشد که
زمان جاری فیلم را تعیین می کند

همانطور که در پنجرهی ش��کل  14-8مش��اهده میکنید ،زمان نمایش داده ش��ده در سمت چپ و پایین
پنجرهی  Sourceنش��اندهنده زمان جاری و زمان نمایش داده ش��ده در سمت راست ،نشاندهنده طول کلیپ
مورد نظر اس��ت .همانطور که مش��اهده میکنید اگر  1CTIرا به جلو حرکت دهید ،زمان نمایش داده ش��ده در
سمت چپ نیز تغییر میکند.
1. Current Time Indicator
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شکل  14-11تنظیمات زمانی

 14-12-1تنظیمات زمانی در مانیتورها
اگر بخواهید جزئیات بیش��تری را در  Time Rulerببینید ،کافی اس��ت نوار باالی خط کش را درگ کرده و
دو س��ر آن را به هم نزدیک کنید؛ در این حالت مقیاس خط کش تغییر میکند .ش��ما با همین روش میتوانید با
حداکثر بزرگ نمایی مقیاس خطکش را تک فریم کنید .برای اینکه بتوانید تمام خط کش زمان را ببینید ،کافی
است نوار را به اندازه پهنای پنجره تغییر دهید.
بهص��ورت دس��تی نیز میتوان با وارد ک��ردن زمان به فریم یا زمان دلخواه انتق��ال داد؛ برای این منظور در
بخش زمان جاری (س��مت چپ پنجرهی مانیتور) کلیک کرده و زمان مورد نظر خود را وارد کرده وکلید Enter
را بفشارید( .شکل )14-11
البته توجه داش��ته باش��ید که اگر بخواهید از زمان جاری به میزان مش��خصی جلو یا عقب بروید ،باید زمان
را نس��بی وارد کنید؛ برای این منظور کافی اس��ت که از عالمتهای  +و  -در کنار عدد مورد نظر استفاده کنید؛
به عنوان مثال ،فرض کنید میخواهیم از زمان جاری  20فریم جلوتر برویم؛ بنابراین ،کافی اس��ت که در بخش
زمان  +20و اگر بخواهیم به عقب برویم نیز از  -20استفاده کنیم.
البته در پنجرهی مانیتور با استفاده از بخش  Zoomزیر تصویر میتوان بزرگنمایی تصویر را افزایش داده و
سپس با دکمههای اسکرول روی پنجره ،تصویر را جابجا کرد.

 14-13نشانگذاری روی پالنها
نمایش کلیپها در پنجرهی  Sourceمانیتور ،در حقیقت اولین گام از فرایند یا ویرایش اولیه ()Rough Cut

محس��وب میشود .در مرحله بعد نوبت به عالمتگذاری فریمها و قسمتهای مهم در کلیپ میرسد .برای این
منظور ،مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1کلیپ مورد نظر را با دابل کلیک روی نام آن در پنجرهی مانیتور بخش  Sourceباز کنید؛
2 .2کلیپ مورد نظر را در پنجرهی مانیتور پخش کنید و با رسیدن  Ctiبه محل مورد نظر آن را متوقف کنید؛
3 .3ب��رای ایج��اد عالمت به من��وی  Markerبروید؛ س��پس میتوانی��د از میان عالم��ت گذاریهای موجود
( Unnumberedغیر عددی) و(Other Numberedعددی) را انتخاب کنید .برای ش��روع ،گزینه Other
 Numberedرا انتخاب کنید؛
4 .4در عالمت گذاریهای عددی ،همانطور که مش��اهده میکنید ،عدد پیش فرض صفر است که در پنجرهی
باز شده آنرا تایید کنید؛
5 .5با جابجا کردن  Ctiدر پنجرهی مانیتور مشاهده خواهید کرد که یک عالمت ( )Markerایجاد شده است؛
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6 .6برای ایجاد عالمت بعدی مجددا ً  Ctiرا به محل دلخواه برده و از منوی  MarkerگزینهيNext Available
 Numbererرا اجرا میکنیم؛ به دلیل اینکه اولین عالمت با صفر شروع شده بعدی یک خواهد بود.

7 .7پس از انتقال کلیپها به خط تدوین مش��اهده خواهید کرد که عالمتها با ش��مارههای اختصاص داده شده
به آنها در حال نمایش است.
نکت�ه :ب��رای رفتن  Ctiبه عالمت مورد نظر روی دکمههای  Go To Next Markerو Go To Previouse
 Markerکلیک کنید.
نکت�ه :ب��رای عالمتگ��ذاری غی��ر ع��ددی از دکم��هي  Set Unnumbered Markerی��ا از عالم��ت *
استفاده کنید.
ب��ه عن��وان مثال ،در عالمتگ��ذاری کلیپهای صوت��ی میتوان ابت��دا ضرب آهنگه��ا را عالمتگذاری
ک��رده و س��پس در هنگام انجام عملیات ویرایش��ی در  Timelineاز این عالئم ب��رای همزمانی صدا و تصویر
استفاده کرد.
نکت�ه :در زی��ر من��وی  Markerاز دس��تور Set Encore Markerب��رای عالمتگ��ذاری پ��روژه به منظور
اس��تفاده در دیس��کهای  DVDدارای منو اس��تفاده میش��ودکه در ادامه ،بهطور کامل به بررسی آنها
خواهیم پرداخت.

 14-14برش کلیپها و انتقال آن به خط تدوین
در این روش ،چون هدف اصلی آناست که بخشی خاصی از کلیپ مورد نظر به پنجرهی خط تدوین منتقل
شود ،ابتدا کلیپ را به پنجرهی  Sourceمنتقل کرده و سپس با جداسازی بخش مورد نظر آنرا به پنجرهی خط
تدوین انتقال دهید .به این عمل برش کلیپ ( )Trimگفته میشود.
مراحل انجام کار به شرح زیر میباشد:
1 .1داب��ل کلی��ک روی کلیپ مورد نظر در پنجرهی  Projectیا درگ ک��ردن فایل به بخش Sourceپنجرهی
مانیتور؛
2 .2جدا سازی بخشی از کلیپ نمایش داده شده که برای این منظور دکمهی  Playپنجره را اجرا کرده و سپس در نقطهی
دلخواه مبدأ دکمهی } یا تنظیم نقطهی ورودی (( )Set In Point(Iو در نقطهي دلخواه مقصد دکمهی { یا تنظیم
نقطهيخروجی(( )SetOutPoint(Oراکلیکمینماییم؛دراينحالتقسمتهايقبلوبعدازمحدودهیموردنظر
(شكل  )14-12حذف شده و قسمت مياني به عنوان قسمت برش خورده قابل استفاده است.
ع�لاوه ب��ر این روش ،با کلیدهای میانبر  Iو  Oنیز میت��وان نقطهي ورودی و خروجی کلیپ را تعیین کرد؛
ضمن اینکه با درگ کردن آکوالدهای موجود در  Time codeباالی بخش دکمهها نیز میتوان محدوده مورد
نظر از کلیپ را جداسازي نمود.

شكل -14-12
برش کلیپ در پنجرهی
صفحه نمایش
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 .3با درگ کردن فایل از بخش  Source Viewپنجرهی صفحه نمایش يا زدن دکمهی  Insertیا ،Overlay
آنرا به پنجرهی خط تدوین منتقل مینماییم.

14

نکته :با پایین نگه داش��تن کلید  Altو کلیک روی دکمهی }یا دکمهی { میتوان نقاط ورودی یا خروجی
را پاک کرد.البته برای پاک کردن همزمان نقاط ورودی و خروجی میتوانید از کلید  Gصفحه کلید نیز
استفاده کنید.

 14-15ویرایش کلیپها در پنجره  Sourceو Timeline
یک کلیپ دلخواه را در پنجرهی  Sourceباز کرده و چند بخش از آن را انتخاب کنید و سپس به Timeline
انتقال دهید .همانطور که میدانید ،امکان ویرایش کلیپ و تغییر طول آنها در پنجرهی  Timelineبا اس��تفاده
از درگ کردن دستگیرههای ابتدا و انتهای آنها وجود دارد؛ اما در  Premiereمیتوان در پنجرهی  Sourceنیز
همین عمل را انجام داد .برای این منظور ،روی کلیپ در پنجرهی  Timelineدابل کلیک کرده تا در پنجرهی
 Sourceباز شود .حال اگر در پنجرهی  Sourceنقاط ابتدا و انتهای آن را تغییر دهید ،مشاهده خواهید کرد که
این تغییرات در  Timelineنیز اتفاق میافتد.

 14-16کاربرد دکمه  Insertو Overlay
پس از اینکه در پنجرهی  Sourceبخشی از کلیپ مورد نظر را انتخاب نمودید ،اگر از دکمهی  Insertبرای
انتقال کلیپ به خط تدوین اس��تفاده کنید ،عمل درج صورت میگیرد؛ یعنی اگر در ش��یار ویدیویی مقصد کلیپ
دیگری وجود داشته باشد ،از محلی که  Ctiیا خط ویرایش قرار گرفته ،کلیپ به دو قسمت تقسیم شده و کلیپ
جدید در بین این دو قسمت قرار خواهد گرفت( .شکل )14-13

شکل  14-13نحوهی درج یک کلیپ
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ولی اگر بجای دکمهی  Insertاز دکمهی  Overlayاستفاده نمایید و در شیار ویدیویی مقصد کلیپی وجود
داش��ته باشد ،عمل همپوشانی صورت میگیرد (ش��کل)14-11؛ یعنی کلیپ جدید از محل خط ویرایشی به بعد
روی کلیپ مقصد در شیار ویدیویی مورد نظر قرار خواهد گرفت.

شکل -14-14نحوهی همپوشانی یک کلیپ

از پنجرهی  Projectنیز میتوان بهطور مس��تقیم یک کلیپ را با درگ کردن روی کلیپ دیگر در پنجرهی
خط تدوین قرار دارد که با این عمل  Overlayیا همپوش��انی صورت میگیرد؛ ضمن اینکه اگر در هنگام درگ
کردن کلید  Ctrlرا پایین نگه دارید ،عمل درج یا  Insertصورت خواهد گرفت.
تمرین :عملیات  Insertو Overlayرا با روش فوق این بار به جای درگ کردن به شیار ویدیویی حاوی کلیپ،
روی شیار خالی باالیی آن قرار دهید و نتیجهی کار را با هم مقایسه نمایید.

 14-17جداسازی صدا از تصویر و انتقال به نوار زمانی
در این روش ،پس از انتقال یک کلیپ صوتی و تصویری به بخش  Sourceپنجرهی صفحه نمایش ،امکان
Toggle Take Audio
جداسازی صدا از تصویر فراهم شده است که از پايین پنجره با کلیک روی دکمهی
 And Videoامکان تفکیک صدا و تصویر فراهم میشود.
برای این منظور یکی از روشهای زیر را انجام میدهیم:
1 .1ب��ا انتخاب دکم��هی  Take Audio Buttonو با درگ کردن کلیپ از بخش  Sourceبه خط تدوین،
فقط صدای آن در شیار صوتی مقصد قرار میگیرد؛
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2 .2با انتخاب دکمهی  Take Video Buttonو درگ کردن فایل از بخش  Sourceبه خط تدوین ،فقط
ویدیویی بدون صدا در شیار ویدیو قرار میگیرد؛

14

3 .3ب��ا انتخاب دکمهی  Take Audio And Videoو درگ ک��ردن آن از بخش  Source Viewبه خط
تدوین ،هم ویدیو و هم صدا در شیارهای ویدیویی و صدا قرار میگیرند.
توجه داش��ته باش��ید که با اجرای دکمهی  Closeاز  Source Menuکلیپ جاری و با اجرای Close All
تمامی کلیپهای مورد نظر بسته خواهند شد.

 14-18ارتباط صدا و تصویر در پنجرهی خط تدوین
در هنگام انتقال یک کلیپ صوتی تصویری به پنجرهی خط تدوین ،همانطورکه میدانید ،بخش ویدیویی
آن در شیار ویدیو و بخش صوتی آن در شیار صدا قرار میگیرد .اگر در این حالت به نام کلیپ مورد نظر در شیار
ویدیویی و صوتی دقت نمايید ،میبینید که دارای یک عالمت زیرخط و مشخصه صدا ( )Aو تصویر ( )Vهستند.
این عالمت به معنای ارتباط صدا و تصویر است (شکل )14-15؛ بدین معنی که هر گونه تغییر ،جابجایی ،حذف
ی��ا گلچین بخش ویدیویی ،صدا را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .حال اگر بخواهید روی هریک بهطور جداگانه یا
مستقل به انجام عملیات بپردازید ،الزم است ارتباط بین آنها را از بین ببرید.

شکل  14-15ارتباط بین صدا وتصویر

مراحل انجام کار به شرح زیر میباشد:
1 .1کلیک راست روی کلیپ صوتی و تصویری مورد نظر؛
2 .2اجرای دستور Unlink Audio And Videoاز منوی ظاهر شده؛
3 .3کلیک در جایی از سکانس غیر از کلیپ صوتی و تصویری مرتبط به هم؛
گاه��ی اوق��ات نیز عکس حالت فوق را انجام میدهیم یعنی بین یک کلیپ تصویری و صوتی ارتباط برقرار
میکنیم .برای این منظور ابتدا هر دو کلیپ را انتخاب کرده (کلیک روی کلیپ اول و  Shift+Clickروی کلیپ
دوم) و س��پس با کلیک راس��ت و اجرای دس��تور  Link Audio And Videoپیوند مجدد بین کلیپ صوتی و
تصویری انتخاب شده برقرار خواهد شد.

 14-19آشنايی با جعبه ابزار برنامه
یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای موجود در جعبه ابزار برنامه را میتوان ابزارهای انتخاب دانس��ت
که شامل دو ابزار  Selectionو  Track Selectاست( .شکل)14-16
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14
شکل  14-16جعبه ابزار )(ToolBox

 14-19-1ابزار انتخاب Selection
ب��ا اس��تفاده از این ابزار میت��وان کلیپها را بهصورت جداگان��ه یا گروهی انتخاب ک��رد؛ ضمن اینکه ابزار
در آمده و میتوان با
 Selectionرا اگ��ر ب��ه ابتدا یا انتهای یک کلیپ انتقال دهید ،به ش��کل براک��ت
درگ کردن ،طول کلیپ مورد نظر را تغییر داد.
مراحل انجام کار به شرح زیر میباشد:
1 .1برای انتخاب یک کلیپ با استفاده از ابزار  Selectionدر پنجرهی خط تدوین ،روی آن کلیک میکنید؛
2 .2برای انتخاب چند کلیپ در پنجرهی خط تدوین با استفاده از ابزار  Selectionاز  Shift+Clickاستفاده کنید.
برای اضافه یا کمکردن تعدادی از کلیپها در یک انتخاب گروهی از  Shift + Dragاطراف کلیپهای مورد
نظر با استفاده از ابزار  Selectionاستفاده میشود؛ به طوریکه اگر کلیپها در حالت انتخاب باشند ،از حالت
انتخاب خارج شده و در غیر این صورت ،به محدودهي انتخاب اضافه خواهند شد؛
3 .3ب��رای انتخ��اب جداگانه بخش صدا یا تصوی��ر در یک کلیپ مرتبط ب��ه هم ) (Linkedبا اس��تفاده از ابزار
 Selectionو  Alt + Clickروی بخش مورد نظر ،آنرا انتخاب کنید.
 14-19-2ابزار Track Select
با استفاده از این ابزار میتوان از محل مورد نظر (از زمان مشخصی به بعد) تمامی محتویات یک شیار صوتی
یا تصویری را انتخاب کرد( .شکل )14-17
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شکل -14-17ابزار انتخاب شیار

مراحل انجام کار به شرح زیر میباشد:
ب��رای انتخ��اب هر ی��ک از کلیپهای پنج��رهی خط تدوین ،پ��س از انتخاب محتویات ش��یار مورد نظر با
( Shift + Clickشکل  )14-18به همراه این ابزار ،شیارهای دیگر را نیز به حالت انتخاب در میآوریم.

شکل  -14-18ابزار انتخاب چند شیاره

برای انتخاب همه کلیپها در یک ش��یار ،بدون اینکه کلیپهای مرتبط به آن در ش��یارهای دیگر انتخاب
شوند ،از ابزار  Select Trackبه همراه  Alt+Clickاستفاده میشود.

 14-20انتقال و جابجایی کلیپها در پنجرهی خط تدوین
ب��رای انتقال و جابجایی کلیپها در این پنجره کافی اس��ت کلیپ مورد نظ��ر را به کمک ابزار Selection

انتخ��اب کرده و س��پس با درگ کردن آنرا در مقصد قرار دهید؛ در ای��ن حالت ،فضای خالی مبدأ باقی ماند که
ب��ه این عمل به اصطالح برداش��تن ( )Liftگفته میش��ود .اگر در حین عم��ل  Liftو درگ کردن ،کلیپ مبدأ را
روی کلیپی در مقصد قرار دهید ،عمل همپوش��انی ( )Overlayانجام میگیرد و اگر در همین حالت و در حین
درگ ک��ردن دکم��هی  Ctrlرا پایین نگه دارید ،در محل رها ک��ردن دکمهی ماوس عمل درج کلیپ مبدأ روی
کلیپ مقصد صورت میگیرد( .شکل  )14-19و فضای خالی مبدأ حذف خواهد شد که به این عمل به اصطالح
( Extractاستخراج)گفته میشود( .شکل )14-20

شکل  -14-19برداشتن یا Lift
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شکل -14- 20استخراج يا Extract

 14-21تغییر طول کلیپ در پنجرهی خط تدوین
برای این منظور ابزار  Selectionرا به ابتدا یا انتهای کلیپ مورد نظر انتقال دهید .ش��کل اش��اره گر ماوس
قرمز رنگ تغییر میکند که با استفاده از آن میتوان طول یک کلیپ
به ش��کل یک براکت باز یا بس��ته
را تغیی��ر داد؛ ب��ه عنوان مثال ،اب��زار  Selectionرا به انتهای کلیپ انتقال داده و س��پس کلیک کرده و آنرا به
سمت چپ بکش��ید؛ با این عمل طول کلیپ کم میشود.
(شکل )14-21
شکل  -14-21تغییر طول کلیپ

سوال :چنانچه روی کلیپی در خط تدوین ( )Timelineدابل کلیک کرده تا در پنجرهی  Sourceباز شود ،آیا تغییر
روی این کلیپ در پنجرهی  ، Sourceدر پنجرهی  Timelineنیز بهطور همزمان اعمال میشود؟

 14-22حذف یک کلیپ
کلیپ مورد نظر را در پنجرهی خط تدوین انتخاب کرده سپس بازدن کلید  Deleteیا کلیک راست روی زمینه
و اجرای دستور  Clearمیتوان کلیپ مورد نظر را حذف کرد .ولی در این حالت جای خالی آن باقی ماند.
 14-23حذف فضای خالی در پنجرهی Time Line
همانطور که در قسمت قبل گفتیم ،با حذف یک کلیپ در پنجرهی خط تدوین ،جای خالی آن باقی میماند
که برای حذف فضای خالی روی آن کلیک راس��ت کرده و دس��تور  Ripple Deleteرا اجرا نمایید؛ با این عمل،
فضای خالی از بین رفته و تمامی کلیپهای سمت راست آن به چپ منتقل میشوند؛ به این عمل حذف موجی
( )Ripple Deleteنیز گفته میشود( .شکل )14-22

شکل  -14-22حذف فضاي خالي

 14-24ابزارهای ویرایش کلیپها در پنجرهی Timeline
پ��س از این که کلیپهای م��ورد نظر در پنجرهی  Timelineبرای یک تدوین چیده ش��دند ،گاهی اوقات
نیاز به آن است که محل یک کلیپ راتغيير داده یا نقطهی ورودی و خروجی یک کلیپ را نسبت به کلیپهای
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مج��اور آن تغيي��ر دهید؛ برای این منظور در  Premiereابزارهای اختصاصی قرار داده ش��ده اس��ت؛ بطوریکه
وقت��ی میخواهید محل برش یا نقط��هي ویرایش دو کلیپ مجاور هم را تغییر دهید ،از ابزارهای Ripple Edit
و  Rolling Editاستفاده مینمایید و در مقابل ،زمانی که میخواهیم دو نقطه برش موجود در دو کلیپ مجاور
هم را ویرایش کنیم ،از ابزارهای  Slide Editو  Slip Editاستفاده خواهید کرد.
برای اینکه هر چه بهتر با عملکرد چهار ابزار ویرایشی فوق آشنا شوید ،در هنگام انجام عملیات به تغییرات
نمایش داده شده در بخش  Programپنجرهی  Monitorتوجه کنید؛ ضمن اینکه نحوهی نمایش کلیپها در
پنجرهی  Timelineرا به حالت  Show Framesتبدیل کنید.
 14-24-1ابزار ویرایش Ripple
این ابزار که به آن ابزار ویرایش موجی نیز گفته میشود ،میتواند در دو کلیپ مجاور هم ،طول یک کلیپ
را تغیی��ر داده ب��ه طوریکه با کوتاه یا بلند کردن کلیپ مورد نظر،کلیپ مجاور آن به س��مت عقب یا جلو جابجا
ش��ود و هیچ گونه فضای خالی در ش��یار مورد نظر ایجاد نشود؛ که در این حالت ،مدت زمان کل برنامه ویدیویی
تغییر میکند( .شکل )14-23
نحوهی انجام عملیات:
1 .1ابزار  Ripple Editرا از جعبهی ابزار انتخاب کنید؛

2 .2اش��اره گر ماوس را در بین دو کلیپ مجاور هم در نقطهی برش قرار دهید؛ در این حالت ،اش��اره گر ماوس
به ش��کل کروش��ه قرمز رنگ به همراه پیکان دو سر تبدیل میشود (از روی جهت کروشه میتوان دریافت
که چه کلیپی در حال ویرایش است)؛
3 .3با درگ کردن لبهی کلیپهای مورد نظر طول کلیپ را تغییر دهید.

شکل Ripple Edit -14-23

268

ذخیره فیلمهای ویدئویی و
ویرایش اولیه کلیپها

همانط��ور ک��ه مش��اهده میکنی��د  Premiereکادره��ای کلیپه��ای مج��اور ه��م را در پنج��رهی
 program Monitorنمایش میدهد بهطوری که وقتی به محل دلخواه رس��یدید ،میتوانید دکمهی ماوس را
رها کنید.
 14-24-2ابزار ویرایش Rolling
نحوهی ویرایش این ابزار کمی با ابزار قبلی متفاوت است به طوریکه در نتیجهي ویرایش کلیپهای مورد
نظر ،مدت زمان کل پروژه ثابت میماند؛ یعنی اگر با این ابزار طول یک کلیپ را کاهش دهیم ،کلیپهای مجاور
آن باید با کادرهای اضافی خود بتوانند فضای خالی ایجاد شده را پر نمایید( .شکل )14- 24
نحوهی انجام عملیات:

1 .1ابزار Rolling Editرا از جعبه ابزار انتخاب کنید؛
2 .2اشاره گر ماوس را بین دو کلیپ مجاور هم در نقطه برش قرار داده تا به شکل پیکان دوسر در آید؛
3 .3لبه کلیپ مورد نظر را در یک جهت کشیده تا عمل ویرایش روی آنها صورت گیرد؛ در این حالت ،به تغییرات
نمایش داده شده در پنجرهی  Program Monitorنیز دقت کنید.

شکل Rolling Edit-14-24

همانطور که مشاهده میکنید ،مهمترین ویژگی این روش آن است که مدت زمان پروژه ثابت میماند؛
ضمن اینکه زمان و نقاط شروع و پایان دو کلیپ مجاور هم تغییر میکند.
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 14-24-3ابزارهای ویرایش  Slideو Slip

14

همانطور که در قسمت قبل مشاهده کردید ،ابزارهای ویرایشی  Rollingو  Rippleعملیات ویرایشی را
فقط روی نقطه برش بین دو کلیپ انجام میدهند؛ در حالیکه ابزارهای  Slipو  Slideزمانی مفید هستند که
میخواهیم دو نقطه برش موجود در سه کلیپ مجاور هم را ویرایش نمائیم.
 14-24-3-1ابزار ویرایش Slide
برای این منظور ،سه کلیپ ویدیویی را مجاور
هم قرار دهید .در هنگام اس��تفاده از این ابزار روی
کلی��پ میان��ی ،مش��اهده خواهید ک��رد که کلیپ
انتخابی بدون تغییر باقی میماند؛ اما نقاط ش��روع
 ،پایان و ط��ول دو کلیپ مجاور آن تغییر میکند.
(شکل )14-25

شکل Slide Edit-14-25

نحوهی انجام عملیات:
1 .1ابزار  Slide Editرا انتخاب کنید.

2 .2آنرا را روی کلی��پ میان��ی (در نقطه برش) قرار داده و کلیک کنید .س��پس ب��ا درگ کردن آنرا به چپ یا
راس��ت بکشید؛ در این حالت ،اگر به پنجرهی  Program Monitorدقت کنید و عالوه بر این در پنجرهي
 Timelineنیز از روش نمایش  Show Framesاس��تفاده کرده باش��ید ،عملک��رد این ابزار را بهطور کامل
مشاهده خواهید کرد( .شکل )14-26

شكل -14-26عملکرد ابزار ویرایش Slide
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 14-24-3-2ابزار ویرایش Slip
عملکرد این ابزار تا حدودی مش��ابه ابزار  Slideاس��ت؛ با این تفاوت که  Slip Editتنها نقاط شروع و پایان
دو کلیپ را تغییر میدهد.
نحوهی انجام عملیات:

1 .1ابزار  Slip Editرا انتخاب کنید؛
2 .2روی کلی��پ میان��ی کلیک کنید (میتوانید آنرا روی هر کلیپی قرار دهید) و با درگ کردن ،آن را به چپ یا
راست بکشید .اگر در حین انجام عملیات به پنجرهی  Program Monitorدقت کنید ،مشاهده خواهید کرد
که نقاط شروع و پایان کلیپ انتخاب شده هنگام کشیدن به چپ و راست تغییر میکند( .شکل )14-27

شکل  -14-27عملکرد ابزار ویرایش Slip

 14-25ویرایش سه نقطهای
ابتدا از پنجرهی  Projectروی یک کلیپ دلخواه دابل کلیک کرده تا در پنجرهی  Sourceباز شود؛ سپس
نقاط ابتدا و انتهای آن را مشخص کنید و بخش  Trimشده را به  Timelineدرگ کنید؛ مجدداً همین عمل را
روی یک کلیپ دلخواه دیگر نیز انجام دهید .حال پنجرهی  Programرا با کلیک روی آن فعال کنید و سپس
 Ctiرا به نقطهی دلخواه برده و روی دکمهی { یا  In Pointکلیک کنید؛ حال یک نقطه از پنجرهی Program
به همراه دو نقطه  Inو Outاز پنجرهی  Sourceوجود دارد؛ در این حالت  Trackمورد نظر را که قرار اس��ت
عملیات روی آن انجام شود ،به حالت فعال در آورده و سپس از پنجرهی  Sourceروی دکمهی  Overlayکلیک
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میکنیم تا بخش انتخاب شده از پنجرهی  Sourceروی بخش انتخاب شده از کلیپ موجود در  TimeLineقرار
گیرد؛ با این عمل ،شما میتوانید یک  Rough Cutسریع روی پروژه خود انجام دهید.

14

نکته :برای ایجاد  Rough Cutس��ریع به جای اس��تفاده از ماوس ،کلیدهای میانبر صفحه کلید را برای تعیین
نقاط ورودی ( ،)Iخروجی ( ،)Oدرج ( ),یا همپوشانی ( )Iمورد استفاده قرار دهید.

 14-26نحوهی ذخیرهی یک پروژه
حال که با پنجرهی اصلی برنامه ،نحوهی سازماندهی فضای کاری ،انتقال کلیپها به پنجرهی خط تدوین
و انجام عملیات ویرایشی روی آنها آشنا شدید جا دارد در پایان این فصل شما را با نحوهی ذخیرهی یک پروژه
نیز آش��نا کنیم .نکتهای که در هنگام ذخیرهی یک پروژه باید به آن توجه داش��ت آناس��ت که در ذخیرهی یک
پ��روژه عالوه بر فایل و محتویات آن  ،روش تدوین ،نام و نش��انی فایله��ا و آدرس دهی به فایلهای اصلی و
آخرین حالت قرار گیری و ترتیب پنجرههای موجود در برنامه نیز به همراه آن ذخیره میشود.
مراحل انجام کار به شرح زیر میباشد:
1 .1برای ذخیرهی پروژه دستور  File/Saveرا اجرا کنید؛
2 .2برای ذخیرهی پروژه در مسیر دیگر و سپس ادامه کار روی نسخه جدید تر از دستور  File/Save Asاستفاده
کنید؛
3 .3برای س��اختن یک نس��خه جدید از پروژه مورد نظر و سپس انجام عملیات روی نسخه قبلی نیز میتوانید از
دستور  File/Save A Copyاستفاده نمایید.
اگر چنانچه بخواهید فایل پروژه را بهطور اتوماتیک در فواصل زمانی مش��خص ذخیره نمایید ،کافی اس��ت
که از منوی  Editدس��تورات  Prefrences/Auto saveرا اجرا کرده و در پنجرهی باز ش��ده زمان مورد نظر را
تنظیم نمایید( .شکل )14-28

شکل -14-28تنظیم ذخیرهی خودکارفایل
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 14-27نحوهی باز کردن یک پروژه
در محیط  Premiereدر هر زمان فقط امکان باز کردن یک پروژه وجود دارد که برای این منظور از دستور
 File/Openاس��تفاده مینمایی��د .از آنجا که در هنگام ذخیرهی پروژه به جای فایلهای منبع و مورد اس��تفاده
در یک پروژه ،نام و نش��انی آنها ذخیره میش��ود ،اگر پس از  Importکلیپ به یک پروژه نام آنرا تغییر داده یا
آنرا حذف نمایید ،در هنگام باز کردن پروژه در دفعه بعد چون فایل منبع توس��ط  Premiereپیدا نخواهد ش��د،
پنجرهی  Locate Fileباز شده و نام فایل گمشده را اعالم میکند تا کاربر با یافتن مسیر و نام فایل مورد نظر
آنرا با یک فایل  Offlineکه مش��ابه یک فضای خالی عمل میکند جابجا کرده و در فرصت بعدی نیز امکان
پیدا کردن فایل اصلی و قرار دادن آن به جای فایل  Offlineوجود داشته باشد( .شکل )14-29

شکل -14-29مسير يابي فايل  Offlineپروژه
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Learn In English
------------------------------------------

Ripple edit
A ripple edit trims a clip and shifts subsequent clips in the track by the
amount you trim. Shortening a clip by ripple editing shifts all clips after the
cut back in time; conversely, extending a clip shifts the clips that follow the
cut forward in time. When you’re making a ripple edit, empty space on one
side of the cut is treated as a clip and shifts in time just as a clip would be.
Pressing Alt (Windows) or Option (Mac OS) when you begin to perform a
ripple edit ignores the link between video and audio.
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خالصه مطالب:
------------------------------------•به عمل انتقال ویدیو از دوربین یا دستگاه پخش ویدیو به کامپیوتر و ذخيره آن در قالب يك فايل اصطالحا
 Captureمیگوییم .
•در انتق��ال ویدی��وی دیجیتال به کامپیوتر س��اده ترین روش کابل  DVو اس��تفاده از کارت IEEE 1394
میباش��د .در حالیکه برای ذخیره و ارسال ویدیوهای آنالوگ به کامپیوتر نیاز به کارت ویدیو یی با ورودی و
خروجیهای آنالوگ میباشد.
• Permiere Proدارای محيطهای كاري مختلفی اس��ت كه از منوي  Windowو زير منوي Workspace
قابل دسترس��ي هس��تند .كه در اين ميان گزين��ه  Editingمحيط پيشفرض برنام��ه و گزينههاي ، Effect
 Color Correcton , Audioميتوانند با توجه به نياز اختصاصي کاربر پنجرههاي مورد نظر را باز نمايند.
•پنجره پروژه محل نگهداری موقت عناصر خام صوتی و تصویری است که با استفاده از گزینه  Importدر
این پنجره میتوان فایلهای مختلف صوتی ،تصویری و ویدیویی را بارگذاری نمایید.
•برای نمایش و ویرایش کلیپ یا مجموعهای از کلیپها و یا حتی جداسازی بخشهای خاصی از یک کلیپ
در یک سکانس آنها را در بخش  Sourceپنجره صفحه نمایش باز میکنیم.
•به عمل جداسازی بخشهای خاصی از یک کلیپ در پنجره  Sourceجهت انتقال آن به پنجره خط تدوین
برش کلیپ یا  Trimگفته میشود.
•در پنجره  Sourceاگربخش��ی از کلیپ مورد نظر را انتخاب نمایید و از دکمه  Insertبرای انتقال کلیپ به
خط تدوین اس��تفاده کنید ،عمل درج و چنانچه از دکمه  Overlayاس��تفاده نمایید عمل همپوشانی صورت
میگیرد.
•با کلیک بر روی دکمه  Toggle Take Audio And Videoامکان تفکیک صدا و تصویر کلیپ در پنجره
 Sourceفراهم میگردد.
•ب��ا ابزار انتخاب  Selectionمیتوان کلیپها را به صورت جداگانه یا گروهی انتخاب کرد .ضمن اینکه ابزار
در آمده و میتوان با
 Selectionرا اگر به ابتدا یا انتهای یک کلیپ انتقال دهید به ش��کل براکت
درگ کردن طول کلیپ مورد نظر را تغییر داد.
•باابزار  Track Selectمیتوان از محل مورد نظر ،تمامی محتویات یک شیار صوتی یا تصویری را انتخاب
کرد.
•با دس��تور  Ripple Deleteفضای خالی از بین رفته و تمامی کلیپهای س��مت راس��ت آن به چپ منتقل
میشوند به این عمل حذف موجی نیز گفته میشود.
•ابزار ویرایش  Rippleکه به آن ابزار ویرایش موجی نیز گفته میشود میتواند در دو کلیپ مجاور هم ،طول
ی��ک کلیپ را تغییر داده به طوریکه با کوتاه یا بلند کردن کلیپ مورد نظر،کلیپ مجاور آن به س��مت عقب
یا جلو جابجا شود.
•ابزار ویرایش Rollingکمی با ابزار قبلی متفاوت اس��ت به طوریکه در نتیجه ویرایش کلیپهای مورد نظر
مدت زمان کل پروژه ثابت میماند.
•ابزارهای  Slipو  Slideزمانی مفید هستند که میخواهیم دو نقطه برش موجود در سه کلیپ مجاور هم را
ویرایش نماییم.
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واژه نامهي تخصصي
Bin

پوشه

14

Browse

نمایش

Capture

ضبط کردن ،گرفتن
پیوستگی

Conjunction

وابستگی

Depending
Device

دستگاه ،تجهیزات

Digitize

رقمی کردن
ویرایش

Edit

استخراج

Extract

وارد کردن

Import
Insert

درج

Lift

برداشتن
ارتباط

Link

نشانگر

Marker

همپوشانی

Overlay

پخش

Play

ضبط

Record

مرجع

Reference
Ripple Delete

حذف فضای خالی

Scratch Disk

دیسک چرک نویس

Setting

تنظیمات

Timeline

خط تدوین ،خط زمان

Trim

برش

Workspace

فضای کاری
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خود آزمایﻲ
.1

.2

.3
.4
.5

در مورد قابلیت  Scene Detectنرمافزار  Premiere Proدر هنگام دریافت ویدیو توضیﺢ دهید.
 Captureچیست و به چه روشهایی میتوان آنرا در  Premiereانجام داد؟
در مورد آمادهسازی کامپیوتر قبل از عملیات  Capturingتوضیﺢ دهید.
تفاوت روشهای انتقال ویدیوی آنالوگ و دیجیتال به کامپیوتر را بیان کنید.
در صورتیکه که در هنگام  Captureنرمافزار  Premiereقادر به شناسایی دوربین یا وسیلهي پخش ویدیو
نباشد ،چه باید کرد؟

کارگاه تدوین:
.1
.2
.3
.4

به کمك معلم خود اتصالهای س��ختافزاری یك دوربین یا وس��یله پخش ویدیوی آنالوگ و دیجیتال به
کامپیوت��ر و انواع روشهای مختلف انتقال وذخیرهی نرماف��زاری ویدیو ( دیجیتال و آنالوگ) را به کامپیوتر
بهطور عملی بررسی کنید.
ویرایشهای زیر را در خط تدوین با استفاده از کلیپهای دلخواه انجام دهید:
 Slip edit– Slide edit– Rolling Edit– Ripple edit– Overlay – Insertو ویرایش سه نقطهای.
چند کلیپ دلخواه را در خط تدوین قرار دهید و در همین پنجره با استفاده از ابزارهای پنجرهی ،program
ی��ك نقطه ابتدا و یك نقطه انتها روی یکی از این کلیپه��ا تنظیم نمایید در ادامه به پنجرهی Program
رفته و روی ابزارهای  Liftو  Extractجداگانه کلیك نمایید ،میتوانید بگویید که چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر یك کلیپ برش خورده در پنجرهی  Sourceبه جای انتقال به خط تدوین مجددا به پنجرهی project
درگ شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

پرسشهای ﭼﻬارگزینهای:
 .1برای ذخیره و ارسال کدام یك از ویدیوهای زیر نیاز به استفاده از کارت ذخیرهی ویدیو نیست؟
ب) VHS
الف) SVHS
د)DV
ج) Hi-8
 .2کدام یك از Workspaceهای زیر ،محیط پیش فرض در  Premiereمیباشد؟
ب) Effect
الف) Editing
د)Color Correction
ج) Audio
 .3با فشردن کدام یك از کلیدهای زیر سرعت پخش فیلم زیاد میشود؟
ب) J
الف)L
د)Shift + J
ج) Shift + L
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 .4زمان نمایش داده شده در سمت راست و پایین پنجرهی  Sourceنشان دهندهی کدام گزینه است؟
ب) زمان جاری
الف) طول کلیپ
د) موارد الف و ج
ج) طول ناحیه انتخاب شده
 .5اگر از پنجرهی  Projectطور مستقیم یك کلیپ را با درگ کردن به همراه کلید  Ctrlروی کلیپ دیگر در
پنجرهی خط تدوین قرار دهیم ،عمل...........انجام میگیرد.
ب)Cut
الف)Copy
د)Overlay
ج) Insert
 .6ب��ا اس��تفاده از ای��ن ابزار میت��وان از محل مورد نظ��ر تمامی محتویات یك ش��یار صوتی ی��ا تصویری را
انتخاب کرد.
ب) Rolling Edit
الف) Slide
د) Track Select
ج) Selection
 .7در هنگام انتقال و جابجایی کلیپها اگر کلیپ مورد نظر ،را به کمك ابزار  Selectionانتخاب کرده
سپس با درگ کردن آنرا در مقصد قرار دهید فضای خالی مبدأ باقی میماند که به این عمل .........گفته
میشود.
ب) Lift
الف) Extract
د)Insert
ج) Overlay
 .8اگر با این ابزار ،طول یك کلیپ را کاهش دهید ،کلیپهای مجاور آن باید با کادرهای اضافی خود بتوانند
فضای خالی ایجاد شده را پر نمایند.
ب) Ripple
الف) Rolling
د) Slip
ج) Slide
9. Pressing …………… when you begin to perform a ripple edit ignores the link
between video and audio .
b( Ctrl

a( Shift

d( Alt

c( Tab

تمرین:
در لوح فشردهی همراه کتاب به فصل مربوطه رفته و با استفاده از محتویات داخل این پوشه ،کارگاه تدوین این
فصل را انجام دهید.
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ذخیره فیلمهای ویدئویی و
ویرایش اولیه کلیپها

پروژه:
در این مرﺣله به کمک مﻌلمتان موﺿوعﻲ را که به عنوان پروژه
با دوربین تصویربردارﻱ کردهاید  Captureکنید .الﺒته توجه داشته
باشید که فقط بخشهایﻲ از فیلم که ﻃﺒﻖ فیلمنامه مورد نیاز است ،در
ﻗالﺐ فابل بهصورت مجزا در یک پوشه مﺸخﺺ در کامپیوتر ذخیره
نمایید و سپﺲ هریک از فیلمها را در پنجرهی پروژه ﻗرار داده و
اﺿافههاﻱ هریک از کلیپها را ﺣﺬف کرده تا براﻱ انجام عملیات
بﻌدﻱ آماده شوند.
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تحﻘیﻖ و پﮋوهش:
از آنجاییکه عملیات انتقال ویدیو و ذخیرهی آن بﺴیاری از منابﻊ
سختافزاری کامپیوتر را به خود اختصاﺹ میدهد ،به نظر شما ﭼه
بخشهایی بیﺸتر میتوانند بر کیفیت  Captureویدیو مﺆﺛر باشند؟
در این زمینه اﻃﻼعاتی را جمﻊ آوری نمایید ،ﺿمن ًا در مورد آخرین
مدلهاﻱ کارت ویدیوﻱ موجود در بازار و مﺸخصات آنها اﻃﻼعاتﻲ
را بهدست آورید.
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اهداف رفتاری

در پایان این درس از هنرجو انتظار میرودکه بتواند :

1 .1مفهوم Transitionرا فراگرفته و کاربرد آن را توضیح دهد؛
2 .2محیط کار را برای اعمال یک  Transitionآماده سازی نماید؛
3 .3قادر به اعمال یک  Transitionو تنظیم آن در پنجرهی  Effect Controlباشد؛
4 .4مفهوم  Transitionپیش فرض را یاد گرفته و نوع آن را تعیین کرده ومدت زمان آن را تنظیم کند؛
5 .5کارب��رد پنجره  A/Bبرای تنظیم یک  Transitionرا فراگرفت��ه و بتواند در این پنجره  Transitionمورد
نظر را تنظیم نماید.
6 .6كار با  Pluginکاربردی  Hollywood Fxرا فرا گرفته و با اس��تفاده از آن ،جلوههای بین کلیپی س��ه بعدی
و متنوعی را ایجاد کند،
7 .7روی یک کلیپ ،جلوه ویژه ویدیویی اعمال نموده وتنظیمات آن را انجام دهد؛
8 .8جلوههای ویژه ویدیویی را از روی یک کلیپ حذف نماید؛
9 .9جلوه ویژه ویدیویی را با اثر متغیر روی یک کلیپ اعمال نماید.
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مقدمه
پس از آشنایی شما با محیط برنامه و ابزارهای ویرایشی ،در این قسمت میخواهیم به بررسی یکی از قابلیتهای
ویژه نرمافزار  Premiereدر ارتباط با جلوهها و کاربرد آنها در یک پروژه تدوین بپردازیم.
به طور کلی جلوههای موجود در نرمافزار  Premiereرا میتوان شامل دو دسته جلوههای  Fixedو Standard
دانست که در این میان جلوه های  Fixedبه جلوههایی گفته میشود که همیشه و به صورت دائم با کلیپ مورد
نظر وجود دارند و جزء خصوصیات اصلی کلیپ میباشند ،از این سری جلوهها میتوان به  Motionو Opacity
اشاره کرد .در مقابل جلوههای استاندارد شامل گروهی از جلوهها میباشند که به صورت طبقهبندی شده در
پنجره  Effectsقرار گرفتهاند و برای اعمال آنها الزم است به کلیپ یا کلیپهای مورد نظر اضافه شوند.

 Transition 15-1و کاربرد آن در یک تدوین ویدیویی
ش��اید در بس��یاری از برنامههای تلویزیونی یا فیلمهای تبلیغاتی مشاهده کردهاید که در گذر از یک صحنه
به صحنه دیگر ،از جلوههای ویژهای چون محو کردن ،جاروب کردن ،چرخش و بس��یاری از موارد مش��ابه دیگر
اس��تفاده میشود .این عمل( یعنی استفاده از  )Transitionیکی از راههای جلب توجه بیننده و یک روش تاثیر
گذار در انتقال بینندگان از یک صحنه به صحنه دیگر است .در مقابل،در بسیاری از برنامههای تلویزیونی دیگر
مانن��د اخبار تلویزیونی و گزارشهای خبری نیز مش��اهده کردهاید که از روشه��ای تدوین  Cutبه  Cutبدون
اس��تفاده از هر گونه جلوهی بصری اس��تفاده میش��ود؛ چرا ک��ه تدوینگران این برنامهه��ا معتقدند که این گونه
جلوههای بین صحنهای میتوانند تمرکز و حواس بیننده را پرت نماید؛ بنابراین ،به این نکته باید توجه داش��ت
که اس��تفادهی مناس��ب از  Transitionدر جا و مکان مورد نظر خود ،از مواردی اس��ت که تدوینگر باید در یک
تدوین همواره مورد توجه قرار دهد.
 15-2آمادهسازی محیط برای اعمال Transition
 Premiere Proبا بیش از  70جلوه بین کلیپی تنوع بس��یار زیادی را برای تدوینگران فراهم کرده اس��ت؛
ب��ه طوریکه عالوه بر اینها نرمافزارهایی نیز به صورت  Plug Inبه جلوههای بین کلیپی موجود در Premiere
اضافه شده است و امکانات بسیار زیادی را برای ایجاد یک تدوین مناسب فراهم میآورند؛ از جمله این نرمافزارها
میتوان به  Holly Wood Fxاشاره کرد که در قسمتهای بعد به بررسی این  Plug Inنیز خواهیم پرداخت.
قبل از هر چیز و قبل از اضافه کردن  Transitionدر بین کلیپ ها؛ ابتدا الزم است که فضای کاری برنامه
را آمادهس��ازی نماییم که برای این منظور ،دستور  Window/Workspace/Effectsرا اجرا میکنیم تا فضای
کاری تدوین ما به  Effectتغییر داده ش��ود؛ در این حالت ،همان طور که مش��اهده میکنید ،پنجرهی  Effectو
پنجرهی  Effect Controlبه محیط برنامه اضافه ش��ده و ش��رایط برای اضافه کردن Transitionو جلوههای
بین کلیپی فراهم میشود.
 15-3اضافه کردن Transitionبه کلیپهای یک سکانس
برای این منظور پس از انتخاب  Transitionآن را به ش��یار ویدیویی یا صوتی مورد نظر درگ مینماییم.
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اگر چه در این حالت  Transitionبه نقطه ویرایش 1درگ میشود ،ولی امکان تنظیم و تعیین محل قرار گیری
آن وجود دارد.
نحوهی انجام عملیات :
در پنج��رهی  Effectsو از بخ��ش  Video Transitionنوع جلوه بین کلیپی م��ورد نظر را انتخاب نمایید.
(شکل )15-1؛

شكل  -15-1پنجرهی  Effectsو پوشه جلوههای بین کلیپی

 Transitionرا به نقطهی ویرایش یا به بین دو کلیپ مورد نظر در ش��یار ویدیویی یا صوتی درگ نمایید.
البته در این حالت ،یکی از آیکنهای زیر نمایان میشود.
برای قرار گیری  Transitionدر انتهای اولین کلیپ؛
:End At Cut Icon
برای قرار گیری  Transitionدر مرکز نقطه ویرایش؛
:Center At Cut Icon
برای قرار گیری  Transitionدر شروع دومین کلیپ؛
:Start At Cut Icon
اگر جعبهی محاورهای برای تنظیمات  Transitionباز شود ،پس از تعیین و تنظیم موارد مورد نظر ،دکمهی
 Okرا کلیک کنید؛
ب��رای پیش نمای��ش  ،Transitionمحتویات  Time lineرا نمایش دهید یا اینکه CTIرا با درگ کردن از
روی  Transitionعبور دهید.
نکته :در نسخههای قبل امکان  Renderهمزمان  Transitionوجود نداشته است.
1- Edit point
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 15-4آشنایی با پنجره Effect Control
این پنجرهی یکی از قابلیتهای جدید  Premiere Proاس��ت که امکان تنظیم جلوههای ویژه بین کلیپی
و جلوههای ویژه اعمال ش��ده روی کلیپها (  ) Audio & Video Effectsرا فراهم نموده است؛ اما از آنجایی
که در این قسمت ،ما به بررسی  Transitionو نحوهی استفاده از آن در بین کلیپها میپردازیم ،لذا شما را با
این پنجره و قس��متهای مختلف آن آش��نا خواهیم کرد .برای مشاهده این پنجره و آشنایی با آن ،ابتدا از منوی
 Windowپنجرهی  Effectرا فعال کرده و س��پس از پوشهها و زیر پوشههای موجود در آن ،یکTransition
را به محل تقاطع دو کلیپ در  Time lineدرگ نمایید.
با دابل کلیک روی  Transitionمربوط در پنجرهی  Time lineپنجرهی  Effect Controlباز خواهد شد.
همان که در این پنجره مش��اهده میکنید (ش��کل  )15-2یکی از کاربردهای این پنجره هنگام اس��تفاده از
یک  Transitionو تنظیم خصوصیات آن اس��ت؛ به طوری که در این پنجره،امکان پیش نمایش��ی از جلوه بین
کلیپی مورد نظر ،ترازبندی ( )Alignmentو همچنین تنظیم طول یک  Transitionفراهم شده است؛عالوه بر
این ،شما براحتی میتوانید از بخش سمت راست این پنجره که حالت تک شیار پنجره  Timelineرا به صورت
دو شیار ویدیویی و یک شیار  Transitionنمایش میدهد ،برای انجام تنظیمات الزم روی یک Transition
استفاده نمایید.
ضمن��ا با انتخاب گزینهی  Show Actual Sourcesبه جای نمایش نمادین دو کلیپ ،پیش نمایش واقعی
محتویات دو کلیپ و نحوهی اعمال  Transitionبین آنها نمایش داده خواهد شد.
1

15

شکل  -15-2نحوهی تنظیم  Transitionدر پنجرهی Effect Control
1- Transition
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براي تغيير طول  Transitionاشاره گر را به لبههای چپ و راست آن در پنجرهی  Effect Controlبرده و
با درگ کردن ،طول آن را تغییر دهید یا اینکه مقدار عددی جلوی گزینه  Durationرا عوض نمایید؛ در ضمن
برای تغییر ترازبندی جلوهی بین کلیپی ،از لیست باز شدنی جلوی  Alignmentاستفاده نمایید.

 15-5نحوه تنظیم خصوصیات Transition
همان طور که در قسمت قبل مشاهده کردید ،در هنگام اضافه کردن  Transitionبعضی از این جلوههای
بین کلیپی دارای خصوصیات مش��ترکی هس��تند که میتوان آنها را به دلخواه تنظیم کرد .در زیر ،ش��ما را با این
گزینهها و نحوهی تنظیم آنها آشنا میکنیم.
 : Edge Selectorsهمان طور که در ش��کل  15-2مش��اهده میکنید؛ با کلیک روی این دکمهها میتوان
جه��ت اج��رای یک جلوه بی��ن کلیپی را تعیین کرد؛به عنوان مثال؛ با انتخاب دکمهی گوش��هی س��مت چپ و
باالی بخش پیش نمایش  Transitionجهت اجرای آن از گوش��ه سمت چپ باال به گوشه سمت راست پایین
خواهد بود.
 : Start And End Slidersبا اس��تفاده از این دس��تگیرهها میتوان ظاهر ابتدا و انتهای  Transitionرا
تغییر داد .ضمنا با پایین نگه داشتن کلید  Shiftدستگیرههای ابتدا و انتها با یکدیگر تغییر خواهند کرد.
 : Show Actual Sourcesب��ا فعال کردن این گزینه ،کادرهای ش��روع و پای��ان کلیپ به صورت واقعی
نمایش داده میشوند.
 : Border Widthبا استفاده از این گزینه میتوان ضخامت حاشیه دور  Transitionرا به دلخواه تنظیم
کرد .بعضی از جلوههای بین کلیپی فاقد این گزینه هستند.
 : Border Colorاز این گزینه برای تعیین رنگ حاشیهی دور  Transitionاستفاده میشود که با کلیک
روی جعبه رنگ ،پنجرهی  Color Pickeبرای تعیین رنگ باز خواهد شد.
 : Reverseاز این گزینه برای معکوس کردن جهت نمایش  Transitionاستفاده میشود؛به عنوان مثال،
اگر جهت نمایش آن در جهت عقربههای س��اعت باش��د ،با فعال ش��دن این گزینه در خالف جهت عقربههای
ساعت اجرا خواهد شد.
 : Anti-Aliasing Qualityاز این گزینه برای تنظیم میزان نرم کردن و همواری لبههای Transition
استفاده میشود.
 : Customبا استفاده از این گزینه میتوان در بعضی از جلوههای بین کلیپی تنظیمات خاصی را انجام داد؛
هرچند که بیشتر جلوههای بین کلیپی این گزینه را ندارند.
 Transition 15-6و کاربرد دستگیرهها در عملیات تدوین
در قس��مت قب��ل در مورد نحوهی اضافه ک��ردن  Transitionبه خط تدوین و اعم��ال آن در بین کلیپها
صحب��ت کردیم .همان طورکه مش��اهده کردید Transitionدر هنگام اضافه ش��دن به  Time lineدر ش��یار
ویدیوی��ی م��ورد نظر در محل تقاط��ع دو کلیپ یا  Edit Pointقرار میگرفتکه ب��ه این روش اصطالحا حالت
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تدوین یا تک ش��یاره 1گفته میش��ود؛ به طوریکه؛در این حالت تدوین ،تنها از یک ش��یار ویدیویی استفاده شده
و  Transitionدر همی��ن ش��یار در بین دو کلیپ ق��رار میگیرد .این روش ازآن جهت م��ورد توجه تدوینگران
حرفهای است که در قرار دادن کلیپها در پنجرهی  Time lineاز دقت باالتری برخوردار میباشد؛ بدین لحاظ
 Premiere Proنیز در  Time lineخود این روش را مورد استفاده قرار داده است.
 Premiere Proدر این حالت برای اعمال  Transitionاز دستگیرههای شروع یا انتهای یک کلیپ استفاده
میکند( .شکل  )15-3دستگیرهها کادرهای ضبط شده لبه خارجی یک کلیپ در نقاط ورودی و خروجی هستند؛
به طوریکه به دس��تگیرههای بین نقطه شروع یک رسانه و نقطه ورودی  Head Handlesو به دستگیرههای
بین نقطه خروجی کلیپ و انتهای رسانه  Tail Handlesمیگویند.

شکل  -15-3دستگیرههای ابتدا و انتها رسانه
 -Aشروع رسانه  – Bدستگیره  -Cنقطه ورودی  – Dنقطه خروجی  – Eدستگیره  -Fانتهای رسانه

گاهی اوقات به دلیل عدم وجود دس��تگیرههای کافی ابتدا و انته��ا، ،وقتی  Transitionبه محل تقاطع دو
کلیپ درگ میشود؛ با پیغام خطای زیر مواجه میشویم( .شکل )15-4

شکل  -15-4نبودن فضای کافی ابتدا وانتهای رسانه
1- Single Track
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در این حالت  Premiereبا اس��تفاده از کادرهای ثابت و تکراری که ایجاد میکند؛ مش��کل کمبود کادر را
جبران میکند .ضمن اینکه روی  Transitionخطوط مورب و موازی به معنای استفاده از کادرهای ثابت نمایان
خواهد شدكه اصطالحا به اين كادرهاي ساكن  Freeze Frameگفته مي شود.
اگ��ر به پنجرهی Effect Controlتوجه کنید و  CTIرا آرام آرام از روی  Transitionعبور دهید ،خواهید
دید که پیش نمایش کلیپ اول ،وقتی به نقطه ویرایش میرس��د ،تبدیل به کادر ثابت ش��ده و سپس به نمایش
کلیپ دوم انتقال مییابد.
نکته :براي رفع مشكل كمبود كادر دوكليپ مي توانيد مقداري از طول دوكليپ را كم كرده و سپس با حذف فضاي
خالي و چسباندن دوكليپ به يكديگر مجددا  Transitionرا به محل اتصال دو كليپ درگ نماييد.

 15-7استفاده از پنجرهی A/Bبرای تنظیم  Transitionیک سکانس
نرمافزار  Premiereکه یک کارگاه تدوین دیجیتالی فیلم اس��ت؛در نس��خههای قبلی خود دو کارگاه تدوین
 A/Bو  Single Trackرا به طور مجزا و مس��تقل در اختیار تدوینگران قرار میداد که در مورد Single Track
در قس��مت قبل به طور کامل صحبت کردیم؛ اما در روش تدوین  A/Bکه در این قس��مت به آن میپردازیم،دو
ش��یار ویدیویی شامل  Video1و  Video2و یک شیار  Ttransitionقرار داشت؛ بهطوریکه  Transitionدر
محل هم پوش��انی مشترک دو کلیپ قرار میگرفت و دلیل س��ادگی برای تدوینگران غیر حرفهای روش بسیار
مناسبی بود زیرا در این روش؛ مشخصات  ،Ttransitionمحل دقیق شروع و پایان و طول آن به طور مستقیم
قابل مشاهده و تنظیم بود.
 Premiere Proبرای اینکه همه تدوینگران را با عالیق مختلف مورد توجه قرار دهد ،در پنجرهی Effect
 Controlاز روش تدوینی  A/Bاستفاده کرده است که برای استفاده از حالت تدوین  A/Bهمان طورکه گفتیم،
میتوانی��د روی  Transitionدر خط تدوین دابل کلیک نمایید تا پنجره  Effect Controlباز ش��ود و س��پس
تنظیمات مربوط به جابجایی  Transitionتغییر طول آن و موارد مشابه را براحتی انجام دهید.

 15-8نحوهی استفاده از  Transitionپیش فرض
اگ��ر چه ب��ا درگ کردن ،امکان اعمال ه��ر نوع Transitionب��ه محتویات  Time lineوج��ود دارد،ولی
 Premiereاین امکان را نیز فراهم کرده س��تکه بتوان یک  Transitionپیش فرض را به طور ثابت در بین
کلیپهای یک پروژه اعمال کرد .اگر به پنجره  Effectو پوشهی  Video Transitionو زیر پوشه Dissolve
توج��ه کنید ،خواهید دید که  Cross Dissolve Transitionبا رن��گ قرمز به عنوان جلوهی بین کلیپی پیش
فرض مشخص شده است.
 15-8-1نحوهیتعیین  Transitionپیش فرض
در پنج��ره Effectیک��ی از پوش��هها Video Transition ،یا  Audio Transitionرا باز کنید وس��پس
در یک��ی از پوش��ههای موجود Transition ،م��ورد نظر خود را انتخاب کنید و از منوی پنجره  Effectدس��تور
 Set Default Transitionرا اج��را نمایی��د؛ در ای��ن حالت  Transitionانتخابی ب��ه عنوان پیش فرض برای
 Premiereتعیین میشود.
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 15-8-2نحوهیتنظیم مدت زمان  Transitionپیش فرض
ب��ا اج��رای دس��تور  Edit/Prefrences/Generalی��ا از منوی پنج��ره  ،Effectو با دس��تور Duration
 Transition Defaultم��دت زم��ان  Transitionپیش فرض را به ( عنوان مث��ال)  25فريم (  1ثانيه) تعیین
کنید( .براي سيستم ) Pal-Dv

15

سوال :آيا در سيستم هاي ديگر نيز يك ثانيه برابر با  25فريم است ؟ چرا؟
 15-8-3نحوهیاضافه کردن  Transitionپیش فرض به Time line
شیار ویدیویی یا صوتی مقصد را برای اضافه کردن  Transitionانتخاب کنید؛
 CTIرا در نقطهی ویرایش یا محل تقاطع دو کلییپ قرار دهید؛
دس��تور  Sequence/Apply Video transitionی��ا  Sequence/Apply Audio Transitionرا اج��را
نمایید (شکل )15-5؛
در این حالت  Transitionپیش فرض در محل دلخواه قرار خواهد گرفت.

شکل  – 15-5اعمال  Transitionبه Time line

 15-9جایگزین کردن یک Transition
ب��رای تغیی��ر یک جلوه بین کلیپی و جایگزی��ن کردن آن با یک  Transitionجدید کافی اس��ت که جلوه
م��ورد نظ��ر را روی جل��وه قبلی در خط تدوی��ن درگ نمایید (ش��کل )15-6؛ در این حال��ت اگرچه مدت زمان
 Transitionوترازبندی قبلی آن حفظ میشود؛ ولی تنظیمات آن جایگزین تنظیمات پیش فرض Transition
جدید خواهد شد.
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شکل  -15-6جایگزینی Transition

 15-10استفاده از نرمافزار  photoshopدر ساخت جلوه های انتقالی
نرمافزار فتوشــاپ ،جزء نرمافزارهای کاربردی است که در تدوین یک فیلم کمک فراوانی در ساخت عناصر
تصویری موجود در پروژه مینماید .ارتباط تنگاتنگ این نرمافزار و  premiereباعث شــده اســتکه در ساخت
بسیاری از قسمتها مانند استفاده از تصاویر ساخته شده در فتوشاپ و به کاربردن آنها در ایجاد یک جلوه انتقالی
بتوان جلوههای بســیار متنوع و زیبایی را طراحی و اجراکرد .در این قسمت به کاربرد فتوشاپ در ایجاد جلوهی
انتقالی  gradient Wipeخواهیم پرداخت.
برای این منظور به نرمافزار فتوشاپ رفته و مراحل زیر را دنبال کنید:
1 .1فایــل جدیدی با توجه به اندازهی پــروژه در محیط  premiereایجاد کنید که برای این منظور میتوانید از
بخش  presetگزینههای مربوط به  Video&filmیکی از استانداردهای پخش تلویزیونی مانند Ntsc DV
 720*480را انتخاب کنید؛
2 .2با استفاده از ابزار  Gradientیک شیب رنگی از سیاه به سفید ایجاد کنید؛
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2 .2با استفاده از ابزار  Gradientیک شیب رنگی از سیاه به سفید ایجاد کنید؛
3 .3فایل را با پسوند  Tgaو با نام  Image_gradientذخیره کنید؛
4 .4به محیط  premiereبرگش��ته و از پنجرهی effectsو پوش��ه  Video Transitionو زیر پوشهی Wipe
جلوه انتقالی  Gradient Wipeرا به فضای مشترک بین دو کلیپ در  time lineدرگ کنید؛ در این حالت
پنجرهای باز خواهد ش��د که از بخش  ،Select Imageتصویر س��اخته شده در فتوشاپ را انتخاب میکنیم؛
ضم��ن اینکه از بخ��ش  Softnessمیزان نرمی جلوه مورد نظر را درهنگام انتق��ال از یک تصویر به تصویر
دیگ��ر انج��ام میدهیم؛ برای این منظور میزان  Softnessرا روی عدد  70تنظیم کنید تا اثر جلوه مورد نظر
را بهتر مشاهده کنید.
سوال :اگر در جلوه  Gradient Wipeبه جای تصویر سیاه و سفید از یک تصویر رنگی استفاده کنیم ،اثر این
جلوه چگونه خواهد بود؟

ی نصب  Pluginsدر premiere
 15-11نحوه 
نرمافزارهایی مانند  premiereبه دلیل قابلیتهای ویژهای که در ساختار آنها به کار رفته است ،این امکان
را برای نرمافزار فراهم کرده استکه بتوان با نرمافزارهای جانبی تحت عنوان  Pluginsبر قابلیتهای داخلی آن
نرمافزار افزود .به طور کلی نرمافزارهای  Pluginsبرای نصب در  premiereبه دو دسته تقسیم میشوند؛گروه
اول آنهایی هس��تند که برای نصب دارای فایل  Setupنیس��تند؛ بنابراین ،کافی اس��ت فایلهای  Prmموجود
در پوش��ههای آنها را به مس��یر نصب  premiere pro cs3و سپس مسیر  plug-ins/en_usبه صورت دستی
کپی کنید.
دس��ته دوم نرمافزاره��ای  Pluginsآنهای��ی هس��تند ک��ه دارای فایل نصب ب��وده و برای اس��تفاده از این
نرمافزارهاکافی اس��ت آنها را در مس��یر نص��ب  premiereprocs3و پوش��هی  plug-ins/en_usنصب کرد؛
مانند.Hollywood fx Gold:
از نرمافزاره��ای  pluginsقاب��ل اس��تفاده در  premiereمیتوان ب��ه ،Hollywood extra pack 1,2,3
 Boris fxو  Adorageاشاره کرد .ما در ادامه ،به نحوهیکار با  Hollywood fx Goldخواهیم پرداخت.

 Hollywood Fx 15-11-1و قابلیتهای آن
یکی از نرمافزارهای جانبی است که به صورت  Pluginبه برنامهی اصلی یعنی  Premier Proوصل شده
وجلوههای بین کلیپی و جلوههای ویژه آن را گس��ترش میدهد Hollywood Fx .در نس��خههای مختلفی به
بازار عرضه شده استکه از مهمترین آنها میتوان به نسخههای  Silverو  Bronzeو  Goldآن اشاره کرد .این
 Pluginمحصول شرکت نرمافزاری  Pinnacleاست که پس از نصب ،بیش از  300نوع  Transitionمختلف
دو بعدی و س��ه بعدی را به س��ایر جلوههای بین کلیپی  Premiereمیافزاید .اين نرمافزار پس از نصب ،يك
شاخه  Pinnacleدر زير شاخهی  Pluginنرمافزار Premiere Proقرار خواهد داد.
این جلوههای بین کلیپی در پنجرهی Effectsدر بخش  Video Transitionدر زیر ش��اخهی Pinnacle
قرار میگیرند که ش��ما میتوانید مانند س��ایر جلوههای بین کلیپی با درگ کردن ،آنها را در محل تقاطع بین دو
کلیپ قرار دهید( .شکل )15-7
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شکل  -15-7جلوه انتقالی Hollywood Fx

 15-11-2نحوهیتنظیم و انتخاب جلوههای بین کلیپی Hollywood Fx
همانطور که در قسمتهای قبل نیز گفتیم ،برای اضافه کردن جلوههای بین کلیپی میتوان با درگ کردن
 Transitionاز پنج��رهی Effectsآن را ب��ه مح��ل تقاطع بین دوکلیپ انتقال داد .ب��رای جلوههای بین کلیپی
 Hollywood Fxنیز از همین روش اس��تفاده مینماییم؛ به طوریکه پس از اضافه شدن این  Transitionبه
خ��ط تدوین ،میتوان با کلیک روی آن و س��پس کلیک به روی گزین��ه  Customپنجرهی،Effect Control
ی اصلی نرمافزار برای انتخاب و تنظیم  Transitionرا باز کرد( .شکل )15-8
پنجره 

شکل  -15-8تنظیم جلوهی انتقالی Hollywood Fx
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همانط��ور که در این پنجره مش��اهده میکنید ،س��ه بخش اصل��ی  Monitor ،Fx Catalogو Control

وجود دارد که در بخش  Fx Catalogلیست طبقه بندی شده انواع جلوههای بین کلیپی و در بخش Monitor

15

خروج��ی حاص��ل از اعمال جلوه بین کلیپی نمایش داده میش��ود؛ ضمنا در بخ��ش  Controlنیز امکان انجام
تنظیمات و انتخاب نوع رسانه قرار داده شده است .ما برای آشنایی هر چه بیشتر با این  Pluginشما را با نحوه
تنظیم یکی از جلوههای بین کلیپی آن آشنا خواهیم کرد.

شکل  -15-9پنجرهیاصلی Hollywood Fx

ب��رای ش��روع کار با ای��ن نرمافزار از بخش  Fx Catalogو لیس��ت کش��ویی آن جلوهه��ای بین کلیپی
 Specialty Effectsرا انتخاب کرده و س��پس از بین جلوههای مختلف آن  Cube And Objectsرا انتخاب
نمایید( .ش��کل )15-9
همانطور در این  Transitionمشاهده میکنید ،در قسمت  Mediaاز بخش  Controlیک تصویر زمینه
و دو تصویر نیز روی دیواره هر مکعب قرار گرفته و س��پس مکعب تصویری مورد نظر به صورت س��ه بعدی به
چرخش در میآید( .شکل  Hollywood Fx )15-10این امکان را به تدوینگران میدهد که تصاویر موجود در
 Transitionرا با تصاویر دلخواه خود جایگزین نمایند .در مورد این جلوه بین کلیپی نیز ش��ما میتوانید همین
عمل را انجام دهید.
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شکل  -15-10آشنایی با ساختار جلوه انتقالی

برای این منظور از بخش  Controlو قس��مت Fxگزینهی  Cube And Objectرا انتخاب کرده و سپس
روی گزین��هی Host Video1و  Host Video2بخ��ش  Mediaقرار گرفت��ه و برای آنها نیز فایل ویدیویی یا
تصوی��ر مورد نظر خود را از بخش  Select Fileس��مت راس��ت پنجره انتخاب نمایی��د .در بخش  Mediaبراي
تصوي��ر زمين��ه يا  Storegradهيچ تصويري انتخاب نكني��د و آن را در حالت پيش فرض نگه داريد؛ حال برای
پیش نمایش  Transitionاعمال شده در Monitoآن راروی دکمه  Playکلیک نمایید .همان طورکه مشاهده
میکنید  Transitionمورد نظر با تصاویر انتخابی شما به نمایش در میآید( .شکل )15-11

شکل  -15-11جاگذاری تصاویر و کلیپ ها
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توجه داش��ته باش��ید که برای انجام بعضی تنظیمات پیش��رفته نیز میتوانید از قس��مت  Optionsبخش
 Controlبا اس��تفاده از گزینههای  Basic Optionو  Advanced Optionsبرای عملیاتی چون نور پردازی،
سایه دادن و مواردی مشابه استفاده نمایید .پس از انجام مراحل فوق ،گزينهی Cube And Objectsرا انتخاب
كرده و با كليك روي دكمهی Okپنجره به محيط برنامهی Premiere Proبرگشته و با زدن  Spacebarنتيجه
كار را مشاهده نماييد( .شکل )15-12

شکل  – 15-12بخش اختیارات جلوهی انتقالی

 15-12آشنایی با جلوههای ویدیویی
در قس��مت قبل با نحوه قرار دادن جلوههای بین کلیپی آش��نا ش��دید .در این قسمت میخواهیم شما را با نوع
دیگری از جلوهها تحت عنوان جلوههای ویدیویی که روی یک کلیپ اعمال شده و نتایج بسیار زیبایی را در نتیجه
استفاده از آنها میتوان وجود آورد ،آشنا کنیم.
ب��ه ط��ور کل��ی  Premiere Proدارای
 93جل��وه وی��ژه ویدیویی در  14پوش��ه مختلف
اس��ت که ای��ن جلوهه��ا در پنج��رهی Effects
و پوش��ه  Video Effectsق��رار گرفت��ه ان��د.
(ش��کل )15-13البت��ه در كن��ار نرماف��زار
 premiere proم��ي تواني��د از نرمافزار After
 effectنيز براي اعمال جلوه هاي ويژه بيشتر به
كليپ هاي ويديويي خود استفاده نماييد.
شکل -15-13پنجره  Effectsو جلوههای ویدیویی
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از آنجایی  Photoshopو  Premiereهردو محصول ش��رکت نرمافزاری  Adobeهستند،الزم است بدانید
در که حقیقت ،تعداد بس��یار زیادی از جلوههای ویژه تصویری  Premiereهمان فیلترهای فتوش��اپ هستند که
در این نرمافزار به جای اجرا روی یک تصویر ثابت ،قابل اعمال روی کلیپهای ویدیوییهس��تند؛ بنابراین ،اگر
نحوه عملکرد فیلترهای فتوش��اپ را به یاد داشته باش��ید ،خواهید توانست با بسیاری از جلوههای ویژه تصویری
در  Premiereنیز براحتی به انجام عملیات بپردازید .ضمنا توجه داش��ته باش��ید که امکان اعمال چند جلوه ویژه
نیز به طور همزمان به یک کلیپ وجود دارد .برای شروع کار با این جلوهها نیز از منوی  Windowو زیر منوی
 Workspaceفضای کاری  Effectsرا انتخاب کنید تا محیط کار آماده عملیات جلوه گذاری گردد.

 15-12-1نحوهیاعمال جلوههای ویژه روی یک کلیپ
قبل از اینکه بخواهید جلوه ویژه مورد نظر راروی یک کلیپ اعمال کنید ،الزم اس��ت محیط کاری را برای
این منظور آماده سازی نمایید؛ لذا از منوی  Windowدستور  Workspace/Effectsرا اجرا کنید تا محیط برای
انجام عملیات آماده شود و سپس عملیات زیر را انجام دهید .شکل()15-14

شکل -15-14تنظیم گزینههای جلوهی ویژهی ویدیویی

مراحل انجام کار به شرح زیر است :
1 .1کلیپ دلخواه خود را به خط تدوین در پنجرهی خط تدوین اضافه کنید؛
2 .2کلی��پ مورد نظر را انتخاب نمایید تا در پنجرهی  Effect Controlنام کلیپ ظاهر ش��ود (در محیط کاری
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 Effectsاین پنجره در صفحه  Sourceپنجره صفحه نمایش قرار دارد؛)
3 .3از پوش��هی Video Effectsجلوهیویژ ه ویدیویی م��ورد نظر خود را انتخاب کرده و آن را به پنجره Effect
 Controlدرگ کرده یا روی کلیپ دلخواه خود در پنجره خط تدوین درگ نمایید؛
در ای��ن حال��ت ،نام جلوه ویژه ویدیویی در پنج��رهی  Effect Controlزیر  Motionو  Opacityظاهر خواهد
شد؛ (شکل)15-14
 CTI4 .4را روی کلی��پ ق��رار دهی��د و پیش نمایش جلوهی ویژهی اعمال ش��ده به کلیپ را مش��اهده نمایید.
توجه داش��ته باش��ید که بعضی از جلوههای وی��ژه تصویری ،پس از اعمال به کلیپ م��ورد نظر در پنجرهی
 ControlE ffectsدر جلوی نام آنها آیکنی ش��بیه پنجره ،نمایش داده میش��ود که با اس��تفاده از این آیکن
میت��وان تنظیمات مربوط به جلوه وی��ژهی ویدیویی را به دلخواه تنظیم کرد؛ مانند جلوه ویدیویی camera
 viewاز زیر مجموعه  Transformکه در ادامه،در مورد این جلوه و کاربردهای آن صحبت خواهیم کرد؛
ب��رای اینکه ب��ه صورت عملی با نح��وهی اعمال جلوههای ویژه تصویری به روی کلیپ آش��نا ش��وید؛ به
مثالهای زیر توجه کنید :
مثال 1-15
به یک کلیپ دلخواه جلوه ویژه ویدیویی را اعمال کنید تاآن را به صورت سیاه و سفید نمایش دهد.

شکل  -15-15جلوهی ويژه Black & White
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.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

مراحل انجام کار به شرح زیر است:
1ایجاد یک پروژه جدید؛
 Import2کلیپها به پنجرهی Project؛
3قرار دادن کلیپ مورد نظر در خط تدوین؛
4آماده سازی محیط کار با اجرای دستور Window/Work Space/Effects؛
5انتخاب کلیپ مورد نظر در خط تدوین برای اعمال جلوهی ویژهی ویدیویی؛
6درگ کردن جلوهیویژه  Black & Whiteاز پنجره  Effectsو پوشه  Video Effectsو زیر پوشه Image
 Controlروی کلی��پ م��ورد نظ��ر در خط تدوی��ن (عالوه برای��ن روش میتوانید جلوه وی��ژه را به پنجره
 Control Effectsنیز درگ نمایید؛) (شکل)15-15
7ق��رار دادن  CTIدر ابت��دا کلی��پ (با زدن کلی��د  )Homeو س��پس فش��ار دادن  Spacebarبرای نمایش
نتیجهیکار.

نکت�ه  :جلوه ویدیوی��ی  Black & Whiteدر گروه جلوههایی قرار میگیرد که قابلیت ایجاد فریم کلیدی روی
آنها وجود ندارد .در مورد فریمهای کلیدی و کاربرد آنها در ادامه همین فصل به طور کامل صحبت خواهیم کرد؛
اما توجه داش��ته باش��ید که فریمهای کلیدی با ثبت تغییرات موجود در  time lineامکان اعمال جلوهها را روی
کلیپها به صورت متغیر فراهم میکنند.
مثال 15-2
به کلیپی دلخواه جلوه ویژهای اعمال کنید که به آن حالت کروی شکل برجسته اعمال نماید.

شکل -15-16جلوهی ويژه  Spherizeو تنظیمات آن
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.3
.4
.5
.6
.7

مراحل انجام کار به شرح زیر است :
1ایجاد یک پروژهی جدید؛
 Import2کلیپها به پنجرهی Project؛
3قرار دادن کلیپ مورد نظر در خط تدوین؛
4انتخاب کلیپ در خط تدوین؛
5درگ کردن جلوهی ویژه  Spherizeاز زیر پوشه  Distortاز پوشهیVideo Effect؛
6در پنجرهی  effect controlمیزان کروی بودن کلیپ را تعیین کنید (شکل)15-16؛
7قرار دادن  CTIدر ابتدای کلیپ و زدن کلید  Spacebarبرای پیش نمایش کلیپ مورد نظر.

 15-12-2نحوهی حذف جلوهی ویژهی ویدیویی
گاهی اوقات به دالیل مختلفی نیاز به آن است که جلوهی ویژه اعمال شده از کلیپ مورد نظر حذف شده و
کلیپ به حالت اولیه برگردد( .شکل )15-17برای این منظور مراحل زیر را انجام میدهیم :
1 .1انتخاب کلیپ مورد نظر؛
2 .2انتخاب جلوههای ویژه تصویری در پنجرهی Effect Control؛
3 .3زدن دکمه  Deleteیا کلیک راست و اجرای گزینهی  Clearاز منوی ظاهر شده.

شکل -15-17حذف جلوهی ويژه تصویری

 Keyframing 15-2-3و کاربرد آنها در جلوههای ويژه
ب��رای اعم��ال تغییرات در بخش خاصی از یک کلیپ از روش��ی به نام  Keyframingا س��تفاده میش��ود.
(ش��کل )15-18هنگامی که ش��ما یک  Keyframeایجاد میکنید ،در حقیقت برای نقطهی خاصی از زمان در
 ،time lineمقدار مشخصی را برای جلوهی ویژه مورد نظر تعیین میکنید.
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شکل -15-18اعمال جلوهی ویژه به بخشی از یک کلیپ

از ط��رف دیگ��روقتی مقادیر مختلفی را به Keyframeها اعمال میکنی��د  Premiereنقاط بینابینی آن را
محاسبه کرده و جلوه مورد نظر را با مقادیر متغیر در طول کلیپ به نمایش میگذارند که به این فرایند اصطالحا
میانیابی 1گفته میش��ود .شما میتوانید مقادیر متفاوتی را به Keyframeها اعمال کنید( .شکل )15-19ضمن
اکث��ر جلوههای وی��ژه ،قابلیت پذیرش  Keyframeرا دارند؛ عالوه بر ای��ن Keyframeها قابل حذف ،اضافه و
تغییر و جابجایی نیز هستند.
برای آشنایی بیشتر با Keyframeها به نکات زیر توجه کنید:
1 .1در صورتی که از قبل یک فریم کلیدی ایجاد کرده باشید،چنانچه  CTIرا به محل دلخواهی از کلیپ انتقال
داده و تنظیم��ات جلوه ویژه مورد نظر را تغییر دهید  Keyframeجدیدی ایجاد میش��ود .روش دیگر برای
این منظ��ور ،همانطورکه قبال نیز گفتیم،کلیک روی آیکن لوزی جلوی نام جلوه ویژه درپنجرهی Effects
 Controlاست؛
کرده و سپس  Keyframeرا به محل دلخواه درگ نمایید؛
2 .2برای انتقال  Keyframeکافی است آن را انتخاب 
3 .3ب��رای حذف ی��ک  Keyframeپس از انتخ��اب آن از کلی��د  Deleteیا اجرای دس��تورات  Cutیا Clear
اس��تفاده نمایید؛ ضمن اینکه
برای حذف کلی هیآنها بروی
آیکن کرنومتر کلیک کرده و
در پنجرهی هش��دار دکمهی
 OKرا کلیک کنید.
4 .4برای رفتن ب��ه Keyframe
بعدی یا قبلی روی مثلثهای
کن��ار آیک��ن ل��وزی کلیک
کنید؛.
5 .5ب��رای تغیی��ر ویژگیه��ای
 Keyframeپ��س از انتخاب
آن ،ویژگی مورد نظر را تغییر
دهید.
شکل -15-19انجام عمليات روي  Keyframeها
1- Interpolation
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 15-12-4تغییر اثر جلوهی ویژه در طول یک کلیپ

15

در قسمتهای قبل با نحوه اعمال یک جلوه ویژه به کل یک کلیپ به صورت یکنواخت آشنا شدیم .در این
قس��مت میخواهیم اثر جلوه مورد نظر را با اعمال تغییرات در طول کلیپ نیز بررس��یکنیم؛ یعنی به جای اعمال
جلوه ویژه به کلکلیپ،آنرا به بخشهای خاصی از یک کلیپ اعمال کرده یا اینکه مقدارجلوهیویژه را در طول
یک کلیپ تغییر دهیم .برای این منظور ،همانطورکه گفتیم از روش��ی تحت عنوان  Keyframeسازی استفاده
مینماییم .برای اینکه بیش��تر با مفهوم  Keyframeو نحوهی اس��تفاده از آن در هنگام اعمال جلوهیویژه با اثر
متغیر در طول کلیپ آشنا شوید ،به مثال زیر توجه کنید:
مثال 15-3
با استفاده از جلوهیویژه  Lense flarاز زیر مجموعه  Generateروی یک کلیپ دلخواه عبور پرتوهای نور
از یک لنز دوربین را شبیه سازی کنید( .شکل )15-20

شکل -15-20تغيير اثر جلوه در طول کلیپ

.1
.2
.3
.4
.5

مراحل انجام کار به شرح زیر است :
1انتخاب کلیپ مورد نظر در خط تدوین و قرار دادن  CTIدر ابتدای کلیپ؛
2باز کردن پنجرهی  Effects Controlبا کلیک روی کلیپ مورد نظر؛
3ایجاد  Keyframeدر ابتدای فایل و تنظیم مختصات محل قرار گیری پرتو نور ،میزان روش��نایی ،نوع لنز و
میزان آمیختگی با تصویر زیر؛
4انتقال هد به نقطه دیگری از خط زمان و ایجاد Keyframeهای دیگر و تغییر تنظیمات فوق؛
5در آخ��ر کلی��پ م��ورد نظ��ر را اجرا میکنیم ت��ا نتیجه جابجای��ی پرتو ن��ور را در طول اج��رای یک کلیپ
مشاهده کنیم؛
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------------------------------------------------About transitions
A transition moves a scene from one shot to the next. Generally, you use a simple
cut to move from shot to shot, but in some cases you might want to transition between
shots by phasing out one and phasing in another. Adobe Premiere Pro provides many
transitions that you can apply to your sequence.
Transitions are available in the Video Transitions and the Audio Transitions bins in
the Effects panel.

خالصهی مطالب
------------------------------•ب��رای اضاف��ه کردن  Transitionبه کلیپهای یک س��کانس ،پس از انتخاب  Transitionآنرا به ش��یار
ویدیویی یا صوتی مورد نظر درگ نمایید .این جلوهها قابلیت تغییر و تنظیم ویژگیها را دارند.
•پنج��ره Effect Controlیکی از قابلیتهای جدید  Premiere Proمیباش��د که امکان تنظیم جلوههای
مختلف را فراهم کرده است.
• Transitionدر هنگام اضافه ش��دن به  Timelineدر شیار ویدیویی مورد نظر در محل تقاطع دو کلیپ یا
 Edit Pointقرار میگیرد که به این روش اصطالحا حالت تدوین تک شیاره گفته میشود
•در روش تدوی��ن  A/Bدو ش��یار ویدیویی ش��امل  Video1و  Video2و یک ش��یار  Ttransitionقرار
دارد بطوریک��ه  Transitionدر محل هم پوش��انی مش��ترک دو کلیپ قرار میگیرد ای��ن روش در پنجره
 Effect Controlدر دسترس میباشد.
•ب��رای تغیی��ر یک جلوه بین کلیپی و جایگزین کردن آن با یک  Transitionجدید کافی اس��ت جلوه مورد
نظر را بر روی جلوه قبلی در خط تدوین درگ نمایید.
•به طور کلی نرمافزارهای  Pluginsنرمافزارهایی هستند که بعد از نصب برنامه اصلی ،به آن اضافه میشوند.
•" Hollywood Fxیک��ی از نرمافزاره��ای جانب��ی اس��ت ک��ه به ص��ورت  Pluginبه برنام��ه اصلی یعنی
 Premiere Proاضافه شده و جلوههای بین کلیپی و جلوههای ویژه آن را گسترش میدهد.
•برای اضافه کردن جلوههای بین کلیپی میتوان با درگ کردن  Transitionاز پنجره  Effectsآنرا به محل
تقاطع بین دو کلیپ انتقال داد.
•  Premiere Proدارای جلوه ویژه ویدیویی فراوانی است که این جلوهها در پنجره  Effectsو پوشه Video
 Effectsقرار گرفتهاند.
•ب��ر خالف جلوههای بی��ن کلیپی ( )Transitionامکان اعمال چند جلوه وی��ژه نیز به طور همزمان به یک
کلیپ وجود دارد.
•ب��رای اعم��ال تغییرات در بخش خاصی از یک کلیپ از روش��ی به نام  Keyframingا س��تفاده میش��ود.
هنگام��ی که ش��ما یک  Keyframeایجاد میکنید در حقیقت برای نقط��ه خاصی از زمان در ، Timeline
مقدار مشخصی را برای جلوه ویژه مورد نظر تعیین میکنید.
•وقت��ی مقادیر مختلفی را به Keyframeها اعمال میکنید  Premiereنقاط بینابینی آنرا محاس��به کرده و
جل��وه مورد نظر را با مقادیر متغیر در ط��ول کلیپ به نمایش میگذارد که به این فرایند اصطالحا میانیابی
گفته میشود.
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واقعی

15

Actual

بین

between

مرکز

Center

حل شدن

Dissolve

مدت

Duration

جلوه ها

Effects

کادر ساکن

Freeze Frame

به طور کلی

Generally

شیب

Gradient

دستگیرههای ابتدا

Head Handles

فریم کلیدی

Keyframe

رسانه

Media

اضافه شده

Plug In

معکوس

Reverse

ابتدا

Start

انتقال

Transition

متنوع

Variety
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خودآزمایﻲ:
 .1هنگامیکه یک  Transitionجایگزینبا جلوهی بین کلیپی جدید میشود چه مولفههایی ثابت مانده و چه
مولفههایی تغییر میکند؟
 .2در هنگام تنظیم خصوصیات یک  Transitionهر یک از گزینههای زیر چه کاربردی دارند؟
Reverse- Anti-Aliasing Quality Show Actual Sources- - Edge Selectors
 .3از گزینهی  Border Widthبرای تعیین پهنای حاشیهی یک  Transitionاستفاده میشود .بررسی کنید
که چه جلوههای بین کلیپی نمیتوانند دارای  Border Widthباشند؟
 .4در م��ورد نقش دس��تگیر ههای ابتدا و انته��ای یک کلیپ در عملیات تدوین و اضاف��ه کردن Transition
توضیح دهید.
 .5چه عواملی باعث ایجاد نش��دن فضایکافی برای دستگیرههای ابتدا و انتهای کلیپ میشوند و Premiere
چگونه این نقص را در هنگام اضافه کردن  Transitionجبران میکند؟
 .6کاربرد  Transitionپیش فرض چیست و چگونه میتوان آنرا به خط تدوین اضافه کرد؟
 .7تع��داد جلوهه��ای ویژهی تصوی��ری  Premiereرا ذکر ک��رده و توضیح دهید که چگون��ه میتوان به آنها
دسترسی پیدا کرد.
 .8مفهوم  Keyframeو  Interplotionرا در هنگام استفاده از جلوههای ویژه تصویری توضیح دهید.
 .9آی��ا امکان اعمال چن��د جلوهی ویژه ویدیویی روی ی��ک کلیپ وجود دارد و چگونه میت��وان یک جلوه را
حذف نمود؟
 .10آیا امکان اعمال یک جلوهی ویژه به صورت متغیر روی یک کلیپ وجود دارد؟ توصیح دهید.
ﻛاﺭﮔاﻩ ﺗدﻭﻳﻦ
تﻤﺮﻳﻦ 1

با استفاده از پوشه Video Transitionیکجلوهی بین کلیپی را انتخاب کنید که با استفاده از آن بتوان از
کلیپ  Aبه کلیپ  Bبا یک نوانس یا  Gradientجلوهی انتقالی را انجام داد.
تﻤﺮﻳﻦ 2

در ی��ک پروژهی جلوه بین کلیپی  Band Slideرا به عن��وان  Transitionپیش فرض تعیین کنید؛ ضمن
اینکه طول آنرا 3ثانیه ( 90فریم) تعیین کرده و سپس آنرا به کل خط تدوین اعمال کنید.

تﻤﺮﻳﻦ 3

در یک پروژهی دلخواه از جلوههای بین کلیپی  Hollywood Fxاستفاده کرده و جلوهی
 Six Sided Cubeرا در بی��ن دوکلیپ مورد اس��تفاده قرار داده و ویدیوه��ا و تصاویر دلخواه خود را در آن
جایگزین نمایید.
ﺭاﻫﻨﻤاﻳﻰ:
این جلوه در مجموعهی  Multi Window Transitionsقرار دارد.

تﻤﺮﻳﻦ 4

در ی��ک کلیپ یا یک تصویر که تصویری از آس��مان اب��ری را دارد ،جلوه رعد و برق را شبیهس��ازی کنید؛
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بهطوریکه در خروجی نهایی سه جلوهی رعد و برق از آسمان به زمین برخورد نماید.
ﺭاﻫﻨﻤاﻳﻰ:

در ساخت این پروژه از جلوهی ویژه  Lightingدر زیر پوشه Generateاستفاده نمایید.

15

تﻤﺮﻳﻦ 5

در یک پروژه،کلیپ دلخواهی را قرار داده و در آن جلوهی عبور نور از پرتوهای دوربین را شبیه سازی نمایید؛
به طوریکه در ابتداي کلیپ بتدریج نمایان شده و پس از مدتي تابش نور افزایش یافته و بتدریج مقدار آن کم
شده و تابش نور به اتمام برسد.
راهنمایی:
از جلوهی  Lens Flareزیر پوشه Generateبرای نمایش عبور پرتو نور از لنز دوربین استفاده نمایید.

تﻤﺮﻳﻦ 6

در ی��ک پ��روژه کلیپ دلخواهی را قرار داده و جلوهی ویژهاي را روي آن اعمال نمایید که یک تصویر رنگي
را بتدریج سیاه و سفید نماید.
راهنمایی:
از جلوه ( Color Balance )Hlsدر زیر پوشه  Image Controlبرای اجراي تمرین فوق استفاده نمایید.

تﻤﺮﻳﻦ 7

در یک پروژه دلخواه از جلوههای بین کلیپی  Hollywood Fxاستفاده کنید؛ به طوریکه کلیپها یا تصاویر
موجود در پروژه را در یک فریم فیلم نمایش دهد.
ﺭاﻫﻨﻤاﻳﻰ:
از جلوهی  Film Upدر مجموعهی  Video And Filmاستفاده نمایید.

پرسشهای ﭼهارﮔزینهای
 .1برای قرار گیری  Transitionدر شروع دومین کلیپ ،انتخاب کدام گزینه صحیح میباشد؟
ب)Center At Cut Icon
الف)End At Cut Icon
د) Second At Cut Icon
ﺝ) Start At Cut Icon
 .2در پنجرهی  Effect Controlsاز کدام گزینه برای تنظیم میزان نرم کردن و همواری لبههای Transition
استفاده میشود؟
ب) Show Actual Sources
الف) Edge Selectors
د) Anti-Aliasing Quality
ﺝ) Border Width
 .3به دستگیرههای بین نقطهی شروع یک رسانه و نقطهی ورودی ................و به دستگیرههای بین نقطهی
خروجی کلیپ و انتهای رسانه ..............................میگویند.
الف)  Tail Handlesو Head Handles
ب)  Head Handlesو Tail Handles
ﺝ)  End Handlesو Start Handles
د)  Start Handlesو End Handles
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 .4کدام Transitionبه عنوان جلوهی بین کلیپی پیش فرض مشخص شده است؟
ب) Cross Dissolve
الف) CubeSpin
د) Centersplit
ﺝ) Dither Dissolve
5. Transitions are available in the Video Transitions and the Audio Transitions bins in
the………….
a) Effects Panel
b) Effects Control
c)Transition Panel
d) Transition Control

تمرین:
در لوح فش��ردهی همراه کتاب به فصل مربوطه رفته و با اس��تفاده از محتویات داخل پوشه کلیپهای موجود در
پوشهی  Resultرا ایجاد کنید.

تحقیﻖ و پژوهش:
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ  Keyframeﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ  Premiereﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.
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پروژه

15

 .1ﻓﻴﻠﻤﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺒﻞ  Captureﻛﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪﻫﺎﻱ ﻫﺮ
ﺑﺨــﺶ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺣﺬﻑ ﻧﻤﻮﺩﻳﺪ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺗﺪﻭﻳﻦ
ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ  Transitionﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻤﺘﺎﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭼﻮﻥ ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ،ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﻱ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻓﺼﻞﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﺧﻂ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭼﻴﺪﻩ ﻭ
 Transitionﻫﺎﻱ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.
 .2ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪﻯ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻓﺎﻳﻞ ﭘــﺮﻭژﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ
ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﻛﻠﻴﭗﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﭘــﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺟﻠــﻮﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ،
ﺟﻠﻮﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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هدفهای رفتاری

در پایان فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند :

1 .1مفهوم حرکت و کاربرد پنجرهی  Effect Controlرا فراگرفته و از آن در حین استفاده از
جلوههای حرکتی استفاده کند؛

2 .2مفهوم  Keyframingو کاربرد آن در هنگام اس��تفاده از جلوههای ویژه را درک کرده و
از  Keyframeسازی در پروژههای خود استفاده نماید؛

3 .3با جلوههای حرکتی مختلف شامل تغییر مکان،تغییر مقیاس ،چرخش و تغییر نقطه مرجع
آشنا شده و آنها را در پروژههای خود به کار برد.
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مقدمه
همانطور که گفتیم جلوههای نرمافزار  Premiereشامل جلوههای  Fixedو  Standardمیباشند که در
قسمت قبل به بررسی تعدادی از جلوههای استاندارد پرداختیم و در این قسمت میخواهیم شما را با یکی از
پرکاربردترین جلوههای نوع  Fixedیعنی جلوه  Motionآشنا نماییم .به طوری که توسط این جلوه میتوانید
در محیط نرمافزار  Premiereاقدام به متحرکسازی عناصر موجود در یک پروژه کرده و عملیاتی چون تغییر
مکان ،تغییراندازه و چرخش شیء یا کلیپ مورد نظر را انجام دهید.

16

 16-1اعمال حرکت و پنجره Effect Control
در بس��یاری از برنامههای تلویزیونی فیلمهایی را مش��اهده کردهاید که در آنه��ا کلیپی روی کلیپ دیگر به
حرکت در آمده یا روی صفحه میچرخد یا با اندازه کوچک ش��روع ش��ده و بتدریج با بزرگ ش��دن ،کل صفحه
را میپوش��اند .ما دراین قس��مت قصد داریم که ش��ما را بااین گونه جلوههای حرکتی روی کلیپها آش��نا کنیم؛
ضمناینک��ه بای��د بدانید جلوههای حرکتی موجود در  Premiere Proپیش��رفتهای بس��یار زیادی نس��بت به
نس��خههای قبلی دارد؛ به گونهای که امکان بازبینی جلوههای حرکتی به طور همزمان نیز فراهم ش��ده اس��ت.
برای ش��روع کار از زیر منوی  Workspaceفضای کاری  Effectsرا انتخاب کنید تا پنجره Effect Control
نیز به مجموعهی پنجرهها اضافه شود.

شكل  -16-1جلوههای حرکتی در پنجرهControls Effect

ب��رای اعمال حرکت ،ابتدا کلی��پ مورد نظر را در پنجرهی  Timelineانتخاب کرده و س��پس در پنجرهی
 Effect Controlاز بخش ( Motionشكل  )16-1جلوههای حرکتی زیر را انجام دهید:
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 : Position1 .1با استفاده ازاین جلوه حرکتی ،امکان تغییر مکان کلیپ مورد نظر فراهم میشود؛
 :Scale2 .2با اس��تفاده ازاین جلوهی حرکتی ،امکان تغییر مقیاس یا تغییر اندازه نس��بی کلیپ فراهم میش��ود؛
همانط��ور که دراین بخش مش��اهده میکنید ،تغییر مقیاس میتواند در پهن��ا  Scale Widthیا در ارتفاع
 Scale Heightبه طور جداگانه انجام گیرد .البته در حالتی که گزینهی  Uniform Scaleغیر فعال باش��د،
امکان دسترسی به دو گزینه فوق فراهم میشود؛
 : Rotation3 .3ب��ا اس��تفاده ازای��ن جلوهی حرکتی ،ام��کان چرخش ی��ا دوران کلیپ مورد نظ��ر در صفحه
فراهم میشود؛
 :Anchor Point4 .4ب��ا انج��ام تنظیمات نقطهی مرجع میتوان کلیپ م��ورد نظر را حول یک نقطه چرخش
داد.این نقطه میتواند یکی از گوشهها یا نقطهای در خارج کلیپ مورد نظر باشد.
از آنجاییکه پیش نمایش حرکت اعمال ش��ده در نس��خهی جدید  Premiere Proدر پنجرهی Program
نمایش داده میشود ،لذا اگر درصد بزرگنمایی پنجرهی فوق را به زیر  %50تنظیم نمایید ،راحت تر با جلوههای
حرکتی و دستگیرههای حرکت کار خواهید کرد.

 16-2اعمال حرکت و تغییر اندازه روی یک کلیپ
ب��رای اعمال حرکت ابتدا از من��وی  Windowپنجرهی  Effect Controlرا فعال کنید تا محیط کار برای
اعمال عملیات حرکتی آماده شود و سپس مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1در پنجرهی  Timelineکلیپ مورد نظر را انتخاب کنید؛
2 .2در پنج��رهی  Effect Controlو از قس��متهای ب��االی پنج��ره روی گزین��هی  Motionکلیک کنید تا
دستگیرههای حرکت در اطراف کلیپ در پنجرهی  Programنمایش داده شود؛
 CTI3 .3را در پنجرهی  Effect Controlیا  Timelineبه محلی که قرار اس��ت عملیات حرکتی از آنجا آغاز
شود ،انتقال دهید؛
4 .4در پنج��رهی  Effect Controlروی آیکن کرنومتر ( )Stop Watchکناره جلوهی حرکتی (به عنوان مثال
ت
 )Positionکه قرار است اعمال کنید ،کلیک نمایید تا انتخاب شود؛ دراین حالت ،یک  Keyframeبهصور 
آیکنی لوزی شکل در محل قرارگیری  CTIایجاد میشود؛
5 .5در پنجرهی  Programمقدار Keyframeرا با تغییر دستگیرههای هشتگانه اطراف کلیپ برای یک حرکت
تنظیم نمایید؛
 CTI6 .6را در پنجره  Effectیا  Timelineبه محل جدید برده و دراین قسمت یک  Keyframeجدید با کلیک
رویایکن Add/Remove Keyایجاد نمایید؛
7 .7دراین محل نیز گزینه  Motionرا انتخاب کرده تا دس��تگیرهها ظاهر شود و سپس مقدار  Keyframeرا با
تغییرات مورد نظر خود برای اعمال حرکت تنظیم نمایید؛
8 .8میتوانید برای تکرار حرکتایجاد ش��ده مراحل  5و 6را به تعداد دفعاتی که نیاز اس��ت ،در طول کلیپ تکرار
نمایید؛
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توجه داش��ته باش��ید که در هنگام اعمال حرکت اگر درصد بزرگنمایی پنج��ره  Programرا کاهش دهید،
تسلط بیشتری روی دستگیرههای اطراف تصویر برای تنظیم حرکت خواهید داشت.

 16-3جلوههای حرکتی تغییر مکان و تغییر اندازه

16

میخواهی��م با یک حرکت س��اده ،یک کلیپ را از چپ به راس��ت تصویر حرکت دهی��م؛ به طوریکه اندازه
کلیپ در ابتدای مس��یر نصف اندازهي اصلی آن باش��د و بتدریج با رس��یدن به انتهای مسیر به اندازه اصلی خود
تغییر اندازه دهد.
ب��رایاین منظور ،کلیپ مورد نظر را در ش��یار  Video1ق��رار داده ،ضمنا پنجرهي  Effect Controlرا نیز
فعال کرده و مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1کلیپ ویدیویی را در پنجرهي  Timelineانتخاب کنید؛
2 .2در پنج��ره  Effect Controlروی گزین��هي  Motionکلیک کرده تا دس��تگیرههای حرکت ظاهر ش��وند
و س��پس در پنج��رهي  Programنقطهي مرک��زی کلیپ را گرفته و کلیپ را به س��مت چپ انتقال دهید،
بطوریکه از صفحه خارج شود؛
 CTI3 .3را به ابتدای کلیپ آورده و سپس روی کرنومتر جلوهي حرکتی  Positionکلیک میکنیم ،تا یک
 Key Frameظاهر شود؛
4 .4در حالیکه  CTIدر ابتدای کلیپ است ،روی گزینهي  Motionکلیک کرده و سپس روی کرنومتر جلوهي
حرکت��ی  Scaleب��رای تغییر اندازه کلیک کنید تا دراین نقطه عالوه ب��ر  Keyframeمربوط به Position
برای  Scaleنیز یک  Keyframeایجاد شود؛
5 .5یک از دستگیرههای گوشه را به سمت داخل درگ کنید ،یا روی مثلث کنار  Scaleکلیک کرده تا باز شود و
سپس با درگ کردن دستگیره تغییر اندازه )Slider( ،آنرا روی عدد دلخواهی تنظیم کنید؛ (شكل )16-2
 CTI6 .6را به انتهای کلیپ انتقال داده سپس روی گزینه  Motionکلیک کنید تا دستگیرهها در اطراف کلیپ
ظاهر گردد؛
7 .7در پنجرهي  Programکلیپ را به سمت راست درگ میکنیم تا از صفحه خارج شود .همانطور که مشاهده
میکنید به دلیل تغییر موقعیت مکانی کلیپ ،به طور خود کار یک  Keyframeدر انتهای کلیپایجاد ش��ده
و بین نقطه ابتدا و انتها ،یک مسیر حرکتایجاد میشود.
8 .8در حالیکه  CTIدر انتهای کلیپ قرار دارد،مجدداً گزینهي  Motionرا انتخاب کرده واین بار با استفاده از
گزینهي  ،Scaleاندازه آن را روی عدد  100تنظیم میکنیم ،همانطور که مشاهده میکنید Premiere ،به
صورت خودکار یک  Keyframeتغییر اندازه در انتهاایجاد خواهد کرد؛
نکت�ه :چنانچ��ه در جلوهي حرکت��ی  Uniform Scaleرا از حالت انتخاب خارج کنید ام��کان تغییر اندازه غیر
یکنواخ��ت در پهن��ا ( ) Scale Widthو ارتفاع ( ) Scale Heightفراه��م میگردد؛ به طوریکه دراین
حالت تغییر اندازه در پهنا مستقل از ارتفاع صورت میگیرد( .شكل )16-2
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دراین حالت اگر کلید Spacebar

را فش��ار دهی��د ،کلیپ م��ورد نظر از
س��مت چپ به راس��ت حرکت کرده،
بتدریج اندازهي آن از نصف به اندازه
اصل��ی در انتهای مس��یر تغییر اندازه
خواهد داد.
شكل -16-2تغییر مقیاس در پهنا و
ارتفاع

 16-4بهبود حرکت باایجاد جلوه چرخش
در قس��مت قبل با ی��ک مثال ،جلوههای حرکت��ی  Positionو  Scaleرا مورد آزمایش ق��رار دادیم .دراین
قس��مت میخواهیم مثال قبل را با اعمال جلوه حرکتی چرخش بهبود بخش��یم؛ برایاین منظور ،مراحل زیر را
دنبال کنید:
1 .1کلید  Homeرا فشارداده تا  CTIبه ابتدای کلیپ منقل شود و سپس گزینهی  Motionرا انتخاب کرده و
روی کرنومتر کنار جلوهی  Rotationکلیک نمایید ،تا یک  Key Frameایجاد شود؛
 CTI2 .2را به وس��ط کلیپ ،جاییکه در صفحه نمایان میش��ود ،برده و س��پس در حالیکه  Motionانتخاب
ش��ده اس��ت روی دکمهی  Add/Remove KeyFrameجلوی جل��وهی  Rotationکلیک نمایید تا یک
 KeyFarmeایجاد شود؛
3 .3دراین حالت ،اش��ارهگر را به نزدیکی یکی از دس��تگیرههای اطراف کلیپ در پنجرهی  Programبرده و به
ط��ور دس��تی دو بار کلیپ را چرخش دهید یااینکه در جل��وی  Rotationمقدار عددی آن را روی عدد 720
درجه تنظیم نمایید؛ البته روش دیگری نیز وجود دارد و آن کلیک روی مثلث کنار  Rotationاست و سپس
درگ کردن عقربهی موجود در آیکن دایره برای دو دفعه اس��ت( .شكل  )16-3دراین حالت  Rotationدو
عدد را نشان خواهد داد که عدد سمت چپ ،تعداد دوران یا چرخش و عدد دوم نیز زاویه چرخش خواهد بود
که بر حسب درجه محاسبه میشود؛

شكل  - 6-4جلوهی
حرکتی چرخش یا دوران
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4 .4ب��ا زدن کلی��د  Endو قرار دادن  CTIدر انتهای کلیپ ،مجددا ب��رای جلوهی  Rotationیک Keyframe
ایجاد کنید.
حال بازدن  Spacebarنتیجه کار را مشاهده کنید .همانطور که مشاهده میکنید ،کلیپ از سمت راست به
چپ با نصف اندازهی خود به حرکت در آمده و ضمنا در هنگام ورود به صفحه سه بار چرخش نیز مینماید.

 16-5جلوهی  Anchor Pointو کاربرد آن در حرکت

16

 Anchor Pointیا نقطه مرجع،جلوهی حرکتی اس��ت که با اس��تفاده از آن میتوان نقطهی مرجع شکل را
ب��رای انجام عملیات حرکتی تعیین کرد؛ به عنوان مثال ،اگر مق��دار  Anchor Pointرا برابر (0و )0قرار دهید،
نقطه مرجع در گوشه سمت چپ و باالی شکل قرار میگیرد؛ یعنی اگر شکل تغییر اندازه پیدا کرده یا دوران کند
عمل چرخش حول نقطهی مرجع انجام خواهد شد.
برایاین منظور مراحل زیر را انجام دهید:
با زدن کلید  Homeنشانگر زمان جاری یا  CTIرا به ابتدای کلیپ منتقل نمایید؛
روی کرنومتر کنار  Anchor Pointکلیک کرده تا یک  Keyframeایجاد ش��ود؛ ضمنا مقدار عددی آن را
به (0و )0تنظیم نمایید؛
در همی��ن حال روی کرنومتر کن��ار  Rotateنیز کلیک کرده و یک  Keyframeایجاد کنید؛ ضمنا کلیپ را
در خالف عقر بههای ساعت  180درجه چرخش دهید؛
 CTIرا با زدن کلید  Endبه انتهای کلیپ برده و دراین نقطه برای آنها  Keyframeایجاد کنید؛ ضمناینکه
کلیپ را در ادامه چرخش قبل 180،درجه دیگر چرخش دهید تا به نقطهی ابتدا برگردید؛ (شكل )16-4
با زدن کلید  Spacebarمشاهده خواهید کرد که کلیپ حول گوشهی سمت چپ و باال در خالف عقربههای
ساعت دوران میکند.

شکل  16 -4کاربرد  Anchor Pointدر حرکت
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 16-6شناخت اصول حرکتهای سه بعدی
در قس��متهای قبل ش��ما را با نحوهی جلوه گذاری روی کلیپها آشنا کردیم؛ دراین قسمت به بررسی دو
جلوه بسیار کاربردی برای ساخت حرکتهای سه بعدی (یعنی  Basic 3dو  )Camera Viewخواهیم پرداخت.
ای��ن جلوهه��ا اگر چه در مجموع جلوههایی ویدیویی محس��وب میش��وند ،ولی از آنه��ا برایایجاد حرکتهای
سهبعدی در یک پروژه استفاده میشود.
مثال :
با استفاده از جلوهی ویژه  Basic 3dاز پوشهی ( ،Perspectiveشکل  )16-5کلیپ را به صورتی تغییر دهید
که تصویر در طول زمان اجرای کلیپ ،چرخش سه بعدی نماید و بتدریج در جهت مرکز صفحه دور شود.

شکل  16-5تغيير اثر جلوه در طول کلیپ
– 1چرخش افقی  – 2چرخش عمودی -3تغییر فاصله – 4ایجاد درخشش و نور

روش کار:
.1
.2
.3

.4

1انتخاب کلیپ مورد نظر در خط تدوین و قرار دادن  CTIدر ابتدای کلیپ؛
2درگ کردن  Basic 3dبه پنجره  Effects Controlیا روی کلیپ مورد نظر؛
 3رویایکن کرنومتر کنار گزینههای  Swivelو  Distanceکلیک کرده تا در محل مورد نظر یک Keyframe
ایجاد شود؛
توجه داش��ته باش��ید ،در هنگام کلیک روی کرنومتر ،عقربهای به معنای فعال ش��دن  Keyframeسازی
ظاهر میش��ود ضمناینکه تعدادیایکن نیز در جلوی نام جلوهی ویژه در س��مت راس��ت برایایجاد کادر
کلی��دی و رفت��ن ب��ه  Keyframeبعدی و قبلیایجاد خواهد ش��د ک��ه دراین م��ورد در فصلهای قبل
صحبت  کردهای��م.
 CTI4را به انتهای کلیپ برده و مجددا باایجاد یک  Keyframeمقدار  Swivelرا یک دور کامل تنظیم کنید؛
ضمناینکه مقدار  Distanceرا نیز روی عدد  100تنظیم نمایید؛
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5 .5نتیجه کار را با قرار دادن  CTIدر ابتدای کلیپ و زدن  Space Barمشاهده نمایید.
همانطور که مش��اهده میکنید ،جلوهی ویژهی اعمال ش��ده در طول کلیپ با تغییر فاصله به س��مت مرکز و
چرخش افقی سه بعدی به طور همزمان انجام خواهد گرفت.
سوال :حال که با نحوهی کار بااین جلوه آشنا شدید ،توضیح دهید کهاین جلوه چه عملی را انجام میدهد؟

 16-7اصولایجاد یک  Slide Showبا استفاده از تصاویر ساکن

16

در فصله��ای قبل با نحوهی  Importو ویرایش کلیپها ،همچنین نحوهی اعمال جلوههای بین کلیپی و
ویدیویی آش��نا ش��دید .دراین قسمت میخواهیم که چند تصویر ساکن را به صورت پشت سرهم و با مدت زمان
مشخص به همراه یک جلوه بین کلیپی نمایش دهیم؛ برایاین منظور مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1تصاویر دلخواه خود را به داخل پوشهی پروژه  Importکنید؛
2 .2تصاویر را به ترتیبی که مورد نظر شما است ،در پنجرهی  Projectمرتب سازی کنید؛
3 .3در صورت��ی که میخواهید تمامی تصاویر نمایش داده ش��ود ،از منوی  Editدس��تور  Select Allو چنانچه
از تصاوی��ر خاصی را میخواهید مورد اس��تفاده ق��رار دهید با کلید  Ctrlروی آنه��ا کلیک کرده تا به حالت
انتخاب درآیند؛
4 .4از پایین پنجرهی  Projectروی دکمه  Automate To Sequenceکلیک کرده تا پنجره زیر باز شود.
5 .5همانطور که دراین پنجره مشاهده میکنید ،در بخش  Transitionsجلوههای انتقالی صدا و ویدیو که به عنوان
پیش فرض انتخاب شدهاند به صورت خودکار در محل برش تصاویر قرار خواهند گرفت( .شکل )61-6
6 .6ب��ا زدن کلی��د  Homeو ق��رار دادن  CTIدر ابت��دای خط تدوی��ن و زدن کلی��د  Spacebarنتیجه کار را
مشاهده کنید.

شکل -16-6پنجرهایجاد و تنظیمات Slide Show
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 16-8ایجاد پیش نمایش
همانطور که میدانید ،در هنگام جلوهگذاریهای مختلف مانند جلوههای انتقالی) (Transitionو جلوههای
ویدیویی ،بر خالف کلیپهای معمولی فاقد جلوه ،که به فایل اصلی خود روی دیسک سخت سیستم ارجاع داده
میش��وند ،جلوههای مختلف توسط سیستم باز سازی شده و تعدادی ازاین جلوهها به دلیل پیچیده بودن ،گاهی
اوقات در بعضی از سیستمها قابلیت نمایش همزمان ( )Realtimeرا نداشته و نیاز به  Render1خواهند داشت؛
دراین حالت اگر دقیق به خط زیر نوار ناحیه کاری ( )Work area Barدقت کنید ،بخشهایی از نوار که به رنگ
قرمز در آمدهاند ،در حقیقت نشان دهنده محدودهای از خط تدوین میباشند که باید عملیات  Renderingدر آن
ناحیه صورت گیرد؛ در مقابل نواحی از خط تدوین نیز که با رنگ سبز مشخص شده ،مربوط به کلیپهای فاقد
جلوه یا کلیپهای دارای جلوهای هستند که عملیات  Renderروی آنها صورت گرفته است( .شکل )16-8

شکل  16-7ناحیه رندر شده

البته بهاین نکته توجه داش��ته باش��ید که اگرچه در هنگام عبور  CTIاز روی جلوههای انتقالی یا کلیپهای
دارای جل��وه ،خروج��ی آنها در پنجره مانیتور نمایش داده میش��ود ولی گاهی اوق��ات در هنگام گرفتن خروجی
نهایی ،مخصوصا در جلوههایی که پیچیدگی بیشتری دارند،این بخشها درست نمایش داده نمیشوند ،بنابراین
پیشنهاد میشود قبل از گرفتن خروجی نهایی از پروژه ،آن را  Renderکرده و پیش نمایشی از کلیپ مورد نظر
خودایج��اد کنید.برایای��ن منظور ابتدا نوار ناحی��ه کاری ) (Workarea Barرا از کنارهها گرفته و آنرا به اندازه
محدوده مورد نظر که قرار است عملیات  Renderingروی آن صورت گیرد تنظیم کنید سپس از کلید Enter
برای انجام پیش نمایش و عملیات  Renderingاستفاده نمایید.
نکت�ه :در حال��ت پی��ش ف��رض ان��دازه  Workareaب��ه ان��دازه کل محتوی��ات خ��ط تدوین ی��ا همان کل
سکانس  است.
 -1انجام عملیات پردازشی  ،محاسبات و اعمال تنظیمات نور و رنگ بر روی کلیپ مورد نظر اصطالحا  Renderنامیده میشود.
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Learn In English
------------------------------------------About Keyframes
Keyframes are used to set parameters for motion, effects, audio, and many properties,
usually changing them over time. A Keyframe marks the point in time where you specify
a value, such as spatial position, opacity, or audio volume. Values between Keyframes
are interpolated. When you use Keyframes to create a change over time, you typically
use at least two Keyframes—one for the state at the beginning of the change, and one for
the new state at the end of the change.

خالصه مطالب:
----------------------•برای اعمال حرکت ،ابتدا کلیپ مورد نظر را در پنجرهی  Timelineانتخاب کرده و سپس در پنجره Effect
 Controlاز بخش  Motionجلوههای حرکتی زیر را اعمال کنید:
 : Position 1 .با استفاده ازاین جلوهی حرکتی ،امکان تغییر مکان کلیپ مورد نظر فراهم میشود؛
 :Scale 2 .با اس��تفاده ازاین جلوهی حرکتی ،امکان تغییر مقیاس یا تغییر اندازه نس��بی کلیپ فراهم میش��ود.
همانط��ور که دراین بخش مش��اهده میکنید تغییر مقیاس میتوان��د در پهنا  Scale Widthو یا در ارتفاع
 Scale Heightب��ه طور جداگانه انجام گیرد .البته در حالتی که گزینه  Uniform Scaleغیر فعال باش��د،
امکان دسترسی به دو گزینه فوق فراهم میشود؛
 : Rotation 3 .ب��ا اس��تفاده ازاین جلوه حرکت��ی ،امکان چرخش یا دوران کلیپ م��ورد نظر در صفحه فراهم
میشود؛
 :Anchor Point 4 .با انجام تنظیمات نقطهی مرجع میتوان کلیپ مورد نظر را حول یک نقطه چرخش داد.
این نقطه میتواند یکی از گوشهها یا نقطهای در خارج کلیپ مورد نظر باشد.
•برایایجاد حرکتهای سه بعدی در  Premiereمیتوان از جلوههای کلیپی  Basic 3dو Camera View
استفاده کرد؛
•در WorkAreabarبخشهایی از نوار که به رنگ قرمز در آمدهاند ،در حقیقت نش��ان دهندهی محدودهای
از خط تدوین هس��تند که باید عملیات  Renderingدر آن ناحیه صورت گیرد؛ در مقابل ،ناحیههایی از خط
تدوین نیز که با رنگ سبز مشخص شده است ،مربوط به کلیپهای فاقد جلوه است که نیازی به Render
نخواهد داش��ت ؛ دلیل آناین اس��ت که فایلهای مورد نظر به فایل اصلی خود روی دیس��ک سخت ،اشاره
دارند؛
•بعضی از سیستمها و جلوهها نیازی به  Renderنداشته و به صورت پیش نمایش میتوانند همزمان نحوهی
اعم��ال جل��وه بر کلیپ را به صورت  Realtimeنمایش دهند .برایاینکه پیش نمایش��ی از کلیپ مورد نظر
خودایج��اد کنیم ابتدا قبل از  Renderن��وار ناحیه کار ) (WorkAreaرا از کنارهها گرفته و آنرا به اندازهی
محدوده مورد نظر که قرار اس��ت عملیات  Renderingروی آن صورت گیرد ،تنظیم میکنیم و س��پس از
کلید  Enterبرای انجام پیش نمایش و عملیات  renderingاستفاده مینماییم.
•در حالت پیش فرض ،اندازه  WorkAreaبه اندازه کل محتویات خط تدوین یا همان کل سکانس است.
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واژه نامهی تخصصي

اضافه کردن

Add

نقطهی ثبت

Anchor Point
At Least

حداقل

Beginning

ابتدا

Interpolated

میان یابی

Motion

حرکت

Perspective

عمق دادن
موقعیت مکانی

Position

حذف کردن

Remove

چرخش

Rotation

مقیاس

Scale

فاصلهای

Spatial

خط زمان

Timeline

تغییر مقیاس با حفظ تناسب طول و عرض

Uniform Scale

نوار ناحیهی کاری

Work Areabar
Workspace

فضای کاری
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خود آزمایﻲ:
.1
.2
.3

16

.4
.5
.6

از نوار رنگی ،صفحات رنگی ،تصاویر ویدیویی س��یاه و ش��مارش معکوس چه اس��تفادهای میشود و چگونه
میتوان آنها راایجاد کرد؟
 Oﬄine Fileچیست و چه کاربردی دارد؟
 Keyframingچیست و از آن چه استفادهای در جلوههای ویژه میشود؟
جلوهی حرکتی  Anchor Pointو کاربرد آن درایجاد سایر جلوههای حرکتی چیست؟
عملکرد گزینهی  Uniform Scaleدرایجاد جلوه حرکتی تغییر مقیاس چیست؟
ب��ه چ��ه روشهای��ی میتوان جل��وهی حرکتی چرخ��ش را روی ی��ک کلیپ اعم��ال نم��ود؟ در مورد آن
توضیح دهید.

عملیاﺕ کارﮔاهﻲ:
تﻤﺮﻳﻦ 1

در یک پروژه ترتیبی اتخاﺫ نمایید که چهارکلیپ به طور همزمان از چهار گوشه تصویر وارد صفحه شده و به
گونهای درکنار هم قرار گیرند که صفحه به چهار قس��مت تقسیم شده و به طور همزمان چهار کلیپ حدود چند
ثانیه در حال نمایش باشندو در پایان هر چهار کلیپ از دوطرف تصویر به طور همزمان خارج گردند.
تﻤﺮﻳﻦ 2

چهار تصوی��ر دلخواه با چهار قاب مختل��ف در اطراف آنها را در
محیط فتوش��اپایجاد کرده و س��پس در پروژه خود هر یک از آنها را
روی ی��ک زمینه رنگی به گونهای به حرکت در آورید که از س��مت
چپ صفحه یکی یکی وارد ش��ده و س��پس در مرکز صفحه س��ه بار
دوران کرده و در پایان ،در یکی از گوش��ههای تصویر به شکل روبرو
ثابت شوند.
تﻤﺮﻳﻦ 3

در یک زمینهی س��فید رنگ ،چهار صفحه رنگی آبی ،قرمز ،سبز
و زرد ایج��اد کرده که از س��مت راس��ت و پایین تصوی��ر یکی یکی
وارد ش��وند؛ بطوریک��ه صفحهی رنگی اول در انتهای س��مت چپ
صفحه و سایر صفحات بترتیب بعد از صفحه اول روی صفحه اصلی
مانند ش��کل روبرو متوقف شوند و س��پس معکوس همین حرکت در
باالی صفحه نیز ایجاد ش��ود (براي ایجاد صفحات رنگﻲ مﻲتوانید از
 Color Matteاستفاده نمایید)

318

توانایی بهحرکت درآوردن ویدئو
و تصاویر ساکن

تمرین:
در لوﺡ فش��ردهی همراه کتاب به فصل مربوطه رفته و با اس��تفاده از محتویات داخل پوشه کلیپهای موجود در
پوشهی  Resultرا ایجاد کنید.
پرسشهای چهارﮔﺰینهای:
 .1با استفاده ازاین جلوهی حرکتی ،امکان تغییر مکان کلیپ مورد نظر فراهم میشود.
ب)Scale
الف) Position
د)Rotation
ج)Anchor Point
 .2چنانچ��ه در جل��وهی حرکتی  Uniform Scaleرا از حالت انتخاب خارج کنید ،کدام یک از موارد زیر امکان
پذیر میشود؟
ب) تغییر اندازهی ارتفاع کلیپ
الف) تغییر اندازهی پهنای کلیپ
د) هر دو مورد الف و ب
ج)تغییر زاویهی چرخش
 .3کدام جلوه برای ساخت حرکتهای سه بعدی بهکار میرود؟
ب) Basic 3d
الف) Lans Flare
د) هر سه مورد
ج) Effect 3d
 .4با کدامیک از کلیدهای زیر عملیات  renderingخط تدوین صورت میگیرد؟
ب) Enter
الف) Tab
د)Esc
ج)Spacebar
5. When You Use Keyframes To Create A Change Over Time, You Typically Use At
Least ……….. Keyframes.
a( One
b( Two
c( Three
d( Four
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پروژه:

16

حال که با جلوههای حرکتی در  premiereآشنا شدید ،در یک پروژه صدای
اﺫان را با متن و تصاویر مرتبط با آن توسط جلوههای حرکتی تدوین نمایید.
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اهداف رفتاری

در پایان فصل از هنرجو انتظار میرودکه بتواند :

1 .1نحوهی تغییر سرعت و تغییر جهت کلیپها را در یک پروژه انجام دهد؛
 2 .2با ابزار  Razorیک یا چند کلیپ را در شیارهای مختلف برش دهد؛
3 .3یک کلیپ را با سرعتها  و جهتهای متغیر ایجاد کند؛

4 .4با کاربرد نوارهای رنگی ،صفحات رنگی ،صفحات ویدیویی س��یاه و شمارش معکوس
آشنا شده و آنها را در پروژهی خود ایجاد کرده و به کار برد؛

5 .5کارب��رد وی��ژهی فایله��ای  Offlineرا فراگرفت��ه و بتوان��د از آنه��ا در پ��روژه خود
استفاده کند؛

6 .6در یک پروژه ،یک سکانس تودرتو ایجاد کند.
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مقدمه
در فصلهای قبل با ابزارهای و دستورات مختلف ویرایش کلیپ آشنا شدید در این قسمت به روشهای پیشرفته
ویرایش و امکانات جدیدی که در نرمافزار  Premiere Pro Cs 3.0اضافه شده است خواهیم پرداخت.
یک��ی از این امکانات جدید ،جلوه  Time Remappingمیباش��د که توس��ط آن میتوان در طول یک کلیپ،
س��رعتهای متفاوت��ی را به آن اعمال کرد ضمن اینکه میتوان کلیپ م��ورد نظر را در زمانهای مختلف تغییر
جهت نیز داد.

 17-1تغییر مدت زمان و سرعت یک کلیپ

17

اگر در یک کلیپ ویدیویی اختالف زمان بین نقاط ورودی و خروجی را بهدس��ت آوریم ،مدت زمان پخش
یک کلیپ ویدیویی یا Durationکلیپ بهدس��ت میآید .توجه داشته باشید که عالوه بر کلیپها ،تصاویر ثابت
نیز میتوانند دارای  Durationبا مدت زمان مشخص باشند.
برای تغییر زم��ان یک کلیپ
در پنج��رهی خط تدوین ،عملیات
زیر را انجام دهید.
1 .1در پنجرهی خط تدوین ،کلیپ
مورد نظر را انتخاب کنید؛
2 .2با کلیک راس��ت روی کلیپ و
اجرای گزین��هی Duration/
 Speedپنج��رهی مربوط باز
میشود؛ (شکل)17-1
شکل  17-1تغییر طول یک کلیپ

 .3در بخش  Durationمیتوانید مدت زمان مورد نظر را با دابل کلیک روی بخش زمان ،تغییر دهید؛ ضمن
اینکه عالوه بر این روش ،با درگ کردن روی اعداد جلوی  Durationنیز میتوان محدودهی زمانی مورد
نظر خود را بهعنوان مدتزمان پخش فیلم تعیین کرد.
سؤال :به نظر شما آیا با روشهای دیگری نیز میتوان  Durationیک کلیپ را عوض کرد در صورت مثبت
بودن جواب ،این روشها را بیان کنید.
ع�لاوه بر مولفه تغییر مدت زمان یک کلیپ ،امکان تغییر س��رعت یک کلی��پ در پنجرهی خط تدوین نیز
وجود دارد ،به طوری که تغییر دادن س��رعت یک کلیپ ،موجب ایجاد تغییر در مدت زمان نمایش کادر هر فیلم
میش��ود؛ بنابراین ،میتواند گفتکه  Durationو  Speedدو عامل وابس��ته به هم هستند؛ بهگونهایکم یا زیاد
نمودن سرعت یک کلیپ ،میتواند باعث تغییر در مدت زمان نمایش آن شود.
به عنوان مثال ،وقتی شما سرعت یک کلیپ را دو برابر میکنید ،مدت زمان نمایش آن نصف میشود؛ یعنی
همان تعداد کادر فیلم این بار در نصف مدت زمان قبلی به نمایش در میآیند؛ در نتیجه اگر س��رعت فیلم را به
نصف کاهش دهید؛ مدت زمان نمایش آن دوبرابر زمان قبلی خواهد شد.
برای تغییر سرعت یک کلیپ در پنجرهی خط تدوین مراحل زیر را انجام دهید:
322

توانایی انجام ویرایشهای پیشرفته

1 .1کلیپ مورد نظر را انتخاب کرده و روی آن کلیک راست کنید،
2 .2از منوی ظاهر شده دستور  Speed /Durationرا انتخاب کنید،
3 .3از پنجرهی باز شده و از بخش سرعت با درگ کردن در ناحیه عددی جلوی آن،درصد سرعت فیلم را افزایش
داده یا کاهش دهید .البته با دابل کلیک در این بخش میتوان عدد موجود را ویرایش کرده و عدد مورد نظر
خود را برای این منظور تعیین کرد( .شکل)17-1
س�ؤال :آیا عالوه ب��ر روشهای فوق ،روش��ی دیگری
نیز برای تغییر س��رعت یک کلیپ وجود دارد؟
درصورت مثبت بودن جواب ،این روش را بیان
کنید.
در پنج��رهی  Clip Speed/Durationی��ک نم��اد
زنجیر نیز وجود دارد که بین دو مولفهی س��رعت و مدت
زمان ارتب��اط برقرار میکند؛ یعنی تغیی��ر هریک از آنها،
مس��تقیما روی دیگری نیز تاثیر خواهد گذاشت .چنانچه
بخواهیم تغییر یکی ،مس��تقل از مولفه دیگر انجام گیرد،
روی این نماد کلیک کنید تا به یک زنجیر گسسته تبدیل
شود( .شکل )17-2
شکل 17-2معكوس کردن سرعت کلیپ

توجه داش��ته باش��ید اگر در پنجره  Clip Speed/Durationگزینهی Revevse Speedانتخاب شده باشد،
نمایش کلیپ به صورت وارونه یا معکوس صورت میگیرد.
مثال  :میخواهیم بر روی کلیپ  10ثانیهای عملیات تغییر س��رعت را انجام دهیم برای این منظور کافی اس��ت
مراحل زیر را دنبال کنید:
1 .1روی کلیپ مورد نظر در خط تدوین کلیک راست کنید و سپس دستور  Speed/Durationرا اجرا کنید.
2 .2گزینه  Speedرا روی  %50تنظیم کرده و سپس بر روی دکمه  Okکلیک نمایید.
3 .3کلیپ را در خط تدوین پخش کنید برای این منظور کلید  Enterرا زده تا کلیپ رندر ش��ده و پخش ش��ود.
همانطور که مش��اهده میکنید مدت زمان کلیپ  20ثانیه شده است دلیل این موضوع کاهش  50درصدی
سرعت فیلم خواهد بود.
4 .4کلیدهای  Ctrl+Zرا زده تا عملیات تغییر سرعت لغو شود.
5 .5روی نماد زنجیر در پنجره  Speed/Durationکلیک کنید تا ارتباط بین س��رعت و زمان قطع شود سپس
مجددا  Speedرا بر روی  %50تنظیم نمایید.
6 .6کلیپ را در خط تدوین پخش کنید .به نظر شما چه تفاوتی بین این تغییر سرعت و تغییر سرعت قبلی وجود
دارد؟ آیا مدت زمان کلیپ تغییر کرده است؟

 17-2آشنایی با ابزار Rate Stretch
در قسمتهای قبل با نحوهی تغییر طول و سرعت یک کلیپ آشنا شدید؛ اما عالوه بر این روشها ،ابزاری
در  Premiereبه نام  Rate Stretchوجود دارد که با اس��تفاده از آن نیز میتوان طول و س��رعت یک کلیپ را
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بس��ادگی تغییر داد؛ همچنین از این ابزار برای پر کردن حفرههای موجود در خط تدوین با کش��یدن طول یک
کلیپ استفاده میشود( .شکل )17-3

17

مراحل انجام کار به شرح زیراست :

شکل  17-3ابزار Rate Stretch

نکته :قبل از انجام عملیات،در شیار مورد نظر حالت نمایش شیار ویدیویی را به  Show Frameتغییر دهید و
سپس عملیات زیر را دنبال کنید:
1 .1از جعبه ابزار برنامه  Rate Stretchرا انتخاب کنید؛
درآمده و سپس درگ نمایید؛
2 .2آنرا به لبه چپ یا راست کلیپ برده تا ماوس بهشکل
در این حالت ،طول و سرعت کلیپ مورد نظر تغییر خواهد کرد.

 17-3تغییر سرعت متغیر کلیپ
یکی از جلوههای زیبایی که معموال در کلیپها اعمال میشود،کار با سرعتهای متغیر در طول کلیپ است؛
به طوری که در این حالت میتوان بخش��ی از یک کلیپ را با س��رعت معمولی و بخش��ی دیگر را تند و قسمتی
دیگری از کلیپ را کند کرد .کاربرد اصلی این جلوه در تنظیم ریتم آهنگها با تصاویراس��ت و تدوینگر میتواند
با اس��تفاده از این ویژگی ،در نقاطی که آهنگ از ریتم تندی برخوردار اس��ت ،سرعت کلیپ را افزایش داده و در
مواقعی که ریتم آن کند است،سرعت کلیپ را کاهش دهد.
این فرایند در نس��خههای قبلی با برش زدن یک کلیپ به چند بخش و س��پس تغییر سرعت هریک از این
قطعات صورت میگرفت .در نس��خه  Cs3نوع جدیدی از فریمهای کلیدی طراحی ش��ده اند که روی سرعت و
جهت کلیپ به انجام عملیات میپردازند و باعث تغییر در زمان پخش یک کلیپ میش��وند؛ برای این منظور ،از
دس��توری تحت عنوان  Time Remappingاس��تفاده میشود .برای اینکه با این جلوه و کاربرد آن آشنا شوید،
مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1یک کلیپ دلخواه را به داخل یکی از شیارهای ویدیویی انتقال دهید .از آنجایی که در این قسمت میخواهیم
با فریمهای کلیدی به انجام عملیات بپردازیم ،ارتفاع ش��یار را افزایش دهید و ضمنا از بخش کنترلی ش��یار
گزینه  Show Keyframeرا فعال کنید تا نوار زرد رنگ  Keyframeنمایش داده شود؛
2 .2کلیپ مورد نظر را انتخاب کرده سپس با کلیک راست دستور
را اجراکنید.

Show Clip Keyframes/Time Remapping/Speed
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3 .3با اجرای دس��تور فوق ،خط زرد رنگی در طول کلیپ نمایش داده میش��ود کهیا آن میتوان سرعت کلیپ را
تغییر داد.
4 .4ب��ا اب��زارSelectionروی خط زرد رنگ در نقطهی دلخواهی همراه با پایین نگه داش��تن کلید  Ctrlکلیک
نمایید تا یک فریم کلیدی از نوع  Speedایجاد ش��ود .این فریمها در حاش��یه باالیی کلیپ قرار میگیرند.
همین عمل را مجددا در نقطه دیگری از کلیپ نیز انجام دهید؛ در این حالت کلیپ مورد نظر به سه بخش
تقسیم شده است؛
5 .5حال برای تغییر سرعت در طول کلیپ ،بخش اول آن را بدون تغییر گذاشته و ابزار  Selectionرا بین فریم
کلیدی دوم و سوم انتقال داده سپس خط زرد رنگ سرعت را به پایین درگ کنید تا با سرعتی حدود %20
تنظیم شود و سپس بخش سوم کلیپ را به سرعتی حدود  %200تغییر دهید؛

شکل 17-4سرعتهای متغیر در طول کلیپ

6 .6ابت��دا کلی��پ را  Renderک��ردهو س��پس آنرا پخش کنی��د و تغییرات س��رعتی اعمال ش��ده روی آن را
مشاهده کنید.
سوال :آیا روشهای دیگری نیز برای اضافه کردن فریم کلیدی وجود دارد؟
سوال :در این حالت چه تغییری در کلیپ ایجاد میشود؟

نکت�ه :جلوهی  Time Remappingبه ط��ور پیش فرض برای تمامی کلیپها در پنجرهی Effect Control

وجود دارد که با استفاده از این قسمت نیز میتوان تغییرات سرعت را در طول کلیپ اعمال کرد.

 17-4تغییر جهت کلیپ به صورت متغیر
یک��ی از جلوههای جالب و کارب��ردی که میتوان با اس��تفاده از  Time Remappingایجاد کرد ،تغییرات
جهتی کلیپها در زمانهای متفاوتی از کلیپ است؛ به طوریکه در این حالت بخشی از کلیپ به صورت معمولی
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به جلو و بخشی دیگر به صورت معکوس به عقب حرکت میکند؛ برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1کلیپ دلخواهی را به داخل  Timelineو یکی از شیارهای ویدیویی انتقال دهید؛ ارتفاع شیار را برای کنترل بهتر
روی فریمهای کلیدی افزایش دهید؛ همچنین گزینه  Show Keyframeرا ازبخش کنترلی شیار فعال کنید.
 CTI2 .2را به زمان دلخواهی از کلیپ انتقال دهید و سپس با کلیک راست دستور Show Clip Key Frame
 / Time Remapping / Speedرا اجرا کنید تا خط زردرنگی در طول کلیپ نمایش داده ش��ود و س��پس با
 Ctrl + Clickیک فریم کلیدی سرعت ایجاد کنید .مجددا  CTIرا به زمان دیگری از کلیپ انتقال داده و
یک فریم کلیدی سرعت دیگر ایجاد کنید؛
3 .3با ابزار  Selectionفریم کلیدی اول را با پایین نگهداش��تن کلید  Ctrlبه س��مت راس��ت درگ کنید؛در این
حالت ،یک متن راهنما ،سرعت منفی را نمایش میدهد .در محل دلخواه به این عمل خاتمه دهید .مشاهده
خواهید کردکه در حاشیه باالی کلیپ فلشهایی به سمت چپ به معنای معکوس بودن سرعت بین دو فریم
کلیدی ایجاد شده است ؛ (شکل )17-5

شکل  17-5جهت معکوس به صورت متغیر

4 .4فیلم را  Renderکرده و آنرا پخشکنید تا تغییرات اعمال شده را مشاهده نمایید.

 17-5آشنایی با ابزار Razor
یکی از ابزارهای مهم و کاربردی  Premiereاس��ت که با اس��تفاده از آن میتوان یک یا چند کلیپ را در
یک یا چند ش��یار ویدیویی و صوتی برش زده و به قطعات مجزایی تقس��یم کرد؛ به همین دلیل به آن تیغ برش
یا  Razorگفته میشود( .شکل )17-6
326

توانایی انجام ویرایشهای پیشرفته

17
شکل  17-6دو حالت استفاده از ابزار  Razorو برش کلیپ یا کلیپها

مراحل انجام کار به شرح زیر است:
 CTI .1یا نشانگر زمان جاری را به محل برش انتقال دهید؛
 .2ابزار  Razorرا از جعبه ابزار انتخاب کرده و سپس در محل قرار گیری  CTIکلیک نمایید؛ (شکل  17-6بخش الف)
توجه داشته باشیدکه برای برش همزمان محتویات تمام شیارها در پنجرهی خط تدوین ،میتوانید در هنگام
استفاده از ابزار  Razorاز  Shiftکلیک استفاده نمایید( .شکل  71-6بخش ب)

 17-6کاربرد کادرهای ساکن ( )freeze framesدر یک سکانس
گاهی اوقات در یک س��کانس ،کلیپی قرار داده میش��ود که با س��رعت عادی نمایش داده میشود و سپس
بتدریج س��رعت آن کند ش��ده و در نهایت به یک نمای س��اکن ختم شده و پس از آنس��یاه شده و فیلم خاتمه
مییابد؛ در این حالت میتوانید برای نمای ساکن کلیپ مورد نظر خود از فریمهای ساکن استفاده نمایید .از این
روش معموال برای پایان یک بخش فیلم یا پایان کل فیلم استفاده قرار میشود.
مراحل انجام کار به شرح زیر میباشد است:
1 .1یک کلیپ دلخواه را روی خط تدوین در پنجرهی خط تدوین قرار دهید (نحوهی نمایش ش��یار ویدئویی را
به  Show Frameتنظیم کنید؛)
2 .2انتهای کلیپ را به کادری ختم کنید که قرار است ساکن شود؛
3 .3روی کلیپ کلیک راست کرده و گزینهی  Copyرا اجرا کنید ؛
 CTI4 .4را به انتهای کلیپ (بعد از کلیپ اول) انتقال دهید ؛
5 .5گزین��هی  Pasteرا اج��را کرده و یک کپی از کلیپ اصلیرا درس��ت بعد از کلیپ اولیه قرار دهید (Ctrl + V
یا )Edit / Paste
6 .6روی کلیپ مورد نظر کلیک راست کرده و گزینهی  Frame Holdرا اجرا نمایید .
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شکل  17-7تعيين كادر ساکن در نقطه خروجی کلیپ

17

از پنجرهی باز ش��ده (ش��کل )17-7گزینهی  Hold Onو از جعبه لیس��ت موجود در پنجره ،گزینهی Out
 Pointرا انتخاب و دکمهی  Okرا کلیک کنید ،در این حالت آخرین کادر موجود در نقطهی خروجی به عنوان

کادر ساکن تنظیم خواهد شد .
ح��ال اگ��ر  CTIرا به قبل از کلیپ مورد نظر برده و کلید  Spacebarرا فش��ار دهید خواهید دید،کهپس از
مشاهده کلیپ اول ،کلیپ دوم با نمایش یک تصویر ثابت از آخرین کادر کلیپ اول نمایش داده میشود.

 17-7نحوهی جایگزین کردن یک کلیپ
یکی از امکاناتی که در نس��خهی  Premiere Pro Cs3اضافه ش��ده اس��ت ،ویژگی  Replace Clipاست.
ب��ا اس��تفاده از این امکان ،تدوینگر میتواند با جایگزین کردن ی��ک یا چند کلیپ با کلیپهای موجود ،عالوه بر
تغیی��ر خط تدوین ،جلوهها و ویژگیهای کلیپهای اولیه را ب��ر کلیپ جایگزین نیز اعمال کند .این امر میتواند
تدوینگران را در ساخت پروژههایی که مبتنی بر الگوی خاصی هستند یا پروژههایی که از قبل ساخته شدهاند و
الزم است با حفظ ساختار اصلی پروژه،تنها تعدادی از عناصر موجود در آن تغییر کند ،کمک فراوانی نماید .فرض
کنید کلیپی را ساختهاید که بر مبنای یک آهنگ ،تعداد زیادی تصویر و فیلم جلوه گذاری شده و بر اساس ضرب
آهنگهای موجود تهیه و تنظیم ش��ده اس��ت .حال از شما خواسته میشود تعدادی از تصاویر و کلیپها را برای
یک مناسبت جدید تغییر دهید؛ بدیهی استکه در این حالت ،برداشتن عکسها و تصاویر قبلی و سپس قرار دادن
تصاویر جدید و در ادامه ،اعمال جلوههای قبلی بر آنها ،میتواند وقت زیادی را از شما بگیرد.
ویژگی  Replace Clipاین امکان را وجود خواهد آورد که تنها با درگ کردن عناصر جدید به خط تدوین و
جایگزین کردن آنها با عناصر قبلی،تمام جلوهها و ویژگیهای اعمال شده قبلی آنها روی کلیپ جایگزین حفظ
شود .برای اینکه با این امکان و ویژگیهای آن آشنا شوید ،مراحل زیر را دنبال کنید:
1 .1در خط تدوین خود تعدادی تصویر قرار داده و به دلخواه روی آنها تعدادی جلوه و حرکت اعمال کنید،
2 .2به پنجرهی پروژه تعداد جدیدی تصویر را  Importنمایید؛
3 .3تصویر مورد نظر را از پنجرهی پروژه انتخاب کرده و سپس در حالی که دکمه  Altرا پایین نگه داشتهاید ،آن را
روی کلیپ مورد نظر در  Timelineدرگ کنید.توجه داشته باشید که در هنگام رها کردن کلیپ دکمه  Altرا
همچنان پایین نگه دارید؛ در این حالت به جای  Overlayعملیات  Replace Clipانجام خواهد شد.
4 .4به جای استفاده از روش درگ کردن؛ شما میتوانید مراحل زیر را نیز انجام دهید:
•کلیپ یا تصویر مورد نظر را در پنجره  Projectانتخاب کنید:
•کلیپ یا تصویریرا که قرار است عمل جایگزینی روی آن انجام شود در  Timelineانتخاب کنید؛
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•روی این کلیپ در  Timelineکلیک راست کردهو سپس دستور  Replace With Clipو در زیر منو دستور
Bin Fromرا اجرا کنید؛
•همانطور که مشاهده میکنید ،کلیپ موجود در  Timelineجایگزین کلیپ انتخابی در  Projectشده است.

 17-8شناخت اصول استانداردهای الزم برای پخش تلویزیونی
اگر به یاد داش��ته باش��ید ،زمانی که برای مشاهده یک فیلم به سینما میروید ،قبل از اینکه فیلم شروع شود
ش��اید دیدهاید که روی پرده س��ینما ابتدا نوارهای رنگی و س��پس ش��مارش معکوس اعداد و در نهایت نمایش
فیلم آغازمیش��ود .امروزه در اس��تانداردهای پخش س��ینمایی و تلویزیونی الزم اس��ت هریک از موارد فوق با
مدت زمان مش��خص قبل از نمایش فیلم قرار گیرد؛ به عنوان مثال ،در اس��تاندارد پخش فیلم در تلویزیون ابتدا
 10ثانیه نوار رنگی 5 ،ثانیه س��یاهی 10 ،ثانیه کالکت مش��خصات فیلم 5 ،ثانیه س��یاهی ،شروع فیلم و انتهای
فیلم 5 ،ثانیه س��یاهی ،و  10ثانیه نوار رنگی قرار میگیرد .ما در این قس��مت ش��ما را با نحوهی ایجاد نوار رنگی
( ،)Bars And Toneصفح��ات رنگی ( ،)Color Mateتصاویر ویدیویی س��یاه ( )Black Videoو ش��مارش
معکوس ( )Universal Counting Leaderآشنا خواهیم کرد .الزم به توضیح است که برای ایجاد تمامی موارد
فوق میتوانید از  File/Newیا از پایین پنجره  Projectگزینه  New Itemاستفاده نمایید( .شكل )17-8

شكل  -17-8منوي  Fileو پنجرهی Project
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 17-9ساخت نوارهای رنگی ()Color Bars
همانطور که در ابتدای ش��روع بعضی از فیلمهای س��ینمایی یا تلویزیونی مشاهده کردهاید ،یکمجموعهاز
نوارهای رنگی با صدای بیپ پیوسته (فرکانس  )1-Khzنمایش داده میشود .تدوینگران از این نوارهای رنگی
در ابتدای پروژه خود اس��تفاده میکنند تا بتوانند تنظیم رنگ و صدا 1را انجام دهند .مدت زمان پخش نوارهای
رنگی  10ثانیه است و برای ایجاد آنها کافی است از پایین پنجره  Projectگزینهی  Bars And Toneرا اجرا
کرده یا از منوی  File / Newاین دس��تور را اجرا نماییدو س��پس آنرا از پنجره پروژه به  Timelineدرگ کنید.
(شكل )17-9

17

شكل  -17-9ساخت نوار رنگی

 17-10ساخت صفحات رنگی ()Color Mate
بعضی از تدوینگران در ابتدای فیلم خود به جای استفاده از نوار رنگی ممکن است از یک صفحه رنگی استفاده
نمایند .البته عالوه بر اين كاربرد،از صفحات رنگی برای زمینه تصاویر در بعضی پروژهها نیز میتوان استفاده کرد.
ی  Projectیا  File / Newمنوی برنامه استفاده نمایید.
برای ایجاد این صفحات میتوانید از  Create Itemپنجر ه 
با اجرای گزینه  Color Matteپنجرهی  Color Pikerباز شده که میتوانید رنگ مورد نظر خود را انتخاب کرده
و سپس در پنجرهی  Choose Nameیک نام برای این تصویر انتخاب نمایید( .شكل )17-10
1- Calibrate
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17
شكل  -17-10ساخت صفحات رنگی

 17-11ساخت تصاویر ویدیویی سیاه ()Black video
یک��ی دیگ��ر از بخشهایی که معموال تدوینگر در فیلم تلویزیونی یا س��ینمایی خود قرار میدهد ،نمایش 5
ثانیهای تصاویر س��یاه رنگ در ابتدا و انتهای فیلماس��ت .برای ایجاد  Black Videoنیز کافی اس��ت از Creat
 Itemپایین پنجره Projectیا از  File / Newمنوی برنامه استفاده نمایید( .شكل )17-11

شكل  -17-11ساخت ویدیوی سیاه
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 17-12ساخت یک شمارش معکوس ()universal counting leader

17

کلیپ آماده ش��دهای اس��ت که قبل از ش��روع فیلم با نمایش ش��مارش معکوس اعداد،در ابتدای یک پروژه
قرار میگیرد.
مدت زماناینکلیپ  11ثانیه بوده و از آن برای بررس��ی تطبیق صدا و تصویر اس��تفاده میشود.برای ساخت
یک شمارش معکوس مراحل زیر را انجام دهید:
از قسمت پایین پنجرهی  Projectگزینه  New Itemرا کلیک کرده تا زیر منوی آن باز شود؛
گزینهی  Universal Counting Leaderرا اجرا نمایید؛
در پنجرهی باز شده میتوانید رنگ بخشهای مختلف شمارش معکوس را به دلخواه خود تغییر داده و سپس
دکمه  Okرا کلیک نمایید.
از پنج��رهی  Projectب��ا درگ ک��ردن  Counterب��ه ابتدای پ��روژه ،آن را به خط تدوی��ن اضافه نمایید.
(شكل )17-12

شكل -17-12ساخت شمارش معکوس

 17-13نحوه ساخت جانگهدار فیلم ()Offline File
گاه��ی اوقات تمام پالنهای فیلم برای مونتاژ آماده نیس��ت؛ ولی فیلم طبق فیلمنامه تدوین ش��ده اس��ت.
تدوینگران در این حالت برای بخشهایی از فیلم که هنوز آماده نش��ده اس��ت ،یک فایل ویدیویی مجازی قرار
میدهند که در حقیقت یک جا نگهدار ( )Place Holderاس��ت ،و آنگاه پس از آماده ش��دن فیلم اصلی آنرا در
خط تدوین جایگزین فایلهای  Offlineمینمایند.
برای ایجاد یک  Offline Fileاز منوی  File/Newیا از گزینه  Create New Itemپایین پنجره Project
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استفاده میش��ود .ضمنا در پنجرهی باز شده
نیز میت��وان اطالعات��ی چون نام ن��وار ،نام
فای��ل ،توضیحاتی در م��ورد آن و مدت زمان
آنرا براس��اس فیلم اصلی که قرار است بعدا
جایگزین ش��ود ،قرارداد .ای��ن فایل میتواند
صوت��ی و تصویری یا فق��ط تصویری یا فقط
صوتی باشد( .شكل )17-13

17
شكل  17-13پنجرهی ویژگیهای کلی یک فایل
Offline

مثال  :فرض کنید در ابتدای یک خط تدوین،
تیتراژ  30ثانیهای ویدیویی قرار دارد که به دلیل عدم آماده بودن آن نیاز به استفاده از یک فایل  Offlineاست
برای این منظور کافی است مراحل زیر را انجام دهید:
1-1از منوی  Fileوزیر منوی  Newیک فایل  Offlineبه طول  30ثانیه و از نوع ویدیویی ایجاد کنید.
2-2خط تدوین را با سایر فیلمها بر طبق سناریوی موجود تدوین کرده و سپس ذخیره نمایید.
3-3پس از آماده شدن تیتراژ در قالب یک فایل ویدیویی آن را در یک مسیر دلخواه ذخیره کنید.
4-4پروژه مربوطه را باز کرده سپس در پنجره  Projectبر روی فایل  Offlineمربوط به تیتراژ کلیک راست
کرده و دستور  Link Mediaرا اجرا کنید.
5 -5در پنجره باز شده فایل ویدیویی تیتراژ را از مسیر ذخیره شده انتخاب کرده و بر روی دکمه  Selectپنجره کلیک
کنید در این حالت مشاهده خواهید کرد فایل  Offlineبا فایل ویدیویی تیتراژ در خط تدوین جایگزین شده است.
6-6پروژه مورد نظر را پس از ذخیره ،با زدن کلید  Enterرندر کرده و نتیجه کار را مشاهده کنید.

 17-14آشنایی با سکانسهای تو در تو ) (Nested sequenceو کاربرد آنها
در نس��خههای قبلی نرم افزار  Premiereیعنی در نس��خه  6.5آن برای اینکه بتوان یک بخش از سکانس یا
کل محتویات خط تدوین را مجددا مورد اس��تفاده قرار داد ،از روش��ی تحت عنوان  Virtual Clipاستفاده میشد؛
ب��ه ط��وری ک��ه در بخشهایی از پروژه که نی��از به تکرار خط تدوین بود ،این روش ،بس��یار کاربردی محس��وب
میشد .در نسخهی جدید  Premiere Proاگرچه  Virtual Clipحذف شده است ،اما روشی مشابه ،تحت عنوان
 Nested Sequenceایجاد شده که توسط آن میتوان کل محتویات یک سکانس را در داخل سکانسی دیگر و در
قالب یک کلیپ مورد استفاده قرار داد .این روش در یک تدوین میتواند در موارد زیر تدوینگر را یاری نماید:
•جلوههای حرکتی اگرچه به صورت مجزا روی تصاویر و کلیپها اجرا میشوند ،ولی با استفاده از روش سکانس
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تو در تو میتوان جلوه  Motionرا بر مجموعهای از کلیپها و تصاویر به صورت هماهنگ اجرا کرد،
•در خط تدوینهایی که بخشی از یک سکانس نیاز به تکرار بخشی از خط تدوین دارد ،سکانسهاس تو در
تو میتوانند کمک فراوانی را به تدوینگران در جلوگیری ازانجام کارهای تکراری نمایند؛ به عنوان مثال ،در
ساخت یک کلیپ ،معموال نیمی از آهنگ و صدای خواننده در قسمت دوم کلیپ مجددا تکرار میشود .برای
جلوگیری از تدوین مجدد ،میتوان از سکانس تو در تو استفاده کرد؛
•امکان اعمال یکنواخت جلوهها روی کل پروژه و س��کانس مورد نظر با این روش وجود خواهد داش��ت؛ به
عنوان مثال ،در صورتی که نیاز به عملیاتی چون تصحیح رنگ عناصر موجود در پروژه باشد ،براحتی میتوان
آن را بر کل سکانس اعمال کرد؛
•امکان ویرایش س��کانسهای تودرتو به صورت یک کلیپ مس��تقل ،بسیار ساده تر از حالتی است که عناصر
خط تدوین به صورت مجزا کنار هم قرار گرفته اند.

 17-15نحوه ایجاد یک سکانس تو در تو
حال که در قس��مت قبل با مفهوم  Nested Sequenceو کاربردهای آن در خط تدوین آش��نا شدید ،در این
قس��مت میخواهیم به تهیه و س��اخت یک س��کانس تو در تو پرداخته و کاربردهای آن را در یک تدوین مورد
استفاده قرار دهیم؛ بنابراین ،از شما میخواهیم که مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1سکانس��ی تحت عنوان  Sourceبه وجود آورید و س��پس خط تدوینی را ش��امل یک تصویر زمینه که در
 Video1ق��راردارد،ایج��ادکنی��د؛
2 .2در ویدیویهای شماره  4، 3، 2و  5چهار فیلم ویدیوییرا قرار دهید بهطوری که این چهار فیلم در کنار هم
روی زمینه قرار داشته باشند؛ (شکل)17-14

شکل-17-14ساخت سکانس مبدأ برای ایجاد سکانسهای تودرتو

3 .3سکانس دیگری تحت عنوان  Nestedایجاد کرده و سپس آن را باز کنید؛
4 .4از پنجرهی  Projectنام س��کانس  Sourceرا پس از انتخاب به داخل س��کانس  Nestedو شیار Video2
درگ نمایید .با اینعمل ،سکانس مبدأ در داخل سکانس مقصد قرار خواهد گرفت؛ (شکل)17-15
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شکل  -17-15قرار دادن سکانس مبدأ در مقصد برای ساخت سکانس تودرتو

5 .5همانطور که مشاهده میکنید ،سکانس مورد نظر در قالب یک کلیپ وارد سکانس  Nestedشده است؛
6 .6در ش��یار  Video1یک زمینهی رنگی قرار داده و س��پس کلیپ موجود در شیار  Video2را تغییر اندازه داده
تا زمینهی موجود در شیار  Video1نمایش داده شود؛
7 .7کلیپ موجود در شیار  Video2را حول یکی از گوشههای آن چرخش داده و با استفاده از جلوه Basic 3D
در حین چرخش از مرکز صفحه بتدریج دور کنید.
همانطور که در مثال فوق مش��اهده کردید ،چندین جلوهي مختلف روی سکانس مورد نظر اجرا شدکه اگر
میخواستید این جلوهها را به صورت مجزا روی هر یک از این کلیپها انجام دهید ،نه تنها وقت زیادی را ازشما
هدر میکرد ،بلکه هماهنگی و چرخش همزمان کلیپها به این راحتی و دقت نمی توانست انجام گیرد.

 17-16تدوین چند دوربینی ()Multi-camera
در بس��یاری از فیلمها مانند مس��ابقات فوتبال ،س��ریالهای تلویزیونی و فیلمهای مستند ،به طور معمول از
چند دوربین برای تصویربرداری صحنهها استفاده میشود به طوریکه تدوینگردر هنگام تدوین از میان نماهای
مختلف ،مناس��بترین آنها را انتخاب کرده و فیلم نهایی را تدوین مینماید؛ یکی از امکانات بسیار کاربردی نرم
افزار  premiereامکان تدوین چند دوربینی آناست به طوریکه میتوان با قرار دادن فیلم هریک از دوربینها
در یک ش��یار و س��پس انتقال این س��کانس به یک س��کانس جدید با اس��تفاده از پنجرهي multi-camera
 monitorامکان��ی بوجود آورد که نمای دوربینهای مختلف در اختیار تدوینگر قرار گرفته س��پس از میان این
نماها اقدام به تدوین نهایی پروژه مورد نظر نماید ما در ادامه به بررسی و نحوه انجام این تدوین میپردازیم.
مراحل انجام کار:
1 .1در چهار شیار ویدیویی خط تدوین ،فیلمهای گرفته شده از چهار دوربین مختلف را قرار دهید؛ (شکل )17-16
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17
شکل  17-16قرار دادن فیلم دوربینهای مختلف در شیارها

2 .2از پایی��ن پنج��ره  projectروی دکم��هي  New Sequenceکلی��ک ک��رده س��پس یک س��کانس با نام
 multi-cameraایجاد کنید؛
3 .3با باز شدن سکانس خالی جدید ،از پنجره  projectسکانس قبلی ( )Sequence01را که حاوی چهار شیار
ویدیویی با محتویات چهار دوربین مختلف میباشد را به سکانس جدید درگ کنید تا این سکانس در قالب
یک کلیپ وارد سکانس  multi-cameraشود؛ (شکل )17-17

شکل  17-17فعال کردن نمایش چند دوربینی در سکانس جدید
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4 .4بر روی این کلیپ کلیک راست کرده و گزینه  multi-camera/enableرا فعال کنید(شکل )17-17
5 .5از من��وی  Windowگزین��هي  multi-camera monitorرا اجرا کنید تا پنج��ره مربوطه با چهار نما در
سمت چپ و یک نما در سمت راست نمایش داده شود؛ چهار نمای سمت چپ در حقیقت ،چهار فیلم موجود
در چهار شیار سکانس اول میباشند ونمای سمت راست نیز خروجی نهایی را نمایش خواهد داد؛
6 .6برای ش��روع تدوین روی دکمهي  playپایین پنجرهي  multi-camera monitorکلیک کرده تا نمایش
فیلمها آغاز گردد و در ادامه دکمهي  recordرا کلیک کنید .حال میتوانید به دلخواه با کلیک روی نماهای
سمت چپ در فواصل زمانی مختلف ،برشهای مختلفی را از این چهار دوربین در خروجی نهایی قرار دهید؛
(شکل )17-18

17

شکل  17-18تدوین چند دوربینی

7 .7در پایان عملیات دکمهي  Recordرا غیر فعال کرده و با بس��تن پنجره ي  multi-camera monitorبه
خط تدوین بر گردید؛ همانطور که مشاهده میکنید خط تدوینی که در قبل از این عملیات حاوی یک کلیپ
بود به کلیپهای مختلفی تبدیل شده است که از تدوین چند دوربینی ایجاد شده است.
از روش فوق در اتاقهای مونتاژ برای تدوین پروژههای چند دوربینی استفادههای فراوانی میشود.
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Learn In English
-------------------------------------------------Nested Sequences
You can nest sequences within sequences—to any depth—to create complex groupings
and hierarchies. A nested sequence appears as a single, linked video/audio clip, even
though its source sequence may contain numerous video and audio tracks.
You can select, move, trim, and apply effects to nested sequences as you would to
any other clip. any changes you make to the source sequence are reflected in any nested
instances created from it.
The ability to nest sequences enables you to employ a number of time‑saving
techniques and to create effects that otherwise would be difficult or impossible:

خالصه مطالب:
--------------------------•برای تغییر زمان و س��رعت یک کلیپ در پنجره خط تدوین ،بر روی کلیپ مورد نظر کلیک کرده س��پس از
منوی ظاهر شده گزینه  Duration/Speedرا اجرا کنید
• از ابزار  Rate Stretchبرای تغییر طول و سرعت یک کلیپ و همچنین از این ابزار برای پر کردن حفرههای
موجود در خط تدوین با کشیدن طول یک کلیپ استفاده میشود.
•جلوه  Time Remappingبه طور پیش فرض برای تمامی کلیپها در پنجره  Effect Controlوجود دارد
که با استفاده از آن میتوان سرعت و جهت کلیپها را به صورت متغییر ،تغییر داد.
•ب��ا اس��تفاده از  Razorمیت��وان یک یا چند کلیپ را در یک یا چند ش��یار ویدیویی و صوتی برش زده و به
قطعات مجزایی تقسیم کرد.
•با کلیک راست بر روی کلیپ مورد نظر و اجرای دستور  Frame Holdمیتوان یک کادر ساکن در انتهای
کلیپ مورد نظر ایجاد کرد
•ب��ا اس��تفاده از ویژگی  Replace Clipمیتوان با جایگزین کردن یک ی��ا چند کلیپ با کلیپ های موجود،
عالوه بر تغییر خط تدوین ،جلوهها و ویژگیهای کلیپهای اولیه را بر کلیپ جایگزین نیز اعمال کرد.
•در پخشه��ای تلویزیون��ی معموال در ابتدا و انته��ای فیلم مورد نظر از نوار رنگی و تصاویر ویدیویی س��یاه
( )Black videoاستفاده میشود.
•از فایلهای  Offline Videoبه عنوان جانگهدار در خط تدوین استفاده میشود به طوری که میتوان آنها
را با کلیپهای اصلی جایگزین کرد.
•در س��کانسهای تو در تو ( )Nested Sequenceکل محتویات یک س��کانس را در داخل سکانسی دیگر و
در قالب یک کلیپ مورد استفاده قرار میدهند.
•از سکانسهای تودرتو برای اعمال یک جلوه بر مجموعهای از کلیپها و تصاویر ،تکرار بخش خاصی از خط
تدوین و اعمال یکنواخت جلوهها بر روی کل پروژه استفاده میشود.
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نوار رنگی ابتدا و انتهای فیلم

Bars And Tone
Clip

نمایش صدا و تصویر

Depth

عمق
طول ،مدت

Duration

به کار بردن

Employ

غیر ممکن

Impossible

مرتبط شده

Linked
Nested Sequence

سکانسهای تو در تو یا متداخل

Razor

تیغ برش

Source

مبدأ

Speed

سرعت

Time Remapping

تغییر جهت زمانی
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خود آزمایی:
 .1تغییر سرعت یک کلیپ با چه دستورات یا ابزارهایی در  Premiereانجام میشود؟
 .2اصول استانداردهای الزم برای پخش تلویزیونی را نام ببرید.
 .3از گزینهي  Time Remappingدر  Premiereچه استفادهای میشود؟
 .4از فایلهای  Offlineدر یک پروژه چه استفادهای میشود؟
 .5کاربردهای ویژه ساخت کلیپهای تو در تو را توضیح دهید.

17

کارﮔاه تدوین:
 .1یک کلیپ دلخواه را داخل شیار یک قرار داده و سپس تغییرات زیر را روی آن اعمال کنید.
• 9ثانیه اول سرعت  3برابر و رو به جلو؛
• 3ثانیه دوم سرعت یک سوم سرعت اولیه و رو به عقب؛
• 6ثانیه بعدی سرعت دو برابر و روبه عقب؛
• 4ثانیه انتهایی ،سرعت یک چهارم و رو به جلو؛
 .2با یک آهنگ که از ریتم تند و کند برخوردار است و با استفاده از تکنیک  Time Remappingاز جلوههای
سرعت و معکوس برای تدوین تصاویر با ریتم آهنگ استفاده کنید؛
 .3با استفاده از سکانسهای تو در تو یک روزنامهي خبری ایجاد کنید که تصاویر خبرهای آن فیلم باشند.
تمرین:
در لوح فش��ردهی همراه کتاب به فصل مربوطه رفته و با اس��تفاده از محتویات داخل پوشه کلیپهای موجود در
پوشهی  Resultرا ایجاد کنید.
پرسشهای چهارﮔزینهای:
 .1اگر در پنجرهی  Clip Speed/Durationگزینهي ………انتخاب ش��ده باش��د ،نمایش کلیپ به صورت
وارونه یا معکوس صورت میگیرد.
د) Duration
ﺝ) Speed
الف)  Revevse Speedب) Invers Speed
 .2با استفاده از کدام ابزار میتوان طول و سرعت یک کلیپ را بسادگی تغییر داد.
ب)  Repple Editﺝ)  Rate Stretchد)Razor
الف) Rolling Edit
 .3با اس��تفاده از کدام ابزار میتوان یک یا چند کلیپ را در یک یا چند ش��یار ویدیویی و صوتی برش زده و به
قطعات مجزایی تقسیم کرد؟
ب)  Repple Editﺝ)  Rate Stretchد)Razor
الف) Rolling Edit
 .4برای ایجاد کادرهای ساکن از کدام دستور استفاده میکنیم؟
ب)  Show Frameﺝ)  Replace Clipد)Remapping
الف) Frame Hold
5- Any Changes You Make To The Source Sequence Are Reflected In Any Nested
Instances Created From It.
a( True
b( False
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اهداف رفتاری:

در پایان این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند:

1 .1با امکانات و قابلیتهای جدید  Premiere Proدر ویرایش و پردازش صدا آش��نا شده و
آنها را بیان کند؛

2 .2ویرایش صدا در س��طح نمونهبرداری و تنظیم بلندی صدا را فراگرفته و در پروژههای
خود از آنها استفاده نماید؛

3 .3با کاربرد  Fade Inو  Fade Outدریک کلیپ صوتی آش��نا شده و آنرا بر روی یک کلیپ
صوتی انجام دهد؛

4 .4کار با پنجرهی  Audio Mixerرا فراگرفته و با آن به انجام عملیات بپردازد؛

5 .5نحوهی ضبط صدا و اعمال جلوههای صوتی با اس��تفاده از پنجره  Audio Mixerرا فرا
گرفته و بتواند آنرا انجام دهد.
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مقدمه:
از آنجایی که در این قسمت به بحث صدا و نحوهی ویرایش آن میپردازیم ،الزم است بدانید که Premiere
ام��کان انج��ام عملیات مختلفی چ��ون تنظیم بلندی صدا و تراز صدا در ش��یارهای صوتی و ع�لاوه بر این در
پردازشه��ای صوت��ی خود قابلیت اعمال جلوههای صوتی مختلف و ویرایش صدا از جمله تعیین نقاط ورودی و
خروجی  ،سرعت و مدت زمان و بسیاری موارد مشابه دیگر را در اختیار تدوینگران و کاربران خود قرار میدهد.
لذا در این درس سعی خواهیم کرد که به صورت کامل و تفصیلی ،به بررسی هر یک از قابلیتهای فوق و مبحث
صوت و پردازش آن در  Premiereبپردازیم.

18

 Premiere Pro 18-1و قابلیتهای جدید ویرایش صدا
در  Premiere proقابلیتها و فناوریهای جدیدی اضافه ش��ده است که در نسخههای قبل ،این امکانات
یا وجود نداش��ت یا به ش��کل ضعیفتری ارائه ش��ده بود .یکی از این قابلیتها و امکانات بس��یار جدید  ،تغییر و
تحوالتی است که  Premiere proدر ویرایش صدا ارائه کرده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
•ارائه سه نوع شیار صوتی مونو ،استریو و دالبی؛
•امکانات وسیع تطبیق صدا؛
•ویرایش صدا در حالت نمونه برداری؛
•امکان ضبط صدا بر روی فیلم؛
•امکان جداسازی صدا به شکل جدید.
همچنین در  Premiere proاین امکان نیز فراهم شده است که هرگونه کلیپ صوتی که به سکانس درگ
میشود متناسب با نوع آن ،یک شیار صوتی از نوع مونو ،استریو یا  Surround 5.1ایجاد خواهد شد.
همانطور که در موارد باال مش��اهده کردید امکانات نرم افزاری بسیار گستردهای در ویرایش صدا به برنامه
اضافه ش��ده اس��ت؛ ضمن اینکه  Premiere proبه لحاظ س��خت افزاری نیز با گروه زیادی از کارتهای صدا
بخوبی انطباق پیدا کرده است.
 18-2آمادهسازی محیط برای ویرایش صدا
از آنجاییک��ه در این فصل به مبحث صوت و نحوهي ویرای��ش آن در Premiereخواهیم پرداخت ،قبل از
هر چیز نیاز به آن اس��ت که محیط کاری برنامه برای این منظور آمادهس��ازی شود؛ لذا برای این منظور مراحل
زیر را انجام دهید:

شکل 18-1تعیین محیط کاری برای ویرایش صدا

342

توانایی کار با صدا در Premiere

.1
.2
.3
.4

1از منوی  Windowو زیر منوی  Workspaceگزینهی  Audioرا انتخاب کنید ؛ (شکل)18-1
2ب��ا اجرای دس��تور  Window/Effectsپنج��ره  Effectsرا به محیط برنامه اضافه ک��رده و برای قرارگیری
مناسب پنجرهها آنرا در پنجرهی  Projectترکیب کنید.
3برای شروع ،یک کلیپ صوتی یا یک کلیپ صوتی و تصویری به پنجره خط زماني درگ نماییدPremiere .
فرمتهای مختلفی مانند  Mp3 ،Wma ،Quick Time ، Aif ،Wavو موارد مش��ابه دیگر را پش��تیبانی
میکند.
4در ش��یار صوتی مورد نظر روی مثلث کنار نام شیار ) (Collapse/Expand Trackکلیک کرده تا گسترش
یافت��ه و همچنی��ن روی دکم��ه  Set Display Styleنیز کلیک کرده و گزین��هی Show Wave Formرا
انتخاب کنید؛ (شکل)18-2

شکل -18-2حالت نمایش موجی

5 .5کلید = را چند بار فش��ار داده تا ش��کل موج کلیپ صوتی در س��کانس مورد نظر بزرگتر نمایش داده شود و
سپس  CTIرا به ابتدای کلیپ آورده و با زدن کلید  Spacebarصدای پخش شده را با دامنه موج نمایش داده
شده مقایسه کنید .همانطور که مشاهده میکنید ،هر چه دامنه صوتی بزرگتر باشد ،صدا بلند تر خواهد بود .
6 .6در گوش��هی سمت راس��ت و باالی پنجره خط زماني روی مثلث ،کلیک کرده تا منوی آن باز شود و سپس
دس��تور  Show Audio Time unitsرا انتخاب کنید .مش��اهده خواهید کرد که به زمان سنج خط زماني و
خط کش زمان ،در این پنجره واحد نمونهبرداری صوتی نیز اضافه خواهد شد ( .شکل)18-3

شکل -18-3اضافه کردن واحد نمونهبرداری صوتی به زمان سنج

 18-3ویرایش صدا در حالت نمونهبرداری
همانطور که در قس��مت قبل مش��اهده کردید با اجرای دستور  Show Audio Time unitsبه خط کش
زمان و زمان س��نج پنجرهی خط تدوین ،عالوه بر مولفههای ساعت  ،دقیقه و ثانیه ،مولفه نمونه صدا نیز اضافه
ش��د( .ش��کل ( )18-3نمونه:ثانیه:دقیقه:س��اعت) در فصل مبانی صدا ش��ما را با اصطالح نرخ نمونهبرداری یا
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 Sampling Rateو کاربرد آن َ آَش��نا کردیم و همانط��ور که گفتیم ،وقتی صدایی با فرکانس  32 KHZضبط
میش��ود ،به معنای آن اس��ت که  32000نمونه صدا در هر ثانیه ،نمونهبرداری شده است  .برای آشنایی بیشتر با
این مفهوم در پنجره خط زماني و نحوهی ویرایش آن ،مراحل زیر را انجام دهید:

18

شکل  -18 – 4اضافه شدن نرخ نمونهبرداری در پنجره خط تدوین

1 .1با اجرای دس��تور  File/New/Projectپر ِوژهای از ن��وع  Standard Dv-Palبا فرکانس صدای 48 KHz

.2
.3
.4
.5

ایجاد کنید؛
2یک کلیپ صوتی یا صوتی تصویری را به سکانس مورد نظر درگ نمایید؛
3از من��وی پنجره خط زماني دس��تور  Show Audio Time unitsرا اجرا کنی��د تا نمونهبرداری صدا نیز به
مولفههای زمان سنج اضافه شود؛ (شکل)18-4
4در زم��ان س��نج پنجره روی بخش نمون��ه دابل کلیک کنید و عدد  48000را تای��پ کرده و کلید  Enterرا
بفشارید  .مشاهده خواهیدکرد که CTIدر ثانیه یک قرار میگیرد؛ به نظر شما چرا این گونه است؟
 CTI5را ب��ه ی��ک نمونه قب��ل از  3ثانیه منتقل کنی��د ( )00:00:2:47999همانطور که مش��اهده میکنید،
ویرایش در حالت نمونهبرداری شما را قادر میسازد تا به صورت دقیق صدا را در نمونه مورد نظر تغییر داده
و ویرایش کنید؛ درحالیکه در نس��خههای قبلی  Premiereامکان ویرایش صدا در هر یک س��ی ام ثانیه
قابل انجام بود.

 18-4تنظیم بلندی صدا در Premiere
در این قسمت میخواهیم شما را با نحوهی افزایش و کاهش صدا در یک پر ِوژهآشنا کنیم؛ ضمن اینکه به
این نکته نیز توجه داش��ته باشید هر تغییری که روی صدای یک کلیپ در یک سکانس اعمال میکنید ،تاثیری
روی کلیپ اصلی نداشته و صدای آنرا تغییر نمیدهد.
مراحل انجام کار به شرح زیر میباشد:
1 .1محی��ط کاری را ب��رای انج��ام ویرای��ش صوتی آم��اده نمایید؛ همچنی��ن پنج��ره  Effect Controlرا نیز
فعال کنید؛
2 .2یک کلیپ صوتی یا صوتی تصویری را به پنجره خط تدوین درگ نمایید؛
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3 .3در شیار صوتی مورد نظر ،دکمهی
( Show Keyframeش��ــکــل
 )18-5را کلی��ک کرده و س��پس
گزینهی Show Clip Volume
را انتخاب کنید؛
4 .4روی بخ��ش صدای کلیپ کلیک
ک��رده ت��ا در پنج��رهی Effect
 Controlآنرا نمایش دهد؛
5 .5در پنج��رهی Effect Control
روی مثل��ث بخ��ش Volume
کلیک کرده تا باز ش��ود؛ س��پس
در بخ��ش  Levelب��ا جابجای��ی
دس��تگیره به سمت چپ و راست
ص��دای کلی��پ رامیتوانید کم یا
زی��اد نمایید ،در این حالت ،اگر به
پنجرهی خط زمان��ي توجه کنید،
خط تعیین س��طح ص��دا با کم و
شکل -18-5نمایش خط بلندی صدا
زیاد شدن به باال و پایین حرکت
میکند .ضمنا با اس��تفاده از ابزار
( Pen Toolش��کل )18- 6نیز میتوانید خط تعیین س��طح صدا را به باال و پایین درگ کرده و شدت صوت
را تغییر دهید.

شکل -18-6تنظیم بلندی صدا با ابزار Pen
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 Fade In 18-5و  Fade Outکلیپ صوتی
در این قسمت ،شما را با یکی از روشهای کاربردی ویرایش صدا آشنا خواهیم کرد؛ به طوریکه قرار است
صدای پروژه در ابتدای کار از محو کامل به صدا ) (Fade Inو از صدا به محو کامل ( )Fade Outتبدیل شود.

18

شکل -18-7دستگیرههای بلندی صدا

مراحل انجام کار به شرح زیر میباشد:
1 .1محیط کاری را برای ویرایش صدا آمادهسازی نمایید .ضمنا پنجرهی  Effect Controlرا نيز فعال کنید؛
2 .2کلیپ صوتی را انتخاب کرده و در پنجرهی  Effect Controlبر روی مثلث کنار  Volumeکلیک کرده تا
امکان Keyframeسازی فراهم شود؛
3 .3س��پس ب��ا کلیک روی کرنومترکنار گزینهی  Levelدر ابت��دای ثانیه  5و انتهای کلیپ  5ثانیه مانده به آخر
کلیپ Keyframe ،ایجاد نمایید؛
4 .4ب��ا ابزار  ( selectionیا با اب��زار Keyframe )Penابتدا و انتهای کلیپ صوتی را به پایین ترین نقطه درگ
کنید ( شکل )18-7تا در هنگام اجرا در این نقاط صدایی شنیده نشود؛ با این عمل کلیپ در ابتدا Fade In
و در انتهای  Fade Outمیشود؛ به طوریکه کلیپ از سکوت کامل بتدریج به صدا و در انتهای از صدا به
سکوت کامل خواهد رسید .
عالوه بر روشی که در باال ذکر شد ،شما میتوانید در Keyframeهای ایجاد شده با دستگیره ،مقدار بلندی
صدای نقاط مورد نظر را تنظیم نمایید .به طوریکه در نقطهی س��کوت مقدار  Levelدر محل  Keyframeبه
(0و )-0و در سایر نقاط مقدار پیش فرض صفر دسیبل ( )Dbتنظیم شود.

 18-6پنجرهی  Audio Mixerو کاربردهای آن
در نس��خههای قبل��ی  Premiereاز ای��ن پنج��ره تنها برای کنترل س��طوح صدا اس��تفاده میش��د ،اما در
 Premiere proع�لاوه ب��ر ای��ن قابلیت ،ام��کان اعمال جلوه به محتویات ش��یار و همچنین ام��کان ذخیره و
ضبط مس��تقیم صدا در یک س��کانس فراهم ش��ده اس��ت؛ همانطور که در پنجرهی  Audio Mixerمشاهده
میکنید( ،ش��کل )18-8عالوه بر نام ش��یارهای صوتی ،کنترلهای پخش ص��دا و آیکنهای  Solo ، Muteو
 Enable Track For Recordingنیز وجود دارند که با کلیک روی آیکن ، Muteش��یار مورد نظر فاقد صدا و
با فعال شدن آیکن  ، Soloصدا تنها از شیار مورد نظر پخش شده و سایر شیارها فاقد صدا میشوند؛ همچنین از
آیکن Enable Track For Recordingبرای فعال کردن حالت ضبط شیار استفاده میشود( .شکل )18-8
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18

شکل  -18-8پنجرهی Audio Mixer

 18-7نحوهی ضبط مستقیم صدا در سکانس
ضبط مس��تقیم صدا در س��کانس از قابلیتهای جدید  Audio Mixerدر  Premiere proاس��ت که برای
انجام آن ،مراحل زیر را انجام میدهیم:
1 .1محیط کاری را برای انجام ضبط صدا و اس��تفاده از  Audio Mixerآمادهس��ازی نمایید ( .اجرای دس��تور
)Window/Workspace/Audio
2 .2در پنجرهی  Audio Mixerدر یکی از ش��یارهای صوت��ی روی آیکن Enable Track For Recording
کلیک کنید تا وضعیت ضبط صدا در  Premiere proفعال شود؛
توجه داش��ته باش��ید ک��ه در  Control Panelو پنج��رهی  Sound And Audioدر بخش  Volumeو
دکمهی  Advancedمیکرون فعال باشد؛
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 .3دکمهی  Recordرا از پایین پنجره  Audio Mixerکلیک کرده تا شروع به چشمک زدن نماید؛
 CTI .4را به محل دلخواه  ،جایی که قرار است ضبط صدا از آنجا آغاز شود انتقال داده و دکمه  Playپنجرهی
صفحه نمایش را اجرا کنید تا ذخیرهسازی شروع شود.
 .5در پایان با زدن دکمه  Stopمشاهده خواهید کرد که یک کلیپ صوتی به سکانس اضافه شده است.

 18-8نحوهی اعمال جلوه صوتی به یک شیار
یکی از امکانات بس��یار جالبی که به  Audio Mixerدر  Premiere proاضافه ش��ده است ،امکان اعمال
جلوه ویژه به شیار صوتی است که برای این منظور روی جعبه لیست ( Audio Mixerدر شیار مورد نظر) کلیک
کرده تا باز ش��ود؛ (ش��کل  )18-9سپس جلوه صوتی مورد نظر را انتخاب نمایید .هر جلوه پس از اعمال ،تعدادی
کنترل در پایین پنجره  Audio Mixerدر اختیار تدوینگر قرار میدهد.

18

شکل -18-9افکتهای صوتی در پنجره Audio Mixer
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Learn In English
-----------------------------------------About audio
To work with audio, you must first import it into a project or record it directly to a
track. You can import audio clips or video clips that contain audio.
After the audio clips are in a project, you can add them to a sequence and edit them
just like video clips. You can also view the waveforms of audio clips and trim them in
the Source Monitor before adding the audio to a sequence. You can adjust volume and
pan/balance settings of audio tracks directly in the Timeline or Effect Controls panels,
and you can use the Audio Mixer to make mixing changes in real time. You can also
add effects to audio clips in a sequence. If you are preparing a complex mix with many
tracks, consider organizing them into submixes and nested sequences.

خالصه مطالب:
--------------------•یکی از این قابلیتها و امکانات بس��یار جدید  ،تغییر و تحوالتی اس��ت که  Premiere proدر ویرایش صدا
ارائه کرده است از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
o oارائه سه نوع شیار صوتی مونو ،استریو و دالبی؛
o oامکانات وسیع تطبیق صدا؛
o oویرایش صدا در حالت نمونه برداری؛
o oامکان ضبط مستقیم صدا روی فیلمهای زنده؛
o oامکان جداسازی صدا به شکل جدید.
•از من��وی  Windowو زی��ر منوی  Workspaceبا اجرای گزینه  Audioمیت��وان محیط کاری برنامه را
برای ویرایش صدا آماده کرد؛
•با اجرای دستور  Audio Unitبه خط کش زمان و زمان سنج پنجره خط زماني ،عالوه بر مولفههای ساعت،
دقیقه و ثانیه ،مولفه نمونه صدا نیز اضافه میشود؛
•پ��س از انتخ��اب کلیپ صوتی در خط تدوین ،در پنج��رهی  Effect Controlروی مثلث بخش Volume
کلیک کنید تا باز ش��ود و س��پس در بخش  Levelبا جابجایی دستگیره به سمت چپ و راست صدای کلیپ
رامیتوانید کم یا زیاد نمایید؛
•در پنجرهی  : Audio Mixerامکان اعمال جلوه به محتویات شیار و همچنین امکان ذخیره و ضبط مستقیم
صدا در یک سکانس فراهم شده است؛
•یکی از امکانات بس��یار جالبی که به  Audio Mixerدر  Premiere proاضافه ش��ده است ،امکان اعمال
جلوه ویژه به ش��یار صوتی است که برای این منظور روی جعبه لیست ( Audio Mixerدر شیار مورد نظر)
کلیک کنید تا باز ش��ود و س��پس جلوه صوتی مورد نظر را انتخاب نمایید .هر جلوه پس از اعمال ،تعدادی
کنترل در پایین پنجرهی  Audio Mixerدر اختیار تدوینگر قرار میدهد.
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وا ژه نامهی تخصصي
Audio

صدا
بسته شدن

Collapse

مالحظه کردن

Consider

به طور مستقیم

Directly
Effects

جلوه ها

Expand

گسترش یافتن -باز شدن

18

Mute

بی صدا
سازماندهی

Organizing

آماده سازی

preparing

ضبط

Recording
Sampling Rate

نرخ نمونه برداری

Set

تنظیم

Show Wave Form

نمایش موج گونه

Solo

به طور مستقل دارای صدا

Surround

صدای فراگیر و محیطی
شیار

Track

برش زدن –گلچین کردن

Trim

واحد

Unit
Volume

بلندی و حجم صدا

Workspace

فضای کاری
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ﺧود آزمایﻲ:
 .1امکانات و قابلیتهای جدید  Premiere Proرا در ویرایش و پردازش صدا بیان کنید.
 Premiere Pro .2ویرایش درسطح نمونهبرداری صدا را چگونه انجام میدهد و این نسخه چه تفاوت اساسی
با نسخههای قبل در ویرایش صدا دارد؟
 .3از پنجرهی  Audio Mixerبرای چه منظوری در Premiereاستفاده میشود؟

کارﮔاه تدویﻦ:
با کمک معلمتان متن دلخواهي را خوانده و این بار در محیط  Premiereآنرا ضبط نمایید و سپس بلندی
صداي گوینده را تنظیم کرده و جلوههای مختلف صوتی را بر روی آن اعمال نمائید.
تمریﻦ:
در لوح فشللردهی همراه کتاب به فصل مربوطه رفته و با اسللتفاده از محتویات داخل پوشه کلیپهای موجود در
پوشهی  Resultرا ایجاد کنید.
پرسشهای ﭼﻬارﮔﺰینهای:
 .1کدام یک از موارد زیر جزو قابلیتها و امکانات بسیار جدید  Premiere proدر ویرایش صدا نیست؟
الف) ارائه سه نوع شیار صوتی مونو ،استریو و دالبی
ب) ویرایش صدا در حالت نمونهبرداری
ج) امکان ضبط مستقیم صدا بر روی فیلمهای زنده
د) جلوه گذاری روی صدا
 .2فشردن کدام دکمه از صفحه کلید ،باعث نمایش بزرگتر شکل موج کلیپ صوتی در سکانس مورد نظر میشود؟
د)enter
ج) Spacebar
ب) =
الف)-
 .3در صورت اجرای دسللتور  Show Audio Time unitsدر منوی پنجرهی خط تدوین ،کدام مورد به زمان
سنج خط زماني و خط کش زمان اضافه خواهد شد؟
د) واحد اندازه گیری
ج) نرخ نمونهبرداری
ب) طول کلیپ
الف) زمان جاری
 .4با کلیک روی کدام گزینه  ،صدا تنها از شیار مورد نظر پخش شده و سایر شیارها فاقد صدا میشوند؟
د) Sound
ج) Record
ب) Mute
الف) Solo
5. To work With Audio,to make mixing Changes in real time, you can use ………..
a( Effect Pannel
b( Effect Control
c( Audio Mixer
d( Timeline
351
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پروژه:
در ایﻦ مرﺣله از تکمیﻞ پروژه تﻌریﻒ شده مﻲ توانید گفتار مورد نیاز
فیلم را ﻃبﻖ فیلمنامه که قرار است روﻱ آن پﺨش شود با استفاده از
 Adobe Auditionضبط کرده و ﭼنانﭼه نیاز به جلوه یا تﻐییرات اﺣتماﻟﻲ
دارد آنرا اعمال نمایید .پﺲ از آماده شدن صدا مﻲ توانید بر اساﺱ
گفتار متﻦ در ادامه ،تدویﻦ نهایﻲ فیلم را آﻏاز نمایید.

18
تحقیﻖ و پﮋوهش:
 -1در مورد  J-cutو L-cutو کاربرد آنها در تدویﻦ صوتی و تﺼویری
کلیپها اﻃﻼعاتی را جمﻊ آوری کنید.
 -2یکﻲ از هنرجویان مﻲ تواند در مورد نحوهی ساخت موسیﻘﻲ
با استفاده از نرم افﺰار  Smart soundاﻃﻼعاتﻲ را به دست آورده و
سپﺲ مراﺣﻞ ساخت موسیﻘﻲ با ایﻦ نرم افﺰار را در کارگاه براﻱ سایر
همکﻼسﻲهایش نﺸان دهد.
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19
اهداف رفتاری:

در پایان این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند:

1 .1با مفهوم عنوان و کاربرد آن آشنا شود؛

2 .2با مفهوم الگو و نحوهی استفاده از آن آشنا شود؛
3 .3مفهوم  Strokو کاربرد آن را بداند؛

4 .4کار با اشکال هندسی الگو و بهکارگیری رنگ برای عنوان و ابزارهای ایجاد ،ویرایش و
تنظیمات متن را بداند؛

5 .5با شیوهها آشنا شده و یک شیوه ایجاد نماید؛

6 .6با اصول متحرکسازی آشنا شده و متن را در مسیر دلخواه حرکت دهد؛

7 .7متن را در سایر نرمافزارها ایجاد کرده و در  Premiere Proعمل متحرکسازی روی
آن را انجام دهد.
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مقدمه

 Premiere Pro Cs 3.0دارای یک ابزار قدرتمند جهت درج متن و ترس��یم اش��کال بر روی صفحه اس��ت که
به آن  Titlerگفته میش��ود .با اس��تفاده از این ابزار میتوان عالوه بر عناوین ثابت روی فیلمها اقدام به ساخت
عناوین و تیتراژهای متحرک کرد .البته برای تایپ متون فارس��ی عالوه بر اس��تفاده از نرمافزار های فارسیساز،
میتوانید در نرمافزارهایی مانند فتوش��اپ اقدام به س��اخت عنوان مورد نظر کرده سپس برای متحرکسازی آن
را در پنجره  Titlerقرار دهید .برای اینکه بیشتر با این ابزار و قابلیتهای آن در ساخت عناوین و تیتراژها آشنا
شوید در ادامه به بررسی بخشهای مهم و کاربردی آن میپردازیم.

19

 19-1آشنایی با مفهوم عنوان ( )Titleو کاربرد آن
عنوانها در یک پروژه تدوین دارای کاربردهای فراوانی هستند و ساخت تیتراژهای ابتدا و انتهای فیلم ،که
معموال در آن لیست افراد و دست اندرکاران تهیه فیلم قرار میگیرد ،یکی از کاربردهای مهم آنهاست.
عن��وان ی��ا  Titleمعموال در آخرین مراحل تدوی��ن فیلم انجام میگیرد؛ به طوریک��ه میتوان عنوانها را
مس��تقیما در نرمافزار premiere Proایجاد کرده یا اینکه از نرمافزارهای دیگر برای س��اخت آنها استفاده کرد.
عنوانها عموما به دو شکل ثابت و متحرک روی تصاویر قرار میگیرند و نرمافزار premiere Proامکان ساخت
هر دو نوع آنها را به شکل های مختلفی در اختیار شما قرار میدهد.
 Premiere Proبرای این منظور از پنجرهی  Titlerخود اس��تفاده میکند .این برنامه قابلیتهای بس��یار
زیادی در ساخت تیتراژها و حرکت متن روی صفحه با هر فونت و رنگ و درجه شفافیت را داراست؛ به طوریکه
با استفاده از آن حتی میتوان متن را روی یک منحنی پیچیده به نمایش درآورد.
 19-2نحوه ایجاد یک Title
ب��رای ایجاد یک عنوان روی تصویر کافی اس��ت ک��ه از منوی ( Title/New Titleش��كل )19-1یکی از
عنوانهای ( Default Stillعنوان ثابت)( Default Roll ،عنوان متحرک عمودی) یا ( Default Crawlعنوان
متحرک افقی) را اجرا کنید؛ البته از گزینه  On Based Templateنیز میتوان برای ساخت یک عنوان بر پایه
الگوهای آماده نیز استفاده کرد .در مورد این مجموعه از عنوانها در ادامهی مباحث صحبت خواهیم کرد.

شکل -19-1ایجاد عنوان جدید

ع�لاوه بر روش��ی که در باال گفته ش��د ،از پایین پال��ت  Projectنیز میتوان گزین��هی  Titleرا اجرا کرد؛
بهطوریکه در این حالت نیز پنجرهای باز میشود (شکل  )19-2که با تایپ نام  Titleمورد نظر و زدن دکمهی
 Okپنجرهی اصلی  Titlerهم باز خواهد شد.
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شکل -19-2ایجاد عنوان جدید

همانطور که در این پنجره مش��اهده میکنید ،در حالت معمول در زمینهی پنجره ،محتویات شیار در محل
قرار گیری  CTIنمایش داده میشود که شما میتوانید با کلیک روی گزینهی Show Background Video
آنرا را از حال��ت انتخاب خارج نمایید (ش��كل  )19-3تا پس زمینه ش��طرنجی آن به رنگ خاکس��تری نمایش
داده ش��ود .نکته قابل توجه آن اس��ت ،هر عنصری که روی این صفحه قرار گیرد در نقاط ش��طرنجی به دلیل
ش��فافیت پس از قرارگیری در پنجرهی  Timelineمحتویات شیار پایین خود را نشان خواهد داد .همانطور که
در پنجرهی  Titleمش��اهده میکنید ،عالوه بر صفحه اصلی ،در سمت چپ آن جعبه ابزار و در سمت راست آن
نیز بخش ویژگیهای عنصر و در پایین صفحه نیز انواع س��بکهای متنی قرار گرفتهاند که در ادامه به بررس��ی
کامل آنها میپردازیم.

شكل  -19-3پنجره اصلی  Titleو قسمت های مختلف آن
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نکته :توجه داش��ته باش��ید که در داخل پنجرهی اصلی ،دو کادر سفید رنگ قرار گرفته که به آنها Title Safe

گفته میشود .برای اطمینان از اینکه کل متن و عناصر تیتراژ در تمام تلویزیون ها قابل نمایش باشند،
نبای��د در خارج از کادر داخلی ،متن ی��ا عنصری قرار گیرد؛ در حقیقت این محدوده ،کادر قابل اطمینانی
اس��ت که عناصر داخل آن در تمامی خروجیهای تلویزیونی ومانیتوری ،قابل نمایش است؛ در حالیکه
در خارج از آن ممکن است در بعضی از گیرندههای تلویزیونی قابل نمایش نباشد.
نکته :در نس��خهی جدید  Premiere Pro Cs3فایلی روی دیس��ک سخت به صورت مجزا ساخته نمیشود
بلکه عنوانها به همراه پروژه ذخیره میشوند.
نکته :بهتر اس��ت برای س��ازماندهی فایلها در پنجرهی پروژه ،یک  Binیا پوشه جدید تحت عنوان  Titleباز
کرده و تمامی عنوانهای ساخته شده در پروژه را در این پوشه سازماندهی کنیم.

 19-3نحوهی ساخت  Titleبا استفاده از الگوهای آماده

19

یکی از امکانات ویژه  ،Premiere Pro Cs3الگوهای آماده و بسیار متنوعی است که نرمافزار در اختیار کاربر
قرار میدهد .الگوها یا عنوانهای آماده برای زمانی که فرصت کافی برای ساخت تیتراژ ندارید و میخواهید یک
 Titleرا س��ریع آماده کنید ،بهترین روش اس��ت؛ ولی در پروژههای اختصاصی که به طراحی تیتراژ خاص خود
احتیاج دارید ،نیاز به ساخت  Titleاز ابتدا میباشد.
ب��رای ایجاد عنوان بر پایه الگوهای آماده ،کافی اس��ت از منوی  Titleگزین��ه  On Based Templateرا
اجرا کنیم؛ در این حالت ،پنجرهی  New Titleلیس��تی از عناوین از قبل آماده ش��ده را بر حس��ب نام ،در پوشه
ه��ای متنوع��ی در اختیار کارب��ر قرار میدهد؛ به طوریکه کارب��ر میتواند با انتخاب عنوان مورد نظردر پوش��ه
اختصاصیاش ،با زدن دکمهی  Okوارد پنجرهی  Titleبه منظور ویرایش آن شود؛ برای این منظور ما با انتخاب
پوش��ه  Lower Thirdیکی از زیرنویس1های موجود را انتخاب کرده و دکمهی  Okرا کلیک میکنیم؛ در این
حالت ،پنجرهی  Titleباز خواهد شد .در این پنجره شما میتوانید با استفاده از ابزارهای موجود اقدام به ویرایش
الگوی مورد نظربه منظور ساخت  Titleنمایید.

شکل -19-4ایجاد متن با استفاده از الگوها
1- Sub Titles
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حال اگر بخواهید عناصر موجود در یک کلیپ را تغییر دهید ،میبایست با ابزار انتخاب روی آنها کلیک کنید
تا به حالت انتخاب در آید .همانطور که مش��اهده میکنید ،با انتخاب تک تک عناصر ،مش��خصات آنها نمایش
داده میشود و قابلیت تغییر دارد؛ برای این منظور ،شما میتوانید متن موجود در  Titleرا با انتخاب ابزار متن به
دلخواه تغییر دهید؛ همچنین برای تغییر فونت و اندازه متن نیز میتوانید از باالی صفحهی اصلی استفاده نمایید.
چنانچه بخواهید رنگ مستطیلها و خطوط دور آنها را نیز تغییر دهید ،با ابزار  Selectionابتدا عنصر مورد نظر
را انتخاب کرده و سپس از بخش سمت راست پنجره یعنی  Title Propertiesبرای تغییر رنگ عناصر استفاده
کنید .در پایان با کلیک روی دکمه  Closeپنجره  Titleرا ببندید.

19

شکل-19-5بخش های اصلی پنجره Titel

همانطور که مش��اهده میکنید ،با بس��تن پنجره پیغامی مبنی بر ذخیره فایل ظاهر نمیش��ود؛ ولی اگر در
پنجرهی  Projectآن را انتخاب کنید ،پیش نمایش آن در بخش  Poster Frameمش��اهده میشود؛ ولی هنوز
کار  Titleبه پایان نرس��یده و ش��ما میتوانید با درگ کردن  Titleدر شیار باالیی ،شیار مورد نظر عنوان را روی
آن  Super Imposeکنید تا روی فیلم یا کلیپ مورد نظر قرار گیرد.

 19-4نحوهی ساخت  Titleاختصاصی متحرک برای یک کلیپ
در قس��مت قبل با قابلیتها و پنجرهی اصلی  Titleو نحوهی اس��تفاده از عنوانهای از پیش آماده ش��ده یا
 Templateآشنا شدید؛ اما همانطور که میدانید ،معموال عنوانها برای یک فیلم یا کلیپ خاص تهیه میشوند و
همیشه نمیتوان از الگوهای آماده برای ساخت  Titleاستفاده کرد؛ به همین دلیل ،در این قسمت به صورت عملی
میخواهیم شما را با نحوهی ساخت یک تیتراژ یا عنوان اختصاصی برای قرار گرفتن روی یک فیلم آشنا کنیم.
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19

قبل از اینکه نحوهی س��اخت یک تیتراژ متنی را آغ��از کنیم ،ابتدا منوی  Titleو زیر منوی  New Titleرا
بررسی میکنیم .همانطور که در این قسمت مشاهده میکنید ،سه گزینهی  Default Roll ،Default Stillو
 Default Crawlوجود دارد که با انتخاب گزینهی  Default Stillامکان نمایش یک متن ثابت و بدون حرکت
روی صفحه فراهم میشود .درحالیکه با انتخاب گزینه  Default Rollمتن قابل حرکت روی صفحه به صورت
عمودی و با گزینه  Default Crawlنیز امکان حرکت افقی روی صفحه فراهم خواهد شد.
از آنجایی که در قس��متهای قبل با نحوهی ساخت تیتراژهای ثابت آشنا شدیم ،در این قسمت میخواهیم
ش��ما را با یکی از رایج ترین نوع تیتراژها ،یعنی تیتراژهای نوع  ،Rollآش��نا کنیم .در ش��روع یا پایان بسیاری از
فیلم های مختلف مشاهده کرده اید که عناوینی با حرکت عمودی از پایین به باالی صفحه نمایش داده میشود؛
به این نوع از تیتراژها اصطالحا  Rollگفته میشود .برای اینکه بیشتر با این نوع تیتراژها و نحوهی ساخت آنها
آشنا شوید ،مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1از من��وی  Titleو زی��ر منوی  New Titleگزینهی  Default Rollرا انتخاب کنید .اگر به پنجره Project
و نام  Titleایجاد ش��ده دقت کنید ،مشاهده خواهید کرد که چون این مجموعه از تیتراژها متحرک هستند،
به شکل آیکن فیلم نمایش داده میشوند.
2 .2در پنجرهی باز شده ،ابزار تایپ متن یا  Tرا از جعبهی ابزار انتخاب نموده و روی صفحه کلیک کرده و متن
مورد نظر خود را تایپ کنید .توجه داشته باشید برای اینکه تیتراژ ایجاد شده متحرک باشد ،الزم است بیش
از یک صفحه باش��د؛ بنابراین در هنگام تایپ متن چنانچه به انتهای صفحه رس��یدید ،میتوانید همچنان به
تایپ تیتراژ ادامه دهید؛ چرا که با این روش ،متن اضافی از باالی صفحه خارج میشود.

شکل  -19-6انتخاب نوع متحرکسازی متن

358

توانایی افزودن عنوان ( )Titleو
کار با متن

-3قبل از اینکه به ساخت تیتراژ ،پایان داده و به پنجره اصلی برگردیم برای تنظیم شتاب و سرعت حرکت تیتراژ
و نحوه ورود و خروج آن از صفحه میتوانید با کلیک بر روی گزینه  Roll/Crawl Optionاز باالی صفحه
اقدام به بازکردن پنجره مربوط به آن نمایید( .شكل )19-7

شكل  -19-7پنجره اختیاراتRoll/CRAWL

همانط��ور که در پنجره فوق مش��اهده میکنید عالوه بر انواع تیتراژ یعن��ی ( Stillتیتراژ ثابت)( Roll،تیتراژ
عمودی)( Crawl Left،حرکت افقی از چپ به راست) و ( Crawl Rightحرکت افقی از راست به چپ)که شما
میتوانید از بخش  Title Typeآنها را انتخاب کنید.
4-4در پایان پس از اتمام کار س��اخت تیتراژ در پنجره Titlerو برگش��ت به پنجره  Premiereخواهید دید که
ای��ن  Titleدر پنج��ره  Projectنیز قرار گرفته لذا با درگ کردن آن به  Timelineدر ش��یار باالیی کلیپ
مورد نظر و نمایش محتویات خط تدوین ،مش��اهده خواهید کرد که متن بر روی کلیپ زیرین خود در حال
حرکت و نمایش است.
به این ترتیب توانستید به صورت خیلی ساده یک تیتراژ با زمینه شفاف برای سوپر شدن بر روی فیلم ایجاد
کنی��د .همی��ن عملیات را بار دیگر برای تیتراژهای نوع  Crawlنیز انج��ام دهید .اما با این تفاوت که از این نوع
تیتراژ ها برای س��اخت زیر نویس های متحرک اس��تفاده می شود .بنابراین در هنگام تایپ الزم است متن تایپ
شده از پهنای صفحه بزرگتر باشد تا حرکت افقی تیتراژ انجام پذیرد.
نکته  :چنانچه بخواهید در هنگام س��اخت زیر نویس ،یک زمینه رنگی نیز در زیر متن وجود داش��ته باشد از
بخش اشکال ترسیمی یک مستطیل رنگی به اندازه پهنای صفحه در زیر تیتراژ قرار دهید.
مث�ال  :میخواهی��م تیتراژ پایانی فیلمی را تهیه کنیم که نقطه ش��روع آن در خارج صفحه و نقطه پایان آن در
داخل صفحه قرار داشته ضمن اینکه جهت حرکت آن از پایین به باال باشد.برای این منظور مراحل زیر را انجام
دهید:
1 .1از پایین پنجره  Projectبر روی گزینه  Titleکلیک کرده یا از کلید های ترکیبی  Ctrl+Tبرای باز کردن
پنجره  Titlerاستفاده کنید.
2 .2در جعبه ابزار برنامه بر روی ابزار  ) (Type Toolکلیک کرده تا به حالت انتخاب در آید سپس در حالی
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که این ابزار انتخاب ش��ده اس��ت  ،بر روی صفحه کلیک کرده و عناوینی را که قبال در فارسی ساز مربوطه
تایپ کرده و به حافظه موقت کپی کردهاید را در صفحه  Pasteنمایید.
3 .3از ب��االی پنج��ره بر روی آیکن  ) ( Roll/Crawel Optinsکلیک کرده و در پنجره باز ش��ده (ش��کل
 )19-7از بخ��ش  Title Typeگزین��ه  Rollرا انتخ��اب نمایی��د .عالوه بر این در پایی��ن پنجره از بخش
 Timmingنیز گزینه  Start Off Screenرا به حالت فعال در آورید ،تا نقطه شروع تیتراژ در خارج صفحه
باش��د.برای اینکه تیتراژ مربوطه در پایان نیز در صفحه باقی بماند الزم اس��ت گزینه  End Off Screenبه
حالت غیر فعال باشد.
4 .4پنجره  Titerرا بس��ته س��پس تیتراژ ساخته شده را از پنجره  Projectبه خط تدوین درگ نمایید  .با پخش
این تیتراژ همانطور که مشاهده میکنید شروع ان در خارج صفحه و اتمام آن نیز در صفحه باقی میماند.
به این ترتیب توانستید به صورت خیلی ساده یک تیتراژ با زمینهی شفاف برای سوپر شدن روی فیلم ایجاد
کنی��د .همی��ن عملیات را بار دیگر برای تیتراژهای نوع  Crawlنی��ز انجام دهید؛ اما با این تفاوت که از این نوع
تیتراژها برای س��اخت زیر نویسهای متحرک استفاده میش��ود؛ بنابراین ،در هنگام تایپ الزم است متن تایپ
شده از پهنای صفحه بزرگتر باشد تا حرکت افقی تیتراژ انجام پذیرد.
تمرین :تیتراژ فوق را بهصورتی تنظیم کنید تا در ش��روع پخش در خارج صفحه بوده ضمنا سرعت نمایش آن
در پایان کند شود.
نکته :چنانچه بخواهید در هنگام ساخت زیرنویس ،یک زمینه رنگی نیز در زیر متن وجود داشته باشد ،از بخش
اشکال ترسیمی ،یک مستطیل رنگی به اندازه پهنای صفحه در زیر تیتراژ قرار دهید.

 19-5ساخت تیتراژ در سایر نرمافزارها
همانطور که در ابتدا و انتهای بسیاری از فیلم ها مشاهده میکنید ،تیتراژهای متنوعی را شاهد خواهید بود
که تعداد بسیار زیادی از آنها در نرمافزارهای دیگر طراحی و ساخته میشود و سپس به نرمافزار  Premiereبرای
انج��ام عملیات حرکتی و قرار گرفتن در خط تدوین اضافه میگردن��د .یکی از این نرمافزارها که با Premiere
بس��یار هماهنگ است ،نرمافزار قدرتمند ویرایش تصویر یعنی  Photoshopاست .ما در این قسمت میخواهیم
شما را با این نرمافزار و نحوهی استفاده از آن در ساخت یک تیتراژ یا ( )Titleبا دو روش مختلف آشنا کنیم.
روش اول :در این روش ،تیتراژ مورد نظر در فتوش��اپ س��اخته میشود و س��پس با استفاده از جلوه Motion
در  Premiereبه آن حرکت میدهیم .مهمترین ویژگی س��اخت تیتراژها در فتوش��اپ آن است که
میتوانید در آن ازمتن فارس��ی نیز اس��تفاده کنید؛ برای این منظور در فتوشاپ از منوی فایل دستور
 Newرا اج��را کرده و س��پس با توج��ه به نوع پروژهای ک��ه در  Premiere Proایجاد کردهاید ،از
بخش  Presetگزینه  Film & Videoرا انتخاب کنیدو یکی از انواع پیش تنظیمات  Palیا Ntsc
را انتخ��اب نمایید؛ همچنین از بخش  Pixel Aspect Ratioنس��بت تصویری را مطابق تنظیمات
پروژه  4:3یا  16:9تنظیم کنید.
حال که تنظیمات اولیه و ضروری فایل را انجام دادید ،متن یا تصاویر موجود در تیتراژ را در فایلی با پسوند Psd
ذخیره کرده و به محیط  Premiereبرگردید .اکنون در پنجرهی پروژه ،فایل  Psdمورد نظر را  Importنمایید.
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نکته :توجه داش��ته باش��ید که اگر بخواهید متن روی تصویر  Superش��ود ،باید زمینهی فایل را در فتوشاپ
شفاف یا  Transparentانتخاب کنید یا در هنگام  Importپروژه الیهی  Backgroundرا Import
نکرده تا زمینهی تصویر شفاف باشد.
پس از وارد کردن متن به پروژه  Premiereاگر میخواهید تیتراژ متحرک داش��ته باش��ید ،الزم است که با
استفاده از جلوهی  Motionبه آن حرکت در جهت مورد نظر را اعمال کنید.
روش دوم :در ای��ن روش ،تیتراژ را در فتوش��اپ مانند مراحل قب��ل ایجاد میکنیم؛ با این تفاوت که اندازه ارتفاع
را در تیتراژه��ای متح��رک و اندازهی پهنا را در زیر نویس ها از اندازهی معمول صفحه بزرگتر در نظر
میگیری��م؛ ب��ه عنوان مثال ،در یک تیتراژ س��ه صفحه ای به جای ارتفاع  480آن را س��ه برابر کرده
و  1440در نظ��ر میگیری��م .پس از ذخیره فایل با پس��وند  Psdب��ه  Premiereبرمیگردیم و یک
" Titleجدی��د ب��از میکنیم  .در صفحهی اصلی  Titelerروی صفحه کلیک راس��ت کرده و گزینهی
 Logo/Insert Logoرا اجرا کرده و فایل ذخیره شده در محیط فتوشاپ را در این پنجره باز میکنیم
و سپس از بخش  Roll/Crawl Optionsگزینهی  Rollرا انتخاب میکنیم .همانطور که مشاهده
میکنید ،تیتراژ ساخته شده در فتوشاپ با فونت فارسی روی صفحه به حرکت در خواهد آمد.
نکته :در  Premiereامکان تایپ مس��تقیم فارس��ی وجود ندارد و برای این منظ��ور میتوانید از نرمافزارهای
فارسیساز استفاده نمایید.

شکل  -19-8اضافه کردن تیتراژهای ساخته شده توسط دیگر نرمافزارها
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Learn in English
-----------------------Add images to titles
Use the Titler to place images in a title, such as adding a logo graphic to a title that will
serve as a template. You can either add the image as a graphic element or place it in a text
box to become part of the text. The Titler accepts both bitmap images and vector‑based
artwork (such as art created with Adobe Illustrator). However, Premiere Pro rasterizes
vector‑based art, converting it to a bitmap version in the Titler. By default, an inserted
image appears at its original size.

19

خالصه مطالب:
--------------------------------•عن��وان ی��ا  Titleمعموال در آخرین مراحل تدوی��ن فیلم انجام میگیرد؛ به طوریک��ه میتوان عنوانها را
مس��تقیما در نرمافزار  premiere Proایجاد کرده یا اینکه از نرمافزارهای دیگر برای س��اخت آنها استفاده
ک��رد .عنوانها عموما به دو ش��کل ثابت و متحرک روی تصاویر ق��رار میگیرند و نرمافزارpremiere Pro
امکان ساخت هر دو نوع آنها را به شکل های مختلفی در اختیار شما قرار میدهد؛
• Premiere Proبرای س��اخت تیتراژ یا عنوان ازپنجره  Titlerخود استفاده میکند .این برنامه قابلیتهای
بسیار زیادی در ساخت تیتراژها و حرکت متن روی صفحه با هر فونت و رنگ و درجه شفافیت را داراست.
•ب��رای ایجاد ی��ک عنوان روی تصویر ،کافی اس��ت که از من��وی  Title/New Titleیک��ی از عنوانهای
عن��وان ثاب��ت ( ،)Default Stillعن��وان متح��رک عم��ودی ( )Default Rollی��ا عن��وان متحرک افقی
( )Default Crawlرا اجرا کنید؛
•در نس��خهی جدید  Premiere Pro Cs3فایلی روی دیس��ک سخت به صورت مجزا ساخته نمیشود بلکه
عنوانها به همراه پروژه ذخیره میشوند؛
•توجه داش��ته باش��ید که در داخل پنجرهی اصلی ،دو کادر س��فید رنگ قرار گرفتهاند که به آنها Title Safe
گفته میشود .برای اطمینان از اینکه کل متن و عناصر تیتراژ در تمام تلویزیون ها قابل نمایش باشند ،نباید
در خارج از کادر داخلی ،متن یا عنصری قرار گیرد؛
•یکی از امکانات ویژه  ،Premiere Pro Cs3الگوهای آماده و بسیار متنوعی است که نرمافزار در اختیار کاربر
قرار میدهد .الگوها یا عنوانهای آماده برای زمانی که فرصت کافی برای ساخت تیتراژ ندارید و میخواهید
یک  Titleرا سریع آماده کنید ،بهترین روش است؛
•در ش��روع یا پایان بس��یاری از فیلمهای مختلف مشاهده کردهاید که عناوینی با حرکت عمودی از پایین به
باالی صفحه نمایش داده میشود؛ به این نوع از تیتراژها اصطالحا  Rollو به حرکت افقی متن به صورت
زیر نویس ،اصطالحا تیتراژ نوع  Crawlگفته میشود.
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وا ژه نامهی تخصصي
Crawl

افقی-خزیدن

Element

عنصر

Logo

نماد تصویری

On Based

بر پایه

PostRoll

پس از اتمام

Preroll

پیش از شروع

Rasterizes

پیکسلی

Roll

دوران حول محور طولی

Selection

انتخاب

Still

ثابت

Super Impose

روی هم قرار گرفتن

Template

قالب  -الگو

Title

عنوان-تیتراژ

Titler

برنامه سازنده تیتراژ
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خودآزمایﻲ:
 Title .1چیست و چه کاربردی در تدوین یک فیلم دارد؟
 .2انواع  titleدر  premiereرا نام برده و در مورد کاربرد هر یک توضیﺢ دهید.
 .3گزینههای  Ease inو  Ease Outدر ساخت یک  titleچه کاربردی دارند؟

کارﮔاه تﺪویﻦ:

19

 .1در پنجره نرمافزار  Titlerبا اس��تفاده قالب های آماده ،یک تیتراژ در گوش��هی س��مت راست و باالی کلیپ
ایجاد کنید.
 .2یک زیرنویس فارسی دلخواه روی یک کلیپ در حال پخش ایجاد کنید که حرکت آن از چپ به راست بوده
و متن مورد نظر روی یک زمینه رنگی حرکت کند.
 .3یک تیتراژ فارس��ی ش��امل عنوان کلیپ و مشخصات و عوامل س��ازنده کلیپ مورد نظر برای ابتدا و انتهای
کلیپی که تدوین کرده اید ایجاد کنید.

تﻤریﻦ:
در لوﺡ فش��ردهی همراه کتاب به فصل مربوطه رفته و با اس��تفاده از محتویات داخل پوشه کلیپهای موجود در
پوشهی  Resultرا ایجاد کنید.
ﭘرسﺶهای ﭼهارﮔزینﻪای:
 .1کدام یک از گزینههای زیر به معنی انتخاب عنوان متحرک عمودی است؟
ب) Default Roll
الف) Default Still
د) Default vertical
ج) Default Crawl
 .2در پنجرهی  titleگزینه  On Based Templateچه عملی را انجام میدهد؟
ب) تبدیل عنوان به الگوی جدید
الف) ساخت یک عنوان با الگو
د) ذخیره فایل موقت متنی
ج) ایجاد فایل موقت متنی
 .3کدام گزینه در پنجرهی  roll/crawl optionسرعت نمایش تیتراژ را کاهش میدهد؟
ب) Post Roll
الف) Preroll
د) Ease Out
ج) Ease In
 .4با کلیک راس��ت روی صفحهی اصلی  Titelerو انتخاب گزینههای .............میتوان فایل ذخیره ش��ده در
محیط فتوشاپ را در این پنجره باز کرد.
ب) Logo/Insert Logo
الف) Insert Logo/ Logo
د)Image/ Insert Image
ج) Insert Image/Image
5. The Titler Premiere pro Cs 3.0 accepts Only bitmap images .
a( True
b( False
364
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ﭘروژه:
در این مرحﻠه از تکمیل ﭘروژه تﻌریﻒ شده ،مﻲتوانید تیتراژ فیﻠمی را
که تدوین کردهاید و ﻗرار است در ابتدا و انتهای آن ﭘخش شود ،را با
استفاده از  Titlerو نرمافزار  photoshopبه صورت فارسی ﻃراحی
کنید .توﺟه داشته باشید که تیتراژ مربوﻁ شامل :عنوان فیﻠﻢ ،عوامل
سازنده ،اعﻢ از اعﻀای گروه ،نام هنر آموز یا دبیر مربوﻃه و نام
هنرستان و شهر محل تحﺼیل وهمﭽنین تاریﺦ اتمام ﭘروژه باشد .الﺒته
برای فارسینویسی در ﭘروژه مورد نظر میتوانید از نرمافزارهای
فارسیسازی مانند مریﻢ نیز استفاده کنید.
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تحﻘیﻖ و ﭘﮋوهﺶ
در مورد نرمافزار  After Effectsو ﻗابﻠیتهای آن در ساﺧت تیتراژ
تحﻘیﻘی را انجام داده و آن را در کﻼﺱ برای سایر هنرﺟویان مﻄرﺡ
نمایید .ﺿمنا در مورد سایر نرمافزارهایی که ﻗابﻠیت تخﺼﺼی در
ساﺧت تیتراژ دارند ،نیز اﻃﻼعاتی را کسﺐ کنید.
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هدفهای رفتاری

در پایان این درس از هنرجو انتظار میرود که بتواند:

1 .1با مفهوم  Super Impositionآشنا شده و در یک پروژه آنرا به کار گیرد؛

2 .2انواع روشهای ترکیب کلیپها را نام برده و روش جداسازی آنها را توضیح دهد؛

3 .3جلوهی  Opacityو نحوهی ایجاد شفافیت را برای ساختن تصاویر ترکیبی فرا گرفته و در
یک پروژه آنرا انجام دهد؛

4 .4انواع روشهای جداسازی را در  Premiereنام برده و روش جداسازی آنها را
توضیح دهد؛

5 .5با انواع جلوههای جداسازی در  Premiereآشنا شده و از آنها در پروژههای خود استفاده
نماید؛

6 .6نحوهی کار با جداساز رنگ را فرا گرفته و با استفاده از آن یک کلیپ ترکیبی ایجاد کند؛

7 .7کاربرد جداساز روشنایی را در ایجاد تصاویر ترکیبی فراگرفته و با آن در یک پروژه به
انجام عملیات بپردازد؛

8 .8با تصاویر آلفا و مات آشنا شده و از آنها در پروژه خود برای ایجاد کلیپهای ترکیبی
استفاده نماید.
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مقدمه:
بهطور حتم در بسیاری از برنامههای تلویزیونی یا فیلمهای سینمایی ،با مواردی چون نمایش آرم یک شبکه
در یک گوشه تصویر ،قرار گرفتن بازیگر فیلم در یک صحنه تخیلی یا عکس این موضوع  ،نمایش کاراکترهای
کارتونی در یک صحنه واقعی و موارد مشابه مواجه شدهاید .آیا تا به حال به نحوهی ساخت این گونه سکانسها
و صحنهها فکر کردهاید؟چگونه یک مجری تلویزیونی در حالی که صحبت میکند در پشت سر او تصاویر بسیار
زیبایی از طبیعت به نمایش در میآید؟
مواردی که در باال مطرح کردیم  ،صحنههای ترکیبی هس��تند که در نتیجه تروکاژ یا حقههای س��ینمایی با
اس��تفاده از تکنی��ک روی هم قرار دادن چند تصویر و ترکیب آنها ب��ا یکدیگر به وجود میآیند که اصطالحا به آن
 Super Impositionگفته میشود .در بسیاری از صحنههایی که در باال ذکر شد ،فیلمبرداری از بازیگر یا مجری
تلویزیونی در جلوی یک پرده آبی یا سبز تحت عنوان پرده کروماکی انجام میگیرد؛ به طوریکه در نتیجه ،عمل
ترکیب در خروجی نهایی این پرده آبی یا سبز با صحنهای دیگر جایگزین شده بدین ترتیب صحنههای بسیار جذاب
و در عین حال باور نکردنی پدید خواهد آمد .ما در این بخش شما را با این قابلیتهای بسیار کاربردی ودر عین حال
جذاب  Premiere Proآشنا خواهیم کرد .البته نرمافزارهايي مانند  After effectنيز در اين زمينه داراي قابليتهاي
فراواني هستند كه میتوانيد از آنها نيز براي كروماكي و تركيب تصاوير استفاده نماييد.

 Premiere Pro 20-1و انواع روشهای ترکيب
همانطور که گفتیم ،یکی از قابلیتهای بسیار کاربردی در  Premiere Proقابلیت برهم نهادن تصاویر و
خلق صحنههای بسیار جذاب و مهیج ترکیبی در خروجیهای نهایی است .برای این منظور تا  99شیار ویدیویی
را در  Premiere Proمیتوان روی هم قرار داده و ترکیب کرد.
.1
.2
.3
.4

به طورکلی چهار روش اصلی برای ترکیب تصاویر در  Premiereوجود دارد که عبارتند از:
1استفاده از جلوههای ویژه جداسازی برای شفاف کردن یک کلیپ و نمایان شدن کلیپهای ویدیویی؛
2استفاده از جلوهی میزان کدری یا ، Opacityکه در این روش نیز با کاهش تیرگی یک کلیپ میتوان کلیپ
زیر را نمایان ساخته و با آن ترکیب کرد؛
3اس��تفاده از تکنی��ک مات ک��ردن ی��ا  Matteingبرای نمایش کلیپه��ای پائینی در می��ان بخشهایی از
کلیپ باالیی؛
4استفاده از روش کانال آلفا ( )Alpha Channelبرای ایجاد شفافیت و نمایش ترکیبی کلیپها با یکدیگر.

برای اینکه نتایج کار مطلوب تر ش��ده و صحنههای ترکیبی ایجاد ش��ده به واقعیت نزدیکتر ش��ود معموال
در هنگام فیلمبرداری از ش��خص یا ش��ئ مورد نظر در جلوی یک پرده کروماکی با رنگ یکدست(ترجیحا آبی
روشن یا سبز) استفاده میشود .این رنگ باید کامال متمایز از شئ یا عنصر مورد نظر باشد تا در هنگام حذف و
جداسازی ،با سوژه اصلی تداخل ایجاد نشود.

 20-2آشنایی با جلوههای  Opacityدر ترکیب تصاویر
یک��ی از روشهای کاربردی در ایج��اد تصاویر ترکیبی ،قرار دادن کلیپها در ش��یارهایSuper Impose
(معموال ش��يارهاي باالي  )Video1و کاهش تیرگی ( )Opacityآنهاس��ت؛ به طوریکه در نتیجه این کاهش

تیرگی ،محتویات شیارهای پایین نیز نمایان شود؛ براي اين منظور مراحل زير را انجام دهيد:
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.1
.2

.3

.4

.5
.6

.7

1ایجاد یک پروژه جدید؛
 Import2کلیپ ها به پنجره  Project؛
3درگ ک��ردن کلیپهای دلخواه به پنجره
 Timelineو قرار دادن آنها در شیارهای
 Video1وVideo2؛
شكل  -20-1نمايش خط Opacity
4در ش��یارهای ویدیوی��ی  Video2روی
دکمه  Show KeyFrameکلیک کرده و
گزینه  Show Opacity Handlesرا انتخاب کنید (شكل  )20-1تا خط  Opacityنمایش داده شود .کلیپ
هم اکنون در حال  %100تیرگی است؛
5کلیپ مورد نظر را در این شیار انتخاب کرده تا در پنجره  Effect Controlنمایش داده شود و سپس روی
مثلث کنار نام جلوه  Opacityکلیک کنید تا باز شود؛
 CTI6را ب��ه ابت��دای کلیپ آورده و درصد ش��فافیت را به  %0تنظیم کنید و س��پس  CTIرا به  10ثانیه بعد
ب��رده و ب��ا ایجاد ی��ک  Keyframeآنرا به  %50تنظیم کنی��د .در ادامه به  10ثانیه بع��د رفته و با ایجاد
ی��ک  Keyframeآنرا ب��ه  %100و در س��پس با انتقال  CTIب��ه  10ثانیه قبل از اتم��ام فیلم ،با ایجاد
ی��ک  Keyframeآنرا ب��ه  %50و در پایان فیلم نیز با ق��رار دادن  CTIو ایجاد یک  Keyframeآنرا به
پایینترین مقدار تنظیم نمایید؛ (شكل )20-2
 CTI7را ب��ه ابت��دای کلی��پ آورده و ب��ا زدن  Spacebarنتیج��ه کار را ک��ه ی��ک تصویر ترکیبی اس��ت،
مشاهده کنید.

شكل -20-2تنظیم میزان شفافیت کلیپ با دستگیرههای Opacity
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همانطور که در قس��مت قبل دیدید ،با تغییر دادن میزان
تیرگی کلیپ باالیی توانس��تیم کلیپ زیرین را نمایش داده و
ی��ک تصویر ترکیبی ایجاد نماییم؛ اما در کلیپها یا تصاویری
که میخواهیم بخش��ی از یک کلیپ را با کلیپ دیگر ترکیب
کنیم ،این روش مناس��ب نخواهد بود ،بدین لحاظ از روش��ی
تحت عنوان جداسازی استفاده مینمایند که برای این منظور
 Premiere Proدر پوش��هی Video Effectو زی��ر پوش��ه
( Keyingشكل  )20-3چهار دسته جداساز تصویری مختلف
قرار داده است که عبارتند از:
1 .1جداس�ازی رنگ :در ای��ن گروه از جداس��ازیها عمل
جداس��ازی براس��اس رنگه��ای موج��ود در تصاوی��ر
انج��ام میگی��رد؛ مانن��د جداس��ازیهای تصویری Rgb
Green ،Blue Screen ،Chroma ،Difference
 Non Red،Gcreen؛
2 .2جداس�ازی روش�نی :این گ��روه از جداس��ازی ،عمل
جداس��ازی را براساس تغییر میزان روشنایی تصویر انجام
میدهد .مانند Screen،Multiply،Luma:؛
3 .3جداساز بلوک کردن یا مات :این جداساز با مات کردن
بخشهای��ی از یک کلیپ باعث نمایش س��ایر کلیپها و
ایج��اد تصاوی��ر ترکیبی میش��ود .مانن��د Difference
Trace ،Remove Matte ،Image Matte ،Matte
Garbage Matte ،Matte؛
4 .4جداسازکانال آلفا :از کانالهای آلفا موجود در یک تصویر
برایایجادشفافیتوترکیبکلیپهااستفادهمینمایند؛مانند:
.Alpha Channel

شكل  -20-3جلوههاي جداسازی کلیپها

 20-4کار با جداساز رنگی RGB Difference
این جداسازها همانطور که گفتیم براساس رنگ ،عمل ترکیب را انجام میدهند؛ بنابراین ،با استفاده از آنها
میتوان یک پس زمینه رنگی را ش��فاف کرده و با یک کلیپ آنرا جایگزین نمود یا بخش��ی از یک کلیپ را که
دارای رنگ یکدست است ،شفاف کرده و با تصویری دیگر ترکیب کرد ،برای این منظور ،قبل از عمل جداسازی
الزم اس��ت تصاویری با پس زمینه رنگی یا یک بخش رنگی ایجاد ش��ود یا اینکه فیلمبرداری از سوژه مورد نظر
در مقاب��ل ی��ک پرده کروماکی س��بز یا آبی انجام گیرد تا در تدوین نهایی با حذف یا ش��فاف کردن رنگ ،عمل
ترکیب تصاویر صورت گیرد .نمونه بس��یار بارز این مس��اله را شما در استودیوهای تلویزیونی میتوانید ببینید که
بازیگر در مقابل یک پرده کروماکی قرار گرفته است؛ در حالی که ما از صفحه تلویزیون او را در جلوی تصاویری
مش��اهده میکنیم که توس��ط دوربینها قبال ضبط شده اس��ت؛ حاصل این کار ،یک تصویر ترکیبی است که در
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آن از روش جداسازی و کروماکی استفاده شده است؛ به عنوان مثال ،آویزان شدن بازیگر از یک آسمان خراش
جلوهای اس��ت که میتواند در اس��تودیو تصویر آویزان شدن او با استفاده از پرده کروماکی با یک تصویر آسمان
خراش ترکیب شود.
ما در این قسمت شما را با جداسازی رنگی  RGB Differenceو نحوهی کار با آن آشنا کرده و استفاده از
سایر جداسازها را به خودتان میسپاریم؛ براي اين منظور مراحل زير را انجام دهيد:
1 .1از پنجرهی  Projectیک کلیپ دلخواه را به شیار  Video1و یک کلیپ را با زمینهی رنگی یا دارای نواحی
با رنگ یکدست در شیار  Video2قرار دهید؛
2 .2کلیپ موجود در شیار ویدیویی  Video2را انتخاب کرده و از پالت  Effectsو جلوههای ویژه ویدیویی در زیر
ش��اخه  Keyingجداساز  RGB Differenceرا پیدا کنید و سپس آنرا به پنجره  Effect Controlیا روی
کلیپ مورد نظر در پنجره  Timelineدرگ کنید؛
3 .3آنرا روی مثلث کنار نام  RGB Differenceکلیک کرده تا گزینههای تنظیمی آن باز ش��ود س��پس روی
قطرهچ��کان جل��وی گزین��هی  Colorکلیک کرده و آنرا ب��ه کلیپ موجود در صفح��ه  Programپنجره
 Monitorبرده و با استفاده از آن رنگی را که قرار است جداسازی شود ،انتخاب کنید؛
4 .4در میان گزینههای  Difference Rgbدس��تگیرهی مربوط به  Similarityرا به سمت راست درگ نمایید؛
در همین حالت به تصویر موجود در صفحه  Programدقت کنید .مشاهده خواهید کرد که کلیپ موجود در
شیار ویدیویی اول با شفاف شدن رنگ انتخابی بتدریج نمایان میشود .هر چه میزان  Similarityرا افزایش
دهید میزان رنگ بیشتری از تصویر شفاف خواهد شد(.شكل )20-4
توجه داشته باشید که از گزینهی  Mask Onlyجداساز  RGB Differenceبرای تبدیل تصاویر جداسازی
ش��ده به یک تصویر س��یاه و سفید استفاده میشود و از گزینهی  Drop Shadowنیز برای دادن سایه به کلیپ
مورد نظر و ایجاد حالت س��ه بعدی استفاده میگردد؛ ضمنا سایه اعمال شده همیشه پایین و سمت راست کلیپ
قرار میگیرد.

شكل -20-4جداساز RGB Difference
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این جداس��ازها همانطور که گفته شد براس��اس بخشهای تیره و روشن تصویر ،عمل جداسازی و ترکیب
تصاویر مختلف را انجام میدهد Premiere .از س��ه جداس��از  Screen ، Lumaو  Multiplyبرای این منظور
استفاده میکند  .ما در این میان به بررسی جداساز  Lumaمیپردازیم؛ چرا که سایر جداسازها تا حد بسیار زیادی
شبیه  Lumaعمل مینمایند؛ بهطوریکه جداساز  Multiplyبا پیدا کردن نواحی روشن و  Screenنواحی تیره،
بخشهایی از کلیپ مورد نظر را شفاف کرده و تصاویر ترکیبی مختلفی ایجاد مینماید؛ براي اين منظور مراحل
زير را انجام دهيد:
1 .1از پنجرهی  Projectیک کلیپ دلخواه را به ش��یار  Video1و یک کلیپ را نیز به ش��یار ویدیویی Video2
درگ کنید .بهتر اس��ت که کلیپ دوم دارای عناصر تیره در زمینه ای روش��ن یا بر عکس باش��د؛ ضمنا بهتر
است که پس زمینه آن کامال متمایز و بافت کمی داشته باشد؛ در این حالت ،جلوه  Lumaبهتر عمل میکند؛
برای این منظور میتوانید در فتوش��اپ ،یک تصویر با زمینه تیره ایجاد کرده و س��پس یک بخش از آنرا با
رنگ روشن پر کنید؛
2 .2از پالت  Effectsو از میان جلوههای ویژه تصویری موجود در زیر ش��اخههای  ، Keyingجداساز  Lumaرا
به پنجره  Effect Controlیا روی کلیپ موجود در شیار  Video2در پنجره  Timelineدرگ نمایید؛
3 .3همانطور که مش��اهده میکنید ،مقدار  Thresholdبه طور پیش فرض روی مقدار  %100تنظیم ش��ده و
 Cut Offنیز  %0اس��ت؛ (شكل  )20-5این بدین معناست که بیشتر رنگهای تیره تصویر شفاف شدهاند.
حال مقدار  Cut Offرا افزایش دهید و نتیجهی کار را مشاهده کنید چه تغییری حاصل شود؟
همانطور که مشاهده کردید  Lumaیک جداساز روشنی و تیرگی است و بهتر است در کلیپهایی استفاده
شود که سوژه و پس زمینه به لحاظ روشنایی با یکدیگر متضاد باشند.

شكل  -20-5جداساز روشنایی Luma
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 20-6ایجاد شفافیت با کانالهای آلفا
یکی دیگر از تکنیکهای موثر برای ایجاد کلیپهای ترکیبی ،اس��تفاده از کانال آلفاس��ت .کانالهای آلفا را
میت��وان در فتوش��اپ نیز ایجاد کرد؛ ضم��ن اینکه خود Premiereنیز با تع��دادی از جلوههایش قادر به ایجاد
کانالهای آلفاس��ت .همانطور که میدانید به کانال اضافی که عالوه بر کانالهای رنگی تصویر ایجاد میش��ود
اصطالحا آلفا گفته میش��ود و این کانال اضافی ،قس��متهای ش��فاف و نیمه شفاف تصویر را مشخص میکند.
کانالهای آلفا  8بیتی بوده و برای تعریف سطوح مختلف خاکستری ( 256سطح) از آنها استفاده میشود .نواحی
س��فید در این کانالها مش��خص کننده نقاط تیره و نواحی س��یاه بیانگر نقاط ش��فاف است؛ ضمن اینکه مناطق
خاکستری نیز بخشهای نیمه شفاف تصویر را تشکیل میدهند.
 21-6-1نحوهی ساخت کانال آلفا در نرم افزار Photoshop
برای این منظور ،تصویر مورد نظر را در نرم افزار فتوشاپ باز کرده و سپس مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1بخشی از تصویر که قرار است آلفا شود ،را انتخاب کنید؛ در این تصویر میخواهیم زمینه تصویر را آلفا نماییم:
2 .2به پالت  Channelرفته و با اس��تفاده از دکمهی  Create New Channelیک کانال جدید به کانالهای
موجود اضافه کنید؛ چون کانال اضافه ش��ده مازاد بر کانالهای موجود آن هس��ت ،آن را به عنوان کانال آلفا
در نظر میگیرد؛
3 .3کانال آلفا را انتخاب کرده و س��پس محدوده انتخاب را با رنگ مش��کی پرنموده و در همین حالت ،محدوده
انتخاب را معکوس کرده ( )Inverseو آن را با رنگ سفید پر کنید؛ ()20-6
4 .4ب��ه پال��ت الیه برگردید؛ همانطور که مش��اهده میکنید ،اثری از کانال آلف��ا در تصویر وجود ندارد .ویژگی
کاناله��ای آلف��ا این اس��ت
ک��ه اگرچ��ه در تصوی��ر دیده
نمیش��وند ،ولی نرمافزارهای
مانند  premiereآنها در نقاط
مشکی شفاف کرده و در نقاط
س��فید،آنرا تیره نگه داشته و
مانع از نمایش الیه زیرین آنها
میشوند؛
5 .5فایل را با پس��وند  Psdذخیره
کنید.
نکته :الزم اس��ت ابع��اد تصویر و
کیفیت تصویر با مشخصات پروژه
در  Premiereهماهنگ باشد.

شكل  -20-6ساخت کانال آلفا در فتوشاپ
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 21-6-2نحوهی استفاده از کانال آلفا در Premiere
حال که با نحوهی ساخت کانال آلفا در فتوشاپ آشنا شدید ،در این قسمت شما را با نحوهی ایجاد شفافیت
با استفاده از کانالهای آلفا در  premiereآشنا خواهیم کرد .براي اين منظور مراحل زير را انجام دهيد:
1 .1از پنجرهی  Projectیک کلیپ دلخواه را به شیار ویدیویی  Video1درگ نمایید .همچنین در شیار ویدیویی
 Video2نیز یک تصویر با کانال آلفا قرار دهید؛
● ●رای ایجاد یک تصویر با کانال آلفا از نرم افزار فتوشاپ استفاده نمایید؛ ضمن اینکه در هنگام Importآن به
پروژه مورد نظر در  Premiereپنجره ای باز میشود که در هنگام ورود فایلهای الیه دار یا  ،Psdنحوهی
رفتار با الیههای تصویر سوال میکند که شما میتوانید گزینه  Merged Layersرا انتخاب نمایید.
 .2جلوهی تصویری  Alpha Adjustرا از زیر پوشه  Keyingجلوههای تصویری  Premiereدر پالت Effects
انتخاب کرده و به پنجرهی  Effect Controlدرگ نمایید؛
 .3با کلیک روی مثلث کنار نام جلوه  Alpha Adjustگزینههای زیر نمایش داده میشود؛ (شكل )20-7
| | : Ignore Alphaاز شفافیت کانال آلفا صرف نظر کرده و آنرا تیره میکند؛
| | : Invert Alphaج��ای کان��ال آلفا و تصوی��ر را معکوس میکند یعنی کانال آلف��ا را تیره و تصویر را
شفاف میکند؛
| | :Mask Onlyشفافیت را فقط روی قسمت ماسک شده تصویر انجام میدهد.

شكل  -20-7جداسازی با کانال آلفا و جلوه Alpha Adjust
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 20-7انجام عملیات با جداسازی مات
یکی دیگر از روشهایی که برای جداسازی یا ترکیب کلیپها مورد استفاده قرار میگیرد ،استفاده از تصاویر
مات میباش��د .ماتها عموما تصاویر رنگی یا خاکستری هستند که در نرمافزارهایی مانند  ،premiereنواحی
س��یاه آنها ش��فاف و نواحی سفید کدری ،ضمن اینکه نواحی خاکس��تری نیز با توجه به درجه خاکستری موجود
به حالت نیمه ش��فاف نمایش داده خواهند ش��د .از این تکنیک برای نمایش کلیپهای ترکیبی استفاده میشود.
برای س��اخت این تصاویر نیز میتوانید از نرمافزارهایی مانند فتوش��اپ اس��تفاده نمایید .برای اینکه بیشتر با این
روش جداس��ازی آَشنا ش��وید به نحوه انجام عملیات با جلوه  Image Matte Keyمیپردازیم .براي اين منظور
مراحل زير را انجام دهيد:
در نرمافزاری مانند فتوشاپ یک فایل با زمینه سفید ایجاد کرده و سپس سه قسمت آن را به شکل دلخواه
با سه رنگ سیاه  ،خاکستری روشن و خاکستری تیره پر نمایید( .شكل )20-8
1 .1پس از ذخیرهی فایل تصویری مورد نظر به پروژهی  Premiereبرگردید؛

20
شكل -20-8تصوير مات ايجاد شده با سه ناحيه رنگی

.2
.3
.4
.5

2دو کلیپ تصویری یا دو تصویر ثابت را به شیارهای  Video1و  Video2درگ نمایید؛
3کلیپ موجود در ش��یار  Video2را انتخاب کرده و جلوهی  Image Matte Keyرا از زیر پوش��ه Keying
جلوهه��ای تصویری پالت  Effectsبه آن ؛(ب��ا درگ روی کلیپ یا درگ به پنجره  Effect Controlاعمال
کنید)
4روی مثل��ث کنار ن��ام جلوهی  Image Matte Keyکلی��ک کنید و گزین��هی  Composite Usingرا به
 Matte Lumaتغییر دهید؛
5روی آیکن پنجره جلوی نام جلوهی  Image Matte Keyکلیک کرده(ش��كل  )20-9و در پنجره باز ش��ده
نام فایل مات رنگی ایجاد شده در فتوشاپ را انتخاب کنید؛ در این حالت خواهید دید که در ناحیه سیاه رنگ
حفره ای ایجاد ش��ده که کلیپ پایینی از داخل آن نمایان ش��ده است؛ ضمن اینکه در نواحی خاکستری نیز
کلیپ پایین به صورت نیمه شفاف (متناسب با درجه خاکستری) قابل نمایش است.
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Image Matte Key جداسازی با تصاویر مات و جلوه-20-9 شكل

Learn In English
--------------------------------------About compositing
You can composite images in several ways: by applying keys, by using alpha channels
(in clips that have them), by using the opacity effect, and by simply scaling an image to
reveal underlying images. All of these methods, except scaling, require that part of a clip
be transparent.
Adobe After Effects, another program in Adobe Creative Suite Production Premium,
gives you a greatly expanded range of compositing tools. You can easily import
composites made in After Effects into Adobe Premiere Pro.
When part of a clip is transparent, transparency information is stored in its alpha
channel. You can apply any combination of opacity, masks, mattes, and keying to modify
the alpha channel. This partially or totally hides areas of a clip.

376

20

ترکیب و جداسازی کلیپها

خالصه مطالب:
-----------------------------•به تکنیک روی هم قرار دادن چند تصویر و ترکیب آنها با یکدیگر اصطالحا  Super Impositionگفته
میشود.
•به طورکلی چهار روش اصلی برای ترکیب تصاویر در  Premiereوجود دارد که عبارتند از:
استفاده از جلوههای ویژه جداسازی ،جلوه میزان کدری یا  ،Opacityتکنیک مات کردن یا  Matteingو
استفاده از روش کانال آلفا (.)Alpha Channel
•یکی از روشهای کاربردی در ایجاد تصاویر ترکیبی قرار دادن کلیپها در شیارهای Super Impose
(معموال شيارهاي باالي  )Video1و کاهش تیرگی ( )Opacityآنها میباشد به طوریکه در نتیجه این
کاهش تیرگی محتویات شیارهای پائین نیز نمایان گردد.
•در  premiere proچهار دسته جداساز تصویری برای ترکیب وجود دارندکه عبارتند از:
جداسازی رنگ ،جداسازی روشنی ،جداساز بلوک کردن یا مات و جداسازکانال.
•جداساز رنگی  RGB Differenceبراساس رنگ ،عمل ترکیب را انجام میدهند .بنابراین با استفاده از آنها
میتوان یک پس زمینه رنگی را شفاف کرده و با یک کلیپ جایگزین نمود.
•جداساز روشنی براساس تیرگی و روشنی عمل جداسازی تصویر و ایجاد تصاویر ترکیبی را به انجام
میرسانند Premiere .از سه جداساز  Screen ، Lumaو  Multiplyبرای این منظور استفاده میکند.
•یکی دیگر از تکنیکهای موثر برای ایجاد کلیپهای ترکیبی استفاده از کانال آلفاست .سفید در این کانالها
مشخصکننده نقاط تیره و سیاه بیانگر نقاط شفاف است .ضمن اینکه مناطق خاکستری نیز بخشهای نیمه
شفاف تصویر را تشکیل میدهند.
•به طور کلی ماتها تصاویر رنگی یا خاکستری هستند که از آنها برای جداسازی و ترکیب کلیپها استفاده
میشود .ماتها مانند کانالهای آلفا نواحی سیاه آنها شفاف و نواحی سفید بیانگر تیره ضمن اینکه نواحی
خاکستری نیز با توجه به درجه خاکستری موجود نیمه شفاف خواهند بود..
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وا ژه نامه تخصصي
Alpha Channel

کانال آلفا
ترکیب

Combination

مخلوط

Composite
Drop Shadow

سایه

20

معکوس

Inverse

جلوه

Keying

پوشش

Mask

بدون جال

Matte
Multiply

تکثیر شدن – زیاد شدن
میزان کدری

Opacity

اندکی

Partially
Reveal

معلوم کردن

Show KeyFrame

نمایش فریمهای کلیدی

Similarity

شباهت

Super Imposition

روی هم قرار گرفتن و ترکیب

Threshold

آستانه – حد

Transparent

شفافیت

Underlying

در زیر قرار گرفته

Video Effect

جلوه ویدیویی
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خودآزمایﻲ
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

Super Impositionچیست و چه استفاده ای از آن در تدوین میشود؟
با چه روشهایی در  Premiere Proمیتوان کلیپهای ترکیبی ایجاد کرد؟ در مورد آنها توضیح دهید.
از تکنیک کروماکی در تدوین برای چه منظوری استفاده میشود؟ در مورد نحوهی انجام آن توضیح دهید.
از جلوهی  Opacityچگونه برای ایجاد کلیپهای ترکیبی استفاده میشود؟
انواع جلوههای جداسازی کلیپها به چند دسته تقسیم میشوند از هر دسته یک جلوه ویژه را نام ببرید.
س��ه جل��وهی جداس��از روش��نایی را نام برده و بنویس��ید ک��ه از این جل��وه در چه نوع تصاوی��ری میتوان
استفاده نمود؟
کارب��رد ویژهی جداس��از مات در ایجاد چه نوع کلیپهایی اس��ت؟ همچنین در مورد س��اختار تصاویر مات
توضیح دهید.

کارﮔاه تدویﻦ:
تﻤﺮﻳﻦ 1

در محیط فتوشاپ ،یک آرم یا نشانه طراحی کرده و سپس آنرا در گوشهی سمت چپ و باالی تصویر (در
حین نمایش یک کلیپ) قرار دهید؛ به طوریکه روی کلیپ مورد نظر یک نوشته نیز سوپر شده باشد.
تﻤﺮﻳﻦ 2

برای یک فیلم ،تیتراژی طراحی کنید که در آن تصاویر مختلفی با فاصله زمانی مختلف روی صفحه ،نمایش
داده شوند؛ ضمن اینکه با نمایان شدن هر تصویر ،عنوان متنی تصویر نیز در کنار آن نمایش داده شده و سپس
تصویر و متن با یک جلوه حرکتی از صفحه خارﺝ شود.
تﻤﺮﻳﻦ 3

در ی��ک پروژه با اس��تفاده از جلوهی Opacityترکیبی از  5کلی��پ مختلف را ایجاد کنید؛ به گونهای که 10
تصویر نیز با فاصله زمانی روی این کلیپ ترکیبی از س��فیدی محو به تصویر و پس از  2ثانیه نمایش ،محو به
تاریکی شوند .
تﻤﺮﻳﻦ 4

در یک پروژه ،متنی تحت عنوان  MASK TEXTدر وس��ط صفحه قرار گیرد؛ به طوریکه یک کلیپ در
داخل حروف نمایش داده شود.

تمریﻦ:
در لوح فش��ردهی همراه کتاب به فصل مربوطه رفته و با اس��تفاده از محتویات داخل پوشه کلیپهای موجود در
پوشهی  Resultرا ایجاد کنید.
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ﭘرسﺶهای ﭼﻬارﮔزینﻪای:
 .1از کدام روش زیر برای ترکیب تصاویر در  Premiereاستفاده میشود؟
ب) Matteing
الف) Opacity
د) هر سه مورد
ﺝ) Alpha Channel
 .2کدام یک از جلوههای زیر ،عمل جداسازی را براساس تغییر میزان روشنایی تصویر انجام میدهد؟
ب) Luma
الف) Rgb Difference
د) Alpha Channel
ﺝ) Difference Matte
 .3کدام یک از گزینههای زیر به معنی صرف نظر کردن از شفافیت کانال آلفا و تیره کردن آن است؟
ب) Ignore Alpha
الف)Alpha Adjust
د) Mask Only
ﺝ) Invert Alpha

20

 .4اگر در جلوهی  luma keyمقدار  Thresholdروی مقدار  %100تنظیم ش��ود و  Cut Offنیز  %0باش��د،
کدام گزینه ،صحیح است؟
الف) بدین معناست که بیشتر رنگهای تیره تصویر شفاف شدهاند.
ب) بدین معناست که بیشتر رنگهای روشن تصویر شفاف شدهاند.
ﺝ) بدین معناست که بیشتر رنگهای روشن تصویر تیره شدهاند.
د) بدین معناست که بیشتر رنگهای تیره تصویر بدون تغییر باقی میمانند.
5. All composite methods, except………, require that part of a clip be transparent.
a) Opacity
b) Alpha Channel
c) Keying
d) Scaling
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ﭘروژه:
پروژهای که انتﺨاﺏ کردهاید تمامی بﺨﺶهای پروژه که به ﺻورت
کروماکی تهیه شده با روش هایی که در این فصﻞ آموخته اید با یﻜدیﮕر
ترکیب نمایید .سپﺲ کلیپهای ترکیبی را در خﻂ تدوین نهایی ﻗرار دهید.

20
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تحﻘيﻖ و ﭘﮋوهﺶ:
در مورد انواع کاناﻝهای آلفا و ساختار آنها اﻃﻼعاتی را به دست آورید
و ضمنا جﺴتوجو کنید که ﭼه جلوههای ویﮋه تصویری در Premiere
دارای کاناﻝ آلفا هﺴتند.

20
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21
اهداف رفتاری

ن این فصل از هنرجو انتظار میرود که بتواند:
در پایا 

1 .1انواع خروجیهای قابل تولید توسط  Premiere proرا بیان کند؛

2 .2قابلیتهای جدید  Premiere Proرا در تولید خروجی نهایی پروژه توضیح دهد؛
3 .3ارسال خروجی روی نوار ویدیویی را یادگرفته و آنرا انجام دهد؛

4 .4با کاربردایجاد خروجی با تصاویر ساکن آشنا شده و آنرا تولید کند؛

5 .5با انواع خروجیهای صدا و نحوهی تولید آنها در یک پروژه آشنا شده و آنرا
انجام دهد؛

6 .6از یک پروژه خروجی فیلم در انواع مختلف آن تولید نماید؛

7 .7خروجی پروژه خود را روی  DVDانتقال داده و ضبط نماید.
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مقدمه:
در فصلهای قبل با  Premiere Proو قابلیتهای آن در تدوین دیجیتال آشنا شدید و دیدید که چگونه با
این نرمافزار و سایر نرمافزارهای جانبی آن میتوان عملیات شگفت انگیز و کاربردی را روی کلیپها انجام داد؛
عملیاتی که تعدادی از آنها در اس��تودیوهای تدوین آنالوگ یا انجام پذیز نیس��ت یا انجام آنها وقت بسیار زیادی
از تدوینگر را به خود اختصاص میدهد .در ادامه این قابلیتهای کاربردی ،شما را با نحوهيایجاد خروجیهای
مختلف در  Premiereآشنا خواهیم کرد؛ اما قبل از آن الزم است که اطالعاتی در مورد منوی  projectو کاربرد
 project managerدر مدیریت نهایی پروژه کسب کنید.

 21-1مدیریت پروژه با Project Manager
یکی از منوهای پرکاربرد برنامهي  premiereکه تدوینگران را در تهیه و مدیریت یک پروژه کمک فراوانی
مینماید و معموال در ابتدا و انتهای س��اخت یک پروژه از آن اس��تفاده میشود ،منوی  projectاست .در قسمت
اول این منو دستورات مربوط به  Project Settingقرار گرفته است که در شروع کار با پروژه در مورد تنظیمات
آن صحبت کردیم .اما دستور کاربردی که بهطور معمول تدوینگران در مراحل کار با یک پروژه و بخصوص در
مراحل پایانی از آن برای ساخت یک پوشه مستقل ( حاوی فایلهای مورد نیاز در یک پروژه ) استفاده میکنند،
دس��تور project Managerاس��ت بهطوریکه در این حالت میتوان براحتی از پوش��هي پروژه در مس��یرهای
مختلف استفاده کرد بدوناینکه با مشکل  Offlineفایلها مواجه شوند.
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شکل-21-1تنظیمات پنجرهی project manager
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با اجرای دستور  project Managerهمانطور که مشاهده میکنید (شکل )21-1پنجرهای باز میشود که
از دو بخش اصلی تشکیل شده است:
• :Create New Trimmed Projectبا انتخاب این گزینه میتوان فقط فایلهایی را که در پروژه استفاده
ش��دهاند ،در یک پوش��هي مجزا قرار داده و به صورت یک پوش��هي برش خورده و خالصه ش��ده در مسیر
دلخواه ذخیره کرد.
• :Collect file and copy to New Locationای��ن گزین��ه بر خالف گزین��هی قبلی ،پروژه را به همراه
تمامی فایلها و رس��انههای موجود در آن بهطور کامل در یک پوش��ه مستقل ذخیره میکند .بهطور معمول
تدوینگران ،از این گزینه برای سازماندهی فایلهای موجود در پروژه که ممکن است در مسیرهای مختلفی
قرار داشته باشند ،استفاده مینمایند.
با انتخاب گزینهي اول میتوان به موارد زیر نیز در آرشیو یک پروژه برش خورده ،توجه کرد:
• :Exclude Unused Clipبا انتخاب این گزینه فقط فایلهای استفاده شده در پروژه به پوشهی مورد نظر
کپی شده و فایلهای غیرقابل استفاده در پنجرهي  Projectبه این پوشه کپی نخواهند شد؛
• :Make offlineبا انتخاب این گزینه ،فایلهای موجود در پروژه به صورت لیس��تی از فایلهای Offline
ن این فایلها
ب این گزینه ،حجم پروژه کم شده و در موقع لزوم میتوا 
ذخیره میشوند؛ بهطوریکه با انتخا 
را مجددا  captureکرد .توجه داش��ته باش��ید که در هنگام ساخت ،Offlineالزم است نام نوار به همراه آن
ذخیره ش��ده باش��د؛ در غیر این صورت به جای ذخیره  Offlineفایلها ،مشاهده خواهید کرد که فایلهای
اصلی ذخیره شدهاند؛
• :Include Handelبا انتخاب این گزینه ،فایلهای موجود در پروژه از فایل اصلی خود چند فریم در ابتدا
و چند فریم در انتها دریافت خواهند کرد تا تدوینگر در هنگام ویرایش با مشکل کمبود فریم مواجه نشود؛
ب این گزینه ،اگر نام فایله��ا را تغییر نام دهی د این
• :Rename Media file to Match Clipب��ا انتخ��ا 
امکان بهوجود خواهد آمد که پروژه با نامهای جدید نیز قابل استفاده باشد.
حال که با نحوهی س��ازماندهی پروژه با روش  trimآش��نا شدید ،الزم است بدانید که با انتخاب گزینهي دوم،
تعدادی از گزینههای فوق به صورت مشترک در حالت Collect Files And Copy To New Location
نیز وجود دارد که ما در این قسمت به بررسی گزینههای اختصاصی آن میپردازیم:
• :Include Preview Fileهمانط��ور ک��ه میدانید ،در هنگام رندر پ��روژه ،مجموعهای از فایلهای پیش
نمایش روی فضای دیسکایجاد میشود که با غیر فعال بودن این گزینه ،فایلهای پیش نمایش به پوشه
پروژه کپی نخواهند شد .این امر میتواند در فضای حافظه صرفه جویی نماید؛
•  :در هن��گام  importفایلهای صوتی نیز مجموعهای از فایل موقتایجاد میش��ود که با غیر فعال کردن
این گزینه میتوان از کپی آنها به پوشهي پروژه ،جلوگیری کرد.
در پایان شما میتوانید با اجرای گزینه  Calculateاندازه یا حجم پوشهي پروژه را محاسبه کنید.
سؤال :با انتخاب یا عدم انتخاب گزینهي  Make Offlineچه تغییری در حجم پروژهایجاد میشود؟ چرا؟

 Premiere pro 21-2و انواع خروجیها
 Premiere Proمجموع�� هي کامل��ی از خروجیه��ای مختل��ف را در اختیار تدوینگران ق��رار میدهد که
مهمترین این خروجیها میتوانند شامل موارد زیر باشند:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

1ایجاد خروجیهای مستقیم فیلم روی نوار DV،VHS؛
2ایجاد خروجی فیلم با فرمت ،Quick Time ، Real media ، windows media ،Adobe flash video
 Mpeg ،Aviو H.264؛
3ارسال مستقیم خروجی روی DVD؛
4ایجاد خروجی صدا با فرمت Wav؛
5ایجاد خروجیهای تک فریم با فرمتهای تصویری مختلف؛
6سایر خروجیها مانند  Aafو .Edl

همانطور که در لیس��ت خروجیهای  Premiereمش��اهده کردید ،این نرمافزار همگام با تکنولوژی روز با
قابلیتهای ویژه خود توانسته باایجاد تنوع ،تمامی خروجیهای مورد نیاز تدوینگران را فراهم نماید که در ادامه
با مهمترین این خروجیها آش��نا خواهید ش��د؛ ضمنا برایایجاد خروجی ،از منوی  Fileو زیر منوی Export
استفاده نمایید( .شكل )21-2

21
شكل  -21-2نحوهی اجراي انواع خروجي

 21-3ارسال خروجی به فیلم ()Export Movie
یک��ی از مهمتری��ن و پ��ر کاربردترین خروجیه��ا در  Premiereکه با اس��تفاده از آن میت��وان عالوه بر
فایلهای ویدیویی پایه ،سایر فرمتهای مورد نظر برای خروجیها مانند تصاویر ساکن و صدا را نیزایجاد کرد
 Export Movieمیباشد.
از آنجاییکه ارس��ال خروجی به فیلم تا حدود زیادی مش��ابه  Export Audioاس��ت ،د ر این قس��مت به
گزینههای مهم و اساس��ی آن برای تولید خروجی اش��اره خواهیم کرد و از گزینههای کم کاربرد آن صرف نظر
خواهیم نمود؛ لذا میتوانید برای تولید خروجی فیلم از پروژه مورد نظرتان ،مراحل زیر را انجام دهید:
 -1سکانس مورد نظر خود را انتخاب کنید؛
 -2دس��تور  File/Export/Movieرا اجرا کنید تا پنجرهي  Export Movieباز ش��ود .با دادن مسیر و نام
فای��ل میتوانی��د بهطور پیش فرض یک خروجی  Aviرا در مس��یر مورد نظر ذخیره نمایید؛ (ش��كل  )21-3در
غی��ر ای��ن صورت با کلیک روی دکمهي  Settingو در پنجرهی تنظیم��ات  Movieمیتوانید با انتخاب بعضی
386

توانایی ایجاد و صدور یک پروژه

از گزینهها و تعیین مقادیر مناســب آنها ،خروجیهای با کیفیت باال یا پایین راایجاد نمایید؛ بدین لحاظ در این
قسمت با تعدادی از این گزینهها و کاربرد آنها آشنا خواهیم شد.

شكل-21-3ذخیره خروجی فیلم با پسوند Avi

همانطــور که در پنجرهي  Export Movie Settingمشــاهده کنید ،بخشهــای مختلفی برای تنظیم
خروجی فیلم وجود دارد که در ذیل با بخشهای مهم و کاربردی آنها آشنا میشویم( .شكل )21-4

شكل  – 21-4انواع تنظیمات مربوط به خروجی فیلم

بخش : General

تنظیمــات کلی مربوط به خروجی فیلم ،از جمله تعیین نوع فایل خروجی ،محدودهایجاد خروجی از پروژه و
مواردی مشابه ،در این قسمت صورت میگیرد.
شــما از بخــش  File Typeیا نوع فایل( ،شــكل  )21-5میتوانید یکی از گزینههــای Microsoft Avi
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و  Microsoft Dv Aviرا انتخ��اب کنی��د ضم��ن اینکه میتوانی��د از بخش  Rangeنیز یک��ی از انتخابهای
( Entire Sequenceکل محدوده س��کانس) یا ( Work Area Barناحیه کاری پروژه) را برای تولید خروجی
انتخاب نمایید.

تنظیمات Video:

21

شكل  -21-5تنظیمات کلی خروجی فیلم

از آنجاییک��ه در بخ��ش  Generalن��وع فایل خروجی از بخ��ش  File Typeرا مش��خص نمودید ،لذا در
بخ��ش  Videoنیز تنظیمات مربوط به نوع فایل انتخابی در اختیارتان قرار میگیرد( .ش��كل  )21-6همانطور
که در این بخش مش��اهده میکنید ،امکان تنظیم اندازه کادر ) (Frame Sizeنرخ کادر ( ،)Frame Rateعمق
رنگ ( )Depthو کیفیت ( )Qualityقرار دارد؛ همچنین از بخش  Pixel Aspect Ratioنیز میتوانید نس��بت
تصویری مورد نظر را برای استاندارد پخش تلویزیونی انتخاب نمایید.

شکل -21 -6تنظیمات video

تنظیمات Rendering And Key frame

ب��ا انتخاب این گزین��ه از پنجرهي  Export Movieمیتوان تنظیمات مرب��وط به عملیات  Renderپروژه
را تعیین کرد( .ش��كل  )21-7در این بخش تنها گزینهای که مهم اس��ت ،تنظیم نوع Fieldاس��ت که برای این
منظور از بخش  ،Fieldsبرای خروجیهای  DVاز گزینهي  ،Lower Field Firstبرای خروجی مانیتور گزینهي
 No Fieldsو همچنی��ن ب��رای بعض��ی از ابزاره��ا و دس��تگاههای س��ختافزاری دیگ��ر ازUpper Fields
استفاده میشود.
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شكل  -21-7تنظیمات ويديو در خروجی فیلم

 21-4ایجاد خروجی با تصاویر ساکن ()Export Frame
یکی از امکانات بسیار جالب  Premiere Proدر ارسال خروجیها ،تولید تصاویر ساکن با فرمتهای ،Bmp
 Tiff ،Targa ،Gifاس��ت ک��ه میتوانید از آنها برای عملیاتی چون تهی��ه عکسهای تبلیغاتی و همچنین تولید
خروجی برای ارسال به وب استفاده نمایید.
مراحل انجام کار:

 CTI1 .1را به محل مورد نظر انتقال دهید.
2 .2دستور  File/Export/Frameرا اجرا کنید تا پنجرهي  Export Frameباز شود .نام و محل ذخیرهي فایل
را تعیین کنید؛ ضمن اینکه به این نکته نیز توجه داشته باشید که فرمت پیش فرض فایلایجاد شده Bmp
باشد؛
3 .3قبل از ذخیرهي فایل چنانچه در پنجرهي  Export Frameروی دکمهي Settingکلیک کنید ،میتوانید در
پنجرهی باز شده از بخش  File Typeیکی از فرمتهای  Tiff ،Targa،Gifرا انتخاب کنید( .شكل )21-8
و با زدن  Okبه پنجرهي اولیه برگشته و فایل مورد نظر را با فرمت انتخاب شده ذخیره نمایید.

شكل  -21-8تعيين نوع فايل تصويري
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 21-5ایجاد خروجی صدا ()Export Audio
 Premiere Proعالوه بر خروجیهای فیلم و تصویر این امکان را نیز فراهم نموده اس��ت که تنها صدای
ی��ک کلیپ را به عن��وان خروجیایجاد کرده تا بدین وس��یله امکان ویرایش آن نیز توس��ط نرمافزارهایی مانند
 Adobe Auditionوجود داش��ته باش��د؛ لذا برای این منظور و تولید یک خروجی صدا از پروژه مورد نظرتان،
میتوانید مراحل زیر را انجام دهید.
1 .1سکانس مورد نظر خود را انتخاب کنید؛
2 .2دستور  File/Export/Audioرا اجرا کنید تا پنجرهي  Export Audioباز شود؛
3 .3در پنجرهي باز شده میتوانید با فرمت پیش فرض  Wavفایل را در مسیر دلخواه ذخیره نمایید؛
4 .4چنانچ��ه بخواهی��د با فرمتی غی��ر از  Wavفایل را ذخی��ره نمایید روی دکم��هي  Settingکلیک نمایید تا
پنجرهی تنظیمات خروجی صدا باز ش��ود و س��پس از بخش  File Typeیکی از انواع  Microsoft Aviو
 Window Waveformرا انتخاب کرده و با زدن  Okبه پنجرهی اولیه برگردید و با فرمت انتخابی ،فایل
مورد نظر را ذخیره نمایید؛(شكل )21-9
•توجه داش��ته باش��ید که میتوانید از دس��تور  File/Export/Movieنیز اس��تفاده نمایید با این شرط که در
پنج��رهي تنظیمات ،گزین��هي  Export Videoرا از حالت انتخاب خارج کنید؛ در این حالت فقط Export
 Audioانجام خواهد شد.

21
شكل -21-9پنجره تنظیمات کلی صدا

ضمنا در پنجرهي  Export Audio Settingو بخش  Audioامکان تعیین فشردهس��ازی صدا ،نرخ نمونه
برداری ،عمق صدا و تعداد کانالهای صوتی فراهم است(.شكل )21-10

شكل -21-10پنجره تنظیمات اختصاصی خروجی صدا

 21-6ارسال خروجی روی نوار ویدیویی ()Export To Tape
اگر چه امروزه خروجیهای مختلفی چون VCDو  DVDگوی س��بقت را از نوارهای ویدیویی ربودهاند ،اما
الزم است بدانید نوارهای ویدیویی هنوز هم یک انتخاب رایج و مرسوم به شمار میآیند و دارای طرفداران بسیار
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زیادی هس��تند ،به عنوان مثال ،در پخشهای تلویزیونی هنوز هم یک از اصلی ترین خروجیها ،استفاده از نوار
است؛ برای این منظور ،در این قسمت شما را با مراحل ارسال خروجی یک پروژه روی نوار آشنا میکنیم :
1 .1قبل از انجام عملیات ضبط روی نوار ،ابتدا پروژهي خود را  Renderکنید؛( با زدن کلید ) ENTER
2 .2دوربین یا وس��یلهي ضبط ویدیویی  DVرا به کامپیوتر متصل کنید و پس از روش��ن کردن ،آن را در حالت
 Vcrیا  Vtrفعال کنید؛
 CTI3 .3را به نقطهي شروع ضبط در پروژه برده و دستور File/Export/Export To Tapeرا اجرا نمایید؛ با
این عمل ،پنجرهی  Export To Tapeنمایش داده میشود که در این پنجره با انتخاب گزینهي Activate
 Recording Deviceعمال  Premiere Proکنترل ابزار ضبط  DVرا در دست میگیرد.
•در صورتیکه میخواهید به صورت دستی عمل ضبط را انجام دهید ،گزینهي فوق را غیر فعال کرده و پس
از انتقال  CTIبه نقطهي شروع دکمه  Recordوسیله ضبط  DVرا بزنید ضمن اینکه دکمهي  Playبخش
 Programپنجرهي  Monitorرا اجرا کنید؛
4 .4پس از اینکه با  ،Device Controlکنترل ابزار ضبط  DVبه  Premiereداده شد روی دکمهی Record
کلیک کنید؛ در این حالت ،پس از انجام عمل  Recordingپروژه روی نوار  DVضبط خواهد شد.
•ب��رای ضب��ط آنالوگ از آنجاییک��ه  Premiere Proتنها ضب��ط  DVرا انجام میده��د ،میتوانید یکی از
روشهای زیر را دنبال کنید:
1 .1پس از ضبط فیلم به صورت  DVبا یک ابزار ضبط آنالوگ آنرا به نوار ویدیویی  VHSتبدیل کنید؛
2 .2با استفاده از یک دوربین  DVو اتصال آن به دوربین آنالوگ  VHSعمل تبدیل را انجام دهید؛
3 .3از کارت ویدیویی دارای خروجی آنالوگ  VHSاستفاده کنید.

 21-7نحوهي گرفتن خروجی با Adobe Clip Notes
یکی از امکانات بس��یار جالبی که در نس��خهي  Cs3به نرمافزار  premiere proدر بخش  Exportاضافه
ش��ده اس��ت ،گزینهي  Adobe Clip Notesمیباشد .تصور کنید که شما یک تدوینگر هستید که سفارش یک
تدوین را از یک کارگردان پذیرفتهاید و از راه دور با او در ارتباط هس��تید؛ برایاینکه بتوانید تدوین مورد نظر را
مطابق با میل س��فارش دهنده آماده کنید  premiere pro Cs3این امکان را فراهم کرده اس��ت که تدوینگر،
خروجی فیلم را به صورت یک فایل  Pdfکه حاوی فایل مورد نظر اس��ت ،تهیه کند و س��پس با ارس��ال آن به
فرد مورد نظر ،او بتواند با مش��اهده خروجی در قس��متهایی که مد نظرش میباش��د ،توضیحاتی را به صورت
 Commentبه فیلم اضافه کند و با ارسال فایل توضیحات مجدد به تدوینگر وی بتواند توضیحات را به داخل
پروژهي  Importکرده و تغییرات مد نظر مشتری را روی آن اعمال نماید؛ در این قسمت به بررسی این امکان
بسیار کاربردی خواهیم پرداخت.
برای این منظور ،س��کانس مورد نظر را انتخاب کرده و س��پس به منوی  Fileو زیر منوی  Exportرفته
و دس��تور  Adobe Clip Notesرا اجرا کنید؛ در این حالت پنجرهي مربوط به این دس��تور باز خواهد ش��د.
(ش��كل)21-11
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شکل  -21-11نحوهی گرفتن
خروجی با Adobe Clip Notes

پ��س ا ز اینکه تنظیمات م��ورد نظر را در
بخ��ش  Export Settingانج��ام دادی��د ،با
کلیک روی گزینهي  Clip Notesمیتوانید
تنظیم��ات مربوط ب��ه این خروجی ،ش��امل
ق��رار دادن فیلم در داخل فای��ل  pdfیا قرار
دادن فیل��م در کنار فایل  pdfرا تعیین کنید؛
همچنی��ن میتوانید از بخ��ش password
نیز یک کلم��هی عبور ب��رای خروجی مورد
نظرایجاد کنید( .شكل )21-12
شکل  -21-12تنظیماتAdobe Clip Notes
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ب��ا زدن دکم��هي  Okپس از تعیین نام فایل و مس��یر ذخیرهي آن ،عملی��ات  renderingصورت گرفته و
یک خروجی Pdfایجاد میش��ود .در ادامه ،کارگردان یا فرد مورد نظر با باز کردن فایل  Pdfدر محیط نرمافزار
 Adobe Readerقادر خواهد بود که فیلم را مشاهده کند( .شكل )21-13

شکل  -21-13باز کردن فایل  Pdfدر محیط نرمافزار Adobe Reader

در ای��ن حال��ت ،کارگردان میتواند با توقف فیلم در نقاط دلخ��واه ،توضیحات الزم به منظور ویرایش مجدد
کلیپها را از سوی تدوینگر را فراهم نماید .در پایان الزم است که کارگردان با زدن دکمهي  Exportیک فایل
 XFDFتهیه کند و مجددا آن را برای تدوینگر ارسال کند( .شكل )21-14

شکل  21-14ایجاد خروجی XFDF
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تدوینگر با دریافت فایل مورد نظر ،پروژه و سکانس مورد نظر
را باز کرده و سپس از منوی  fileبا استفاده از گزینهي Import
 Clip Notes Commentفایل  XFDFرا به داخل پروژه وارد
نم��وده که در این حالت ،توضیحات مورد نظر کارگردان با مارکر
یا نشانههایی به پروژه اضافه میشود.

21

شکل  -21-15باز کردن فایل  XFDFداخل پروژه

تدوینگر میتواند با دابل کلیک روی نشانگرها این توضیحات را مشاهده کرده و سپس روی پروژه ،تغییرات
مد نظر کارگردان را اعمال کند(.شکل)21-16

شکل  -21-16مارکرها و توضیحات اضافه شده به پروژه
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 21-8آشنایی با Adobe Media Encoder
یکی از بخشهای جدیدی که  Premiere Proدرایجاد خروجیهای مختلف از آن استفاده میکند ،نرمافزار
قدرتمند  Adobe Media Encoderاست که با استفاده از آن میتوان پروژههای  Premiere Proرا به تعدادی
از فرمته��ای رای��ج از جمل��ه Real Media ،Window Media ،Adobe flash video ،H264 ،Mpegو
 Quick Time Streamingتبدیل کرد.
در نس��خهی جدید این نرمافزار که در نس��خهي  Cs3اضافه ش��ده اس��ت ،امکانات جدی��دی چون فرمت
فایله��ای  Flashو فرمته��ای مورد اس��تفاده در موبایل نیز ایجاد میش��ود .د ر این قس��مت به بررس��ی این
نرمافزار و خروجیهای مختلف آن میپردازیم .برای این منظور با اجرای دستور File/Export/Adobe Media
 Encoderپنجرهی تنظیمات آن باز میش��ود که از بخش  Formatمیتوان نوع و فرمت فایل مورد نظر و از
قس��مت  Rangeنی��ز محدودهی مورد نظر برایایجاد خروجی ،و از بخ��ش  Presetنیز میتوان پیش تنظیمات
مربوط به هر یک از فرمتهای انتخابی را مورد اس��تفاده قرار داد .در ادامه ،ش��ما را با تعدادی از این خروجیها
آشنا خواهیم کرد( .شكل )21-17

21

شکل  -21-17تنظیمات مربوط به  Clip Notesدر برنامه Adobe Encoder

همانطور که در این پنجره مش��اهده میکنید ،عالوه بر بخش  Export settingدر قس��مت پایینی پنجره
نی��ز گزینههایی مانن��د  Multiplexer،Audio،Video ،Filterو  othersوج��ود دارد که از این گزینهها برای
تنظیمات اختصاصی هریک از فرمتهای خروجی استفاده میشود.
یکی از مواردی که در خروجیها و تولید آنها در نسخهي  cs3اضافه شده است ،تنظیم خروجیهای مختلف
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ب��رای قرارگیری روی وب میباش��د .بهطور کل��ی در  premiere pro cs3از دو روش متفاوت به منظور تولید
خروجیهای مبتنی بر وب استفاده میشود که عبارتند از:
• :Progressive downloadable videoدر ای��ن روش قب��ل ازاینکه فیلم مورد نظر از وب Download
کامل شود ،پخش میشود .نرمافزارهای پخشکنندهای مانند QuickTime Windows Media Player,
 Real Playerم��دت زم��ان  Downloadفیلم را محاس��به میکنند؛ و ش��روع به پخش قس��متی از فیلم
 Downloadشده کرده بدوناینکه پخش فیلم مورد نظر متوقف شود.
• :Streaming videoا ز این روش بیش��تر برای انتش��ار روی وب یا ش��بکه استفاده میشود؛ با این تفاوت که
د ر این روش ،نرخ بیتی و کیفیت ویدیو جریانی ( )Video Streamingوابس��ته به پهنای باند ش��بکه و مودم
تعیین میشود؛ به عنوان مثال ،زمانی از نرخ بیتی باال استفاده میشود که مطمئن باشیم کاربران وب از خطوط
پرسرعتی مانند  DSLیا مودم کابلی استفاده میکنند .فرمت فایل نرمافزارهایی مانند Adobe Flash Video,
 QuickTime, Windows Media, RealMediaاز تکنولوژی  Streamingاستفاده میکند.

 21-9ایجاد خروجیهای Mpeg

21

همانطور که میدانید ،خروجی  Mpeg-1ترکیبی از کدگذاری و فش��رده س��ازیهای صدا و تصویر اس��ت
که بهطور معمول برای  video cdاستفاده میشود؛ چرا که کیفیت و سرعت انتقال دادهی آن ،برابر با نوارهای
 VHSقدیمی است .نرخ انتقال این فرمت ویدیویی  1/5مگا بیت در ثانیه میباشد.
ان��دازه فری��م این خروجی  352 × 240و نرخ کادر  29/97فریم در ثانیه یا  352 × 288و نرخ کادر 25فریم
در ثانیه میتواند تعیین شود .از معایب بزرگ این فرمت ،قابلیت فشرده سازی کم آن است.
حال که با ویژگیهای این فرمت وکاربرد آن آشنا شدید ،یکی از فرمتهای  Mpeg-1یا  Mpeg-1 Vcdرا
انتخاب کرده و پس از تعیین  rangeو پیش تنظیمات مورد نظر از بخش پایینی صفحه ،اقدام به تعیین تنظیمات
اختصاصی فرمت مورد نظر نمایید .این تنظیمات شامل موارد زیر هستند:
• :Filterبا استفاده از این گزینهی و فعال کردن گزینه  Video noise reductionمیتوان نویز یا اختالل
ی ایجاد شده در خروجی را به میزان قابل توجهی کاهش داد؛
ویدیوی 
البته در تعیین مقدار این فیلتر توجه داش��ته باش��ید در صورتیکه مقدار آن را بیش از حد افزایش دهید ،خروجی
نهایی ،تار ،کمرنگ و بی حال خواهد شد؛
• :Videoبا اس��تفاده از این گزینه ،امکان تعیین استاندارد پخش رنگ ،تعیین اندازه فریم ،تعیین و تغییر نرخ
فریم ( ،)frame Rateنسبت پیکسلی( )pixel Aspect Ratioو نرخ بیتی فراهم شده است.
• :Audioهمانطورکه از نام آن پیداست ،امکان تغییر نرخ بیتی ،تعیین تعداد کانالهای خروجی و همچنین
کدک یا رمزگذار صوتی نیز فراهم میشود؛
• :Multiplexerاز ای��ن گزین��ه ،برای تعیین نح��وهی توزیع نرخ داده یا حجم فیل��م و صدا در طول ویدیو
استفاده میشود؛ در حقیقت با این گزینه ،نرخ انتقال و سرعت ویدیو دارای محدودیتهایی میشود؛
• :Otherهمانطور که گفتیم ،یکی از امکانات فراهم ش��ده در نس��خهی  ،Cs3امکان نشر خروجیها روی
وب اس��ت؛ بدین لحاظ با اس��تفاده از این گزینه میتوان یک سرور  Ftpرا برای فرستادن یا  Uploadفیلم
ویدیویی نهایی تعیین کرد.
ب��ا تنظی��م هریک از موارد فوق ،حجم فیلم مورد نظر تغییر خواهد کرد که ش��ما میتوانید از پایین پنجرهی
 media Encoderمیزان حجم نهایی فیلم را در حین انجام تنظیمات مشاهده کنید.
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شکل-21-18تنظیمات پنجرهی خروجی Mpeg-1

در پایان این بخش ،چنانچه میخواهید یک  VCDاستاندارد به منظور پخش خانگیایجاد کنید ،از گزینهي
 Mpeg1-VCDاس��تفاده کنید .با زدن دکمهی  okو تعیین نام و مس��یر ذخیره فایل ،مش��اهده خواهید کرد که
عملیات تولید خروجی مورد نظر انجام میگیرد.
 :Mpeg-2اس��تاندارد پیشرفته تر  Mpeg-1است Mpeg-2 .استفاده گستردهای در تلویزیونهای دیجیتال
کابلی ،آنتنی یا ماهوارهای دارد؛ همچنین فرمت اصلی فیلمهای  DVDنیز هست؛ضمنا  Mpeg-2توانایی الحاق
متن یا برنامههای راهنما برای پخش کننده را همراه با صوت و تصویر دارد .اطالعات صوتی Mpeg-2مش��ابه
با  Mpeg-1میباشد؛ با این تفاوت که به دو کانال استریو محدود نمیباشد و میتواند صوت را به صورت دالبی
ذخیره کند.

شکل -21-19تنظیمات خروجی Mpeg2

البته توجه داش��ته باش��ید که ساخت فرمت  DVDمیتواند به دو صورت  DVDمعمولی یا  Blue rayتهیه
شود که شما میتوانید برای این منظور در بخش  formatقالب مورد نظر را انتخاب کنید.
س�وال :چ��ه تفاوت��ی بی��ن  CDمعمول��ی و  DVDوج��ود دارد و  DVDن��وع  Blue rayدارای چ��ه
ویژگیهایی است؟
 :Mpeg-4این اس��تاندارد در س��ال  1998میالدی معرفی ش��د و کاربرد بس��یاری در وب ،CD ،تلفنهای
تصوی��ری و پخ��ش تلویزیونی پیدا کرد Mpeg-4 .ترکیبی از اس��تانداردهای  Mpeg-1و  Mpeg-2میباش��د.
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بهدلیل شیگرا بودن این استاندارد ،میتوان تعیین
ک��رد که فایل ما دارای کدام قابلیتهاس��ت؛ .بنابر
ای��ن تمامی فایلهای  Mpeg-4یکس��ان و تحت
M
یک استاندارد نیس��تند .از دیگر مزایای  peg-4
این اس��ت که میتواند رابط��های دو جانبه با کاربر
برق��رار کند؛ این مزیت ،کاربرد بس��یاری در وب و
شبکهها دارد.
انواع
ب��رای
که
H.264
فرمت
می��ان
در این
شکل -21-20تنظیمات فرمت H.264
نمایش��گرهای  Hdو تلفنه��ای موبایل تصویری
طراحی ش��ده اس��ت ،یک فرمت مبتنی بر  Mpeg-4میباشد که ش��ما میتوانید از آن برای دستگاههای فوق،
خروجیهای مورد نظر خود را انتخاب کنید .با انتخاب این قالب از بخش  formatو سپس انتخاب یک preset
مانند  3gp 352*288و پس از آن با زدن دکمهي  ،okخروجی مورد نظر راایجاد کنید.
نکته :توجه داشته باشید که در بخش  Export Settingگزینهي  Open In Device Centralانتخاب شده باشد.

21

با اتمام عملیات  Renderingو تولید فایل مورد نظر و با توجه ب ه اینکه گزینهی Open In Device Central
را فعال کردهاید ،مشاهده خواهید کرد که فایل مورد نظر در نرمافزار جانبی  Adobe Device Centralباز خواهد
ی
ش��د .این نرمافزار ،در هنگام نصب  Premiere pro Cs3به همراه آن روی سیس��تم نصب میشود .وظیفه اصل 

این نرمافزار شبیه سازی ،دستگاههای سیاری مانند موبایل است که میتوان د ر این دستگاه شبیه سازی شده پیش
نمایش خروجی تولید شده برای دستگاه مورد نظر را مشاهده کرد(.شکل )21-21

شکل  -21-21پنجرهی نرمافزار جانبی Adobe Device Central

همانطور که در پنجرهی فوق مشاهده میکنید ،در بخش سمت چپ پنجره ،لیست دستگاههای موجود ،و
در بخش پایینی این پنجره ،میتوان از میان مدلهای موجود ،نوع دستگاه مورد نظر را انتخاب کرد.
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 21-10نحوهی تولید Adobe Flash Video
یکی از فرمتهای جدیدی اس��ت که در نسخه  Cs3اضافه ش��ده است و امکان ارتباط بین نرمافزار  Flashو
ب این گزینه ،یک فایل
نرمافزار  Premiere proرا با خروجی مناسب فراهم میکند .خروجی نهایی حاصل از انتخا 
 Flvخواهد بود که در سیستمهایی که روی آنها نرمافزار  Flash playerنصب شده است ،قابل استفاده است.
ب��رای این منظ��ور ،از بخش  Formatگزینه  Adobe flash videoرا انتخاب کرده و س��پس از قس��مت
 Presetنیز یکی از گزینههای موجود را انتخاب میکنیم؛ به عنوان مثال ،ما در این قسمت preset ،نوع NTSC
 128 kbpsرا انتخاب میکنیم و سپس تنظیمات اختصاصی مربوط ب ه این فرمت را از قسمت پایین صفحه انجام
میدهیم که در قسمتهای قبل در این مورد صحبت کردیم.

 21-11ارسال خروجی روی DVD
یکی از امکانات  Premiere Proقابلیت نوش��تن مستقیم خروجی پروژه روی  DVDاست .اگر چه DVD
ایجاد ش��ده دکمه و منو ندارد ،اما قابلیت نمایش توس��ط یک  DVD Playerرا داشته و با استفاده از کنترل راه
دور نیز میتوان روی آن به انجام عملیات پرداخت .توجه داشته باشید که برای اضافه کردن منو و دکمه ،نیاز به
نرمافزار  Encore DVDمیباشد که در ادامه به این نرمافزار و قابلیتهای آن خواهیم پرداخت .ما در زیر شما
را با نحوهی تولید یک  DVDو تبدیل یک ویدیو به این فرمت آشنا خواهیم کرد.
برای ارسال یک ویدیو به  DVDکافی است مراحل زیر را انجام دهید:
1 .1سکانس مورد نظر خود را انتخاب کنید؛
 2 .2دس��تور  File/Export/Export To Encoreرا اجرا کنید .در پنجرهی باز ش��ده در بخش Disc Name
نام��ی برای پ��روژه انتخاب نمایید؛ ضمناینکه در این پنجره میتوان ن��وع ،DVDتعداد کپیها ،محدودهی
خروجی و تنظیمات مربوط به فرمت فایل را انجام داد( .شكل )21-22

شكل  -21-22تنظیمات کلی خروجی Dvd
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3 .3س��رانجام ،با زدن دکمه  ،Okنام و مس��یر ذخیره فایل را تعیین کرده و س��پس عملیات  Renderingانجام
میگی��رد .در پایان ،پ��روژه مورد نظر در محیط  Encore DVDباز ش��ده و ش��ما میتوانید از منوی File
گزین��هی  Buildرا اج��را کرده س��پس در پنجرهی مورد نظر ،پس از انجام تنظیم��ات با کلیک روی دکمه
 ،Buildدر صورتی که یک  DVDخالی را در داخل درایو قرار داده باش��ید ،یک  DVDاز پروژه مورد نظر
ایجاد خواهد شد( .شکل )12-32

21
شکل -21-23ذخیره فایل خروجی روی DVD

نکته :چنانچه در هنگام باز شدن  Encoreفایلایجاد شده به  Timelineبرنامه اضافه نشده است ،الزم است
که از منوی  fileو زیر منوی  Import Asگزینهی  Timelineرا انتخاب کنید و س��پس در پنجرهی
باز شده نام فایلایجاد شده با فرمت  M2vرا  openنمایید؛ با این عمل ،فایل مورد نظر به Timeline
اضافه میشود و پس از آن ،امکان  Buildیا ساخت  DVDمورد نظر فراهم خواهد شد.
نحوهی ساخت یک  DVDبا منو

در قس��مت قبل با نحوهی س��اخت یک  DVDخود پخش و  Writeآن روی  DVDبا استفاده از نرمافزار
 Encoreآش��نا ش��دید .ما در این قسمت ،شما را با یکی از قابلیتهای بسیار کاربردی نرمافزار Encore DVD
در س��اخت دیسکهایی با منوهای تعاملی آش��نا خواهیم کرد؛ بهطوریکه این منوها به کاربران خود این امکان
را میدهن��د که از میان چند فیلم موج��ود در  DVDفیلم مورد نظر خود را انتخاب کرده و پخش کند یااینکه با
زیر منوهای انتخاب صحنه ،امکان انتخاب و پخش صحنه مورد نظر را در فیلم داش��ته باش��د .در این قسمت ،با
این قابلیتها و نحوهی س��اخت آنها در نرمافزار  Encoreو همچنین ارتباط آن با  premiereو photoshop
آشنا خواهید شد.
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مرحلهی اول :تنظیم مارکرها در premiere

برایاینکه در یک پروژه ،امکان انتقال به صحنههای مختلف وجود داش��ته باش��د ،اولین گام ،نشانه گذاری
ی این
صحنهه��ا و بخشه��ای مختلف یک خط تدوی��ن یا فیلم در  Timelineنرمافزار  premiereاس��ت ،برا 
منظور ،کافی است که در خط تدوین پروژه خود از مارکرهای نوع  Chapterکه دارای شکلی شبیه  CDهستند،
اس��تفاده کنید؛ برای این منظور  CTIرا به محل دلخواه برده و س��پس با استفاده از منوی  Markerگزینه Set
 Encore Chapter Markerرا اجرا کرده یا ازایکن آن در پنجرهی  Timelineاستفاده کنید ،پس از Export
پروژه به نرمافزار  Encoreاین مارکرها قابل شناسایی در این نرمافزار خواهند بود.

شکل -21-24تنظیم مارکرها

مرحلهی دوم :ساخت منو در نرمافزار photoshop

از آنجایی که منوی دیس��کها شامل بخشهای متعددی مانند زمینه( ،)backgroundدکمه و بخشهای
 highlightیا همان  Rolloverاس��ت ،در این قس��مت ،با ساخت گرافیکی منو در  Photoshopآشنا میشوید؛
بهطوریکه بتوان از این منو در  Encoreاستفاده کرد .برای این منظور ،قبل از هر کاری الزم است که با فرمت
منوها در  Encoreآشنا باشید؛ به دلیلاینکه اگر این فرمت را رعایت نکنید ،منوی ساخته شده در  Encoreقابل
استفاده نخواهد بود.
بهطور کلی منوهای  DVDدر  Encoreاگر چه از فرمت  Psdفتوشاپ استفاده میکنند ،اما در ساخت آنها
الزم است از قوانین زیر تبعیت کنید:
•( :)+استفاده از این عالمت در کنار نام پوشه ( )Setبه مفهوم دکمه است؛
•( )=1یا ( )=2یا( :)=3این عالمت در کنار نام الیه باعث هماهنگی رنگ  Highlightدر منوها میشود؛
•( :)%از این عالمت به عنوان  placeholderیا جانگهدار تصویر یا انیمیشن استفاده میشود.
با این توضیح ،منویی متشکل از یک  Backgroundبه همراه چند دکمه مطابق شکل()21-25ایجاد کنید؛
ضمنا هر یک از پوشههای دکمه شامل یک الیهی متن به عنوان برچسب دکمه ،یک الیه  highlightبه عنوان
رنگ انتخاب منو و یک الیه نیز به عنوان شکل دکمه است.
پس از پایان کار ،منوی ساخته شده را به فرمت  psdذخیره کنید.
نکته :در نرمافزار  Encoreمیتوان از بخش  Libraryاز منوهای ساخته شده نرمافزار استفاده کرد؛ ضمناینکه
این منوها قابلیت ویرایش در نرمافزار فتوشاپ را نیز دارند.
401
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شکل  -21- 25ساخت منوی  DVDدر فتوشاپ

مرحله سوم :ارتباط یا لینک گزینهها در Encore

21

ب��رای ای��ن منظور ،ب��ه نرماف��زار  Encoreرفته و یک پ��روژه جدید ب��از میکنیم و س��پس مراحل زیر را
انجام میدهیم:
• در پنجرهی  projectبرنامه با کلیک راس��ت و اجرای گزینهی  Import Asاز زیر منوی باز شده گزینهی
 menuرا اجرا کرده و فایل گرافیکی منو را که در فتوشاپ ایجاد کردهاید ،به داخل برنامهی  Encoreوارد
کنید؛ ضمناینکه از همین زیر منو ،بار دیگر دستور  timelineرا اجرا کرده و فایلایجاد شده در premiere
را که دارای پس��وند  M2vاس��ت ،به برنامه وارد کنید؛ در این حالت ،پنجرهی  timelineبرنامهی Encore
فایلایجاد شده در  premiereرا نمایش میدهد.

شکل -21-26تنظیمات پنجرهی Encore
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 منو باز ش��ود و س��پس روی نام، دابل کلیک کنید تا در پنجرهی ویرایشproject •روی نام منو در پنجرهی
 آن کلیک کرده و س��پس آنرا رویTimeline  قرار دارد یا روی نامproject فایل فیلمی که در پنجرهی
)21-26 درگ کنید تا بین دکمه و فیلم مورد نظر ارتباط برقرار شود؛ ( شکلplay Movie دکمه
 کافی اس��ت که دکمه مورد نظر را انتخاب کرده و س��پسChapter2  وchapter1 •برای ارتباط دکمههای
 را انتخابChapter  نام یکی از مارکرهای نوعMenu  و زیر گزینهLink  و از بخ��شBasic از پنج��رهی
 میتوانید، را اجراکنیدpreview From Here  حال اگر در صفحه منو کلیک راس��ت کرده و گزینهی.کنید
.منوی ساخته شده را تست نمایید

21

Learn In English
------------------------------MPEG is the name of a family of file formats specified by the ISO/IEC Moving Picture
Experts Group. MPEG formats include several compression methods. It requires
significant processing power and time to generate these keyframe-based file
formats from other video formats.
MPEG‑1
Generally used for the Internet and CD‑ROM, providing picture quality
comparable with VHS quality at quarter-screen frame size.
MPEG‑2
Delivers higher quality video than MPEG‑1. A specific form of MPEG‑2 was
chosen as the standard for compressing video for DVD video. This is called
DVD‑compliant MPEG‑2. MPEG‑2 compression is also used in HDV, and
supported in the HD‑DVD, and Blu‑ray formats.
MPEG‑4
Includes many of the features of MPEG‑1 and MPEG‑2, and adds support for
interactivity. It offers better compression and reduces file size while maintaining
the same perceptual quality level as MPEG‑2. MPEG‑4 part 10 (H.264, AVC) is
the supported by the Blu‑ray and HD‑DVD formats
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خالصه مطالب:
----------------------------•ازدستور  project Managerبرای مدیریت و سازماندهی فایلهای موجود در یک پروژه استفاده میشود.
•با اجرای دستور  Project Managerپنجرهای باز میشود که از دو بخش اصلی تشکیل شده است:
 : Create New Trimmed Projecto oایج��اد پوش��های خالصه ش��ده فقط با فایل مورد اس��تفاده در
پروژه
 : Collect file and copy to New Locationo oکپی تمامی فایلهای پروژه در یک پوشه مستقل
•در  Premiereبا اس��تفاده از منوی  Fileو زیر منوی  Exportمیتوان عالوه بر فایلهای ویدیویی پایه،
سایر فرمتهای مورد نظر برای خروجیها مانند تصاویر ساکن و صدا را نیز ایجاد کرد
•از دستور  File/Export/Frameبرای تولید تصاویر ساکن با فرمتهای  Tiff ،Targa ،Gif ،Bmpاستفاده
میشود.
•در  Premiere Proاز دستور  File/Export/Audioبرای تولید خروجیهای صوتی استفاده میشود.
•در پخشهای تلویزیونی هنوز هم یک از اصلیترین خروجیها ،اس��تفاده از نوار میباش��د برای این منظور
میتوانید از دستور  File/Export/Export To Tapeاستفاده کنید.
•یکی از بخشهای کاربردی که در نسخه  Cs3به نرم افزار  Premiere Proدر بخش  Exportاضافه شده
است گزینه  Adobe Clip Notesمیباشد .که تدوینگر میتواند خروجی فیلم را به صورت یک فایل Pdf
که حاوی فایل مورد نظر است تولید میکند.
•در  Premiere Proبا استفاده از خروجیهای  Adobe Media Encoderمیتوان پروژههای Premiere
 Proرا به تعدادی از فرمتهای رایج از جمله ،Window Media ، Adobe flash video ،H264 ،Mpeg
 Real Mediaو  Quick Time Streamingتبدیل کرد.
•همانطور که میدانید خروجی  Mpeg-1برای  video cdاستفاده شده و اندازه فریم این خروجی 352 * 240
و نرخ کادر  29/97فریم در ثانیه یا  352 * 288و نرخ کادر  25فریم در ثانیه معموال تعیین میگردد.
• Mpeg-2فرمت اصلی فیلمهای  DVDاست که توانایی الحاق متن یا برنامههای راهنما برای پخش کننده
را همراه صوت و تصویر دارد.
• Mpeg-4فرمت کاربردی برای وب ،CD ،تلفنهای تصویری و پخش تلویزیونی است .و از فرمت H.264
آن برای انواع نمایشگرهای  Hdو تلفنهای موبایل تصویری طراحی شده استفاده میشود.
• Adobe Flash Videoیکی از فرمتهای جدیدی اس��ت که در نس��خه  Cs3اضافه شده و خروجی نهایی
حاص��ل از انتخ��اب ای��ن گزینه یک فای��ل  Flvخواهد بود که در سیس��تمهایی که بر روی آنه��ا نرم افزار
 Flash playerنصب میباشد قابل استفاده است.
•یکی از امکانات نرم افزار  Premiereقابلیت نوش��تن مس��تقیم خروجی پروژه بر روی  Dvdاس��ت .اگر چه
 Dvdایجاد ش��ده دکمه و منو ندارد اما قابلیت نمایش توس��ط یک  Dvd Playerرا داش��ته و با استفاده از
کنترل راه دور نیز میتوان بر روی آن به انجام عملیات پرداخت.
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واژهنامه تخصصي
Chapter

فصل
وصل کردن

Collect

قابل مقایسه

Comparable

نقل و انتقال

Delivers
Depth

عمق رنگ

Exclude

مستثنی شدن

Export

خروجی

File Type

انواع فایل

Format

قالب و نوع فایل

Frame Size

اندازه کادر
کلی

General

شامل

Include

کتابخانه

Library

ارتباط

Link

پایین

Lower
maintaining

پشتیبانی کردن

Notes

یادداشتها

perceptual

مفهومی-ادراکی
پیش تنظیم

Preset

پیش نمایش

Preview

کیفیت

Quality

محدوده

Range

چندین

Several
Tape

نوار

Trimmed

برش خورده – خالصه شده

Unused

بدون استفاده
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خودآﺯمایﻲ:
.1
.2
.3
.4
.5

انواع خروجیها در  Premier Proرا نام برده وقابلیتهای جدید آنرا توضیح دهید.
به چه روشهایی میتوان یک خروجی  Dvرا به ویدیوی آنالوگ تبدیل کرد؟
چگونه میتوان از یک پروژه ،خروجی با تصاویر ساکن تولید نمود واینگونه خروجیها چه کاربردی دارند؟
با استفاده از خروجی  Movieچه نوع خروجیهای دیگری میتوان از یک پروژه تولید کرد؟
تنظیم گزینهی  Fieldsدر بخش  Keyframing And Renderingپنجرهی  Movieدر مورد خروجیهای
مختلف چگونه تنظیم میشود؟

کارگاه تدوین:
تمریﻦ 1

پس از اتمام تدوین یک پروژه ،آنرا روی نوار  DVو VHSبا روشهایی که یاد گرفتهاید ،انتقال دهید.
تمریﻦ 2

از پروژه تدوین شدهی خود ،خروجیهای فیلم ،صدا ،تصویر VCD ،Flash ،و  DVDتولید نمایید.
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تمریﻦ 3

از پروژه خود ،یک Note Clipایجاد کرده و س��پس به آن توضیحاتی برای هر صحنه دلخواه اضافه نموده
و مجددا از آن در  Premiereاستفاده کنید.
تمریﻦ 4

یک خروجی  DVDدارای منوایجاد کنید که دارای گزینههای زیر را داشته باشد:
•چهار تصویر  thumbnailاز چهار فیلم که با کلیک روی هریک از آنها بتوان فیلم را پخش کرد؛
•دکمههای رفتن به صحنههای مختلف فیلم.

تﻤرین:
در لوﺡ فش��ردهی همراه کتاب به فصل مربوطه رفته و با اس��تفاده از محتویات داخل پوشه کلیپهای موجود در
پوشهی  Resultرا ایجاد کنید.
پرسﺶهای ﭼﻬارگﺰینهای:
 .1در پنجرهی  project Managerگزینهی  Create New Trimmed Projectبه چه معنی است؟
الف) فقط فایلهایی که در پروژه استفاده شدهاند ،در یک پوشه مجزا قرار میدهد.
ب) پ��روژه را ب��ه همراه تمامی فایلها و رس��انههای موجود در آن بهطور کامل در یک پوش��هی مس��تقل
ذخیره میکند.
ج) پروژهای جدید از پروژه موجود میسازد.
د) تنظیمات پروژه را تغییر میدهد.
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 2 .2کدام یک از گزینههای زیر به معنی این اس��ت که با انتخاب آن ،اگر فایلها را تغییر نام دهید ،این امکان
بهوجود خواهد آمد که پروژه با نامهای جدید نیز قابل استفاده باشد؟
ب) Makeoffline
		
الف) Clip
ج)  Include Handelsد) Rename Media file to Match Clip
 Premiere .3قادر است کدامیک از خروجیهای زیر را تولید کند؟
الف) ارسال مستقیم خروجی روی DVD
ب)ایجاد خروجی صدا با فرمت Wav
ج) ایجاد خروجیهای تک فریم با فرمتهای تصویری مختلف
د) هر سه مورد
3 -3برایایجاد خروجی با پسوند  AVIکدام گزینه را انتخاب میکنیم؟
ب) Export AVI
		
الف) Export Audio
د) Export Frame
		
ج) Export Movie
4 -4در پنج��رهی  Export Movie Settingامکان تنظیم اندازه کادر،نرخ کادر ،عمق رنگ و کیفیت در کدام
قسمت قرار دارد؟
ب)Video
			
الف) General
ج)  Rendering And Keyframeد) هر سه مورد
5 -5پسوند فایل خروجی که با Adobe Clip Notesایجاد میشود ،کدام است؟
ب) pdf
			
الف) doc
د) wav
			
ج) mpeg-1
6 -6خروجی ...............ترکیبی از کد گذاری و فش��رده س��ازیهای صدا و تصویر اس��ت که معموال از آن برای
 Video CDاستفاده میشود.
ب) Mpeg-2
			
الف) Mpeg-1
د)VCD
			
ج) Mpeg-4
7 -7با استفاده از کدام گزینه پنجرهی فرمت  Mpeg-1میتوان نویز یا اختالل ویدیوییایجاد شده در خروجی
را به میزان قابل توجهی کاهش داد؟
ب) Video
			
الف) Filter
د) Multiplexer
			
ج) Audio
8 -8استفاده از کدام عالمت در کنار نام پوشه ( )Setبه مفهوم دکمه است؟
ب) ()+
			
الف) ()%
د) ()=2
			
ج) ()=1
?10-which file format is the supported by the Blu‑ray and HD‑DVD formats
				a) Wma
		b) Mpeg-2
				c) Mpeg-4
d) Avi
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پروژه:
در این قﺴمت که آخرین مرﺣله و شاید مهمترین مرﺣله کار است،
مﻲتوانید از پروژه تدوین شده خود یک خروجﻲ نهایﻲ به روﺵهایی
که در این فصل گﻔته شد ،تهیه نمایید.
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تحﻘیﻖ و پﮋوهﺶ:
در مورد انواع خروجﻲهایﻲ که در این فصل مﻄرﺡ شد و فرمت
فایلهاﻱ آنها اﻃﻼﻋاﺕ کاملﻲ را جمﻊ آورﻱ نمایید و سﭙﺲ آنرا در
کﻼﺱ مﻄرﺡ کنید.
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در بخشهای گذش��ته را با نرمافزار premiere Proو قابلیتهای آن در تدوین فیلم آش��نا شدید در این قسمت
میخواهیم با به کاربستن آموختهها و تکنیکهایی که در هنگام کار با نرمافزارمورد استفاده قرار دادید شما را با
نحوه تهیه و تولید پروژههای مختلف آشنا کنیم .بدین لحاظ میتوانید پروژههای مختلف زیر را به عنوان پروژه
پایانی کتاب کاربر میکس صدا و تصویر تدوین و مونتاژ نمایید:
•معرفی شهر زادگاه خود
•معرفی هنرستانی که در آن تحصیل میکنید
•تیزرهای تلویزیونی
•تبلیغاتهای تلویزیونی
•میان برنامهها
•نماهنگها
•فتو کلیپها
•فیلم مراسم و جشنوارههای برگزار شده در هنرستان
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ما در ادامه برای آشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان به بررسی و مراحل تدوین یک نماهنگ و کلیپ پرداختهایم
که از این پروژه میتوانید به عنوان یک نمونه کار در مراحل ساخت پروژههای مختلف دیگر استفاده نمایید.

 .1ساخت نماهنگ:
کلیپ یا نماهنگ به مجموعهای از تصاویر  ،فیلم و آهنگ گفته میش��ود که با نظم ،ترتیب و هدف خاصی
کنار یکدیگر قرار گرفته و با ضرب آهنگهای ( )tempoموجود در آن تنظیم ش��ده اس��ت ما در این قس��مت
نماهنگی با نام "وطن" را تدوین کردهایم که ابتدا ش��ما را با مراحل س��اخت و تولید آن آش��نا مینماییم .سپس
از ش��ما میخواهیم یک بار دیگر با محتویاتی که در اختیار ش��ما قرار میگیرد عینا مانند نماهنگ ساخته شده را
تدوین نمایید.
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به طور کلی در ساخت یک نماهنگ الزم است اصول کلی زیر رعایت گردد:
انتخاب آهنگ مناسب جهت ساخت نماهنگ (به طور معمول آهنگهایی که از ضرب آهنگ بیشتر  ،مفاهیم
شعری مناسب تر بر خوردارند برای ساخت کلیپ بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند).
انتخاب تصاویر و فیلمهای مرتبط با موضوع و مفهوم آهنگ انتخاب شده
تنظیم ریتم حرکتی عناصر موجود در کلیپ با ریتم آهنگ ( به طور معمول در ریتم آهنگی تند عناصر موجود
در نماهنگ نیز از یک ریتم سرعتی تند تبعیت میکند و برعکس)
تنظی��م تصاویر  ،فیلمها و س��ایر عناصرموجود در یک نماهنگ با ضرب آهنگه��ای ( )tempoموجود در
کلیپ
مر حله اول  (:مرحله پیش تولید)

برای ساخت یک نماهنگ گام اول تهیه و جمع آوری تصاویر  ،فیلمها و سایر عناصر مورد نیاز برای ساخت
نماهنگ میباشد که برای این منظور میتوانید پس از جداسازی متن و گفتار از آهنگ مورد نظر بر اساس یک
سناریو مشابه سناریوی زیر لیست تصاویر و فیلمهای مورد نیاز خود را تهیه نمایید ما به دلیل اینکه در این بخش
نماهنگی را با نام “وطن” به عنوان نمونه آماده سازی کردهایم بخشی از سناریوی تدوین آنرا برای استفاده شما
عزیزان قرار دادهایم که در زیر آنرا مشاهده میکنید :
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مر حله دوم  (:مرحله تولید)

پ��س از اینک��ه تصاوی��ر مورد نیاز در کلیپ بر اس��اس متن یا گفتار جمع آوری ش��د نوبت آن اس��ت که در
نرمافزارهایی مانند فتوشاپ عملیات روتوش و بازسازی تصاویر به لحاظ تطبیق اندازه با پروژه تدوین  ،نورپردازی،
تصحیح رنگ  ،حذف بخشهای اضافی،اضافه کردن بخش مورد نظر،ترکیب و تلفیق تصاویرو  ...مورد ویرایش
قرار گیرد .البته در کلیپهایی که اس��اس کار آنها بیشتر بر پایه فیلم میباشد در این مرحله عملیات فیلمبرداری
بر اساس سناریوی مشخصی انجام میگیرد.به عنوان مثال در کلیپ “وطن” چون اساس کار تصویری میباشد
بس��یاری از تصاویر اندازه آنها با اندازه پروژه تدوین تطبیق داده ش��ده  ،زمینهها و بخشهای اضافی آنها خذف
ش��ده  ،رنگ بس��یاری از آنها تصحیح شده و در بخشهایی که نیاز بوده است رنگ کروماکی یا کانال آلفا اضافه
ش��ده اس��ت.نمونه تصاویری که به آنها کانال آلفا اضافه شده تصاویری هستند که در شروع کلیپ قبل از گفتار
خواننده به نمایش در میآیند.
مرحله سوم  (:مرحله پس از تولید)
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در این مرحله که مرحله پایانی س��اخت کلیپ به حس��اب آید تصاویر روتوش ش��ده یا نماهای فیلمبرداری
ش��ده و یا ترکیبی از این دو مجموعه با نظم و ترتیب مش��خصی بر اس��اس گفتار در خط تدوین چیده میشوند
اما از آنجائیکه در س��اخت یک نماهنگ ضرب آهنگه��ا ( )tempoو نحوه عبور از یک صحنه به صحنه دیگر
بر اساس ریتم آهنگ و مفاهیم گفتاری تنظیم میگردد شما میتوانید برای تنظیم ضرب آهنگها از روشها و
تکنیکهای مختلفی از جمله استفاده از  opacity، motion ، video effects ، transitionو  ...استفاده نمایید.
بدیهی است استفاده از موارد ذکرشده  ،نوع آنها و تنظیمات ویژه مربوط به هریک از آنها به تسلط شما عزیزان
ب��ه هری��ک از موارد فوق و تاثیر گذاری آنها در هنگام تطبیق تصاویر و صحنهها با آهنگ و ضرب آهنگها و از
همه مهمتر قدرت تفکر و خالقیت در ساخت یک نماهنگ بستگی دارد.
برای اینکه پروژه ش��ما از همان ابتدا از نظم و انس��جام خاصی بر خوردار باش��د ابتدا یک پوشه اصلی به نام
 project_clipبر روی دیس��ک س��خت سیستم خود ایجاد کنید س��پس در داخل این پوشه اصلی  ،شاخههای
 sound، images، Videoرا ایج��اد نمایید  .حال تمامی تصاویر آماده ش��ده برای س��اخت کلیپ را به پوش��ه
 imagesکپ��ی نمایی��د  .به همی��ن ترتیب فیلمهای مورد نظر را به پوش��ه  Videoو آهنگ یا موزیک کلیپ را
نیزبه پوش��ه  soundکپی نمایید.س��پس یک پروژه  dv Palبا نرخ نمونه برداری صدای  48کیلوهرتز در پوش��ه
 project_clipذخیره کنید .حال در محیط برنامه و در پنجره  projectنرمافزار premiereپوش��ههای Video
 images،و  soundرا با محتویاتشان  Importنمایید عملیات تدوین را آغاز نمایید.
ما برای راهنمایی و آش��نایی ش��ما عزیزان با تکنیکهای تنظیم ضرب آهنگ و ساخت کلیپ در این بخش
یک فیلمنامه تدوین که بر اس��اس مراحل پس از تولید تهیه ش��ده اس��ت را بر اساس کلیپ "وطن" آماده سازی
کردهایم که در زیرأن را مشاهده میکنید :
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Motion
Cross dissolve
Lens flare
Opacity
Alpha glow
Edge feather
Rgb difference key

Holly wood fx/multi video
effects/x files 5
Basic 3d
Lens flare
Cross zoom
Motion
Basic 3d
Opacity
Motion
Cross dissolve
Lens flare
Opacity
Alpha glow
Edge feather
Rgb difference key
Motion
Cross stretch
Opacity
Cross dissolve
Wave warp

Motion
Opacity
dissolve
Basic 3d
Wave
Lens flare
Holly wood fx/video and
film/photoshop
Reverse speed

Motion
Opacity
dissolve
Basic 3d
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آزمون پایانی:
Snagit

.1

.2
.3

.4

22

با کدامیک از حالتهای  Captureنرم افزار  Snagitمیتوان یک متن را به عکس تبدیل کرد؟
ب)Text Capture
الف) Image Capure
د) Web Capture
ﺝ) Video Capture
با کدامیک از فیلترهای زیر میتوان تصاویر موردنظر را سیاه و سفید نمود؟
ب) grayscale
الف) invert color
د) ب و ﺝ
ﺝ) monochorome
کدامیک از گزینههای لیست بازشوی  Effectsدر صورتی که طول خط ورودی زیاد باشد ،آن را به سطر
بعد انتﻘال میدهد؟
ب) Annotation
الف) Set Font
د) Layout
ﺝ) Word Wrap
بخش  Optionsدر حالت  Videoشامل چه گزینههایی است؟
ب) Preview Window
الف) Include Cursor
د) هر سه مورد
ﺝ) Record Audio

Audition

 .5کدام یک از قالبهای صدای زیر از قالبهاﻱ صوت دیجیتایز شده با فشردگﻲ زیاد و از خانواده  Mpegاست؛
به طوریکه در نحوهی ذخیره سازی اطالعات آن از تکنولوژی فشرده سازی صدا استفاده شده است؟
ب) Wav
الف) Wma
د) Midi
ﺝ) Mp3
 .6با کدامیک از دستورات زیر میتوان صداهای موجود در شیارها را در قالب یک صدا با یکدیگر ترکیب
کرد؟
ﺝ) Extract Audio From Video
الف) Audio mixdown
د) save as
ب) Extract Audio From CD
 .7در  Scrubbingبا پایین نگه داشتن کدامیک از کلید های زیر در هنگام درگ کردن میتوان دقیﻘا نﻘطهای
را که خط زمان در آن قسمت قرار دارد ،پخش کرد؟
ب) Alt
الف) Shift
د) Ctrl
ﺝ) Spacebar
 .8با کدامیک از گزینههای زیر میتوان سکوت ابتدا و انتهای فایل را حذف کرد؟
الف)  Find phrases and markب)Find beats and mark
د) Auto-mark setting
ﺝ) Trim digital silence
 .9با کدامیک از دستورات زیر میتوان به محدوده انتخاب شده فایل صوتی سکوت اعمال کرد؟
ب) Tone
الف) Silence
دamplitude-
ﺝ) Noise
414
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 .10با کدامیک از گروههای جلوهای زیر میتوان میزان نویز موجود در صدا را کاهش داد؟
دReverb-
ب Stereo Imagery -ﺝRestoration-
الفModulation -
 -11 .11با کدامیک از کنترلهای شیار ،امکان تنظیم ارسالها و خروجیهای یک شیار وجود دارد؟
دEQ -
ﺝSends -
بInput/output -
 .12الفFx -
 -12 .13کدامیک از فرمت های فایلی زیر در  Auditionقابل ویرایش نیست؟
دMov -
ﺝMpg-
بWmv -
 .14الفAvi -
Premiere pro cs 3.0 .15

-------- .61
-13 .17در تلویزیونهای و مانیتورهای دیجیتال از چه نسبت تصویری استفاده میکنند؟
د)10:9
ﺝ)5:4
ب)4:3
 .18الف)16:9
-14 .19در کدام بخش پنجرهی  Prefrencesمﻲتوان محل ذخیره فایلهای موقت را بر روﻱ دیسک سخت
سیستم تعیین کرد؟
ب)User Interface Brightness
 .20الف) user Interface
د)Scratch Disk
 .12ﺝ)Auto Save
-15 .22برای ساختن یک نسخه جدید از پروژه مورد نظر و سپس انجام عملیات روی نسخه قبلی ،میتوان از
دستور ..................استفاده کرد.
د)duplicate
ﺝ) Save A Copy
ب) Save As
 .23الف)Save
-16 .24کدام جلوهی ویژه ویدیویی است که به کلیپ ،حالت کروی شکل برجسته اعمال می نماید ؟
د)Bend
ﺝ) Spherize
ب) Distort
 .52الف) Black & White
-17 .26برای ایجاد  slide showاز پایین پنجرهی  projectروی کدام دکمه کلیک میکنیم؟
د)Automate to sequence
ﺝ) new item
ب) slide
 .27الف)bin
-18 .28کدام فرمان کلیپ آماده شدهای ایجاد میکند که قبل از شروع فیلم با نمایش شمارش معکوس اعداد
در ابتدای یک پروژه قرار میگیرد .
ب)Bars And Tone
 .29الف)Black Video
د)Universal Counting Leader
 .30ﺝ) Color Matte
-19 .31کدام یک از گزینههای زیر به معنی انتخاب عنوان متحرﻙ عمودی است؟
ب) Default Roll
 .32الف) Default Still
د) Default vertical
 .33ﺝ) Default Crawl
-20 .34فرمت  ..................برای انواع نمایشگرهای  HDو تلفن های موبایل تصویری طراحی شده است.
د)VCD
ﺝ)H.264
ب)Mpeg-2
الف) Mpeg-1
تمرین:
در لوﺡ فش��ردهی همراه کتاب به فصل مربوطه رفته وبا اس��تفاده از محتویات داخل این پوشه ،کلیپ موجود در
پوشهی  Resultکه در شاخهی  Project1قرار دارد را ایجاد کنید ،سپس به پوشهی  Project2رفته ،با استفاده
از موزیک موجود در داخل این پوشه یک کلیپ جدید تدوین نمایید.
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فهرست منابع
Adobe premiere pro 2.0 classroom in a book ‘’ Jeff sengstack
Teach your self Adobe premiere pro
‘’ Jeff sengstack
Teach your self digital video and dvd authoring
‘’ Jeff sengstack
Adobe Encore Dvd 2.0 classroom in a book
‘’ Jeff sengstack
Adobe premiere pro Cs 3.0 Ebook
Adobe audition 3.0 help

 محمد رضا محمدی – غالمرضا مینایی: تالیف

کتاب نرم افزارهای چند رسانهای
: منابع اینترنتی
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