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 مقدمه

 نترنتیا به حاضر  عصر  در انسان ی وابستگ  وی فناور عیسر  شرفت یپ و رشد 
سعه  جهت دری تالیجیدی افزارهانرم و سب  وی صنعت های طیمحی ارتقا و تو   و ک

  نیچنهم و قیدق ،کارآمد صددور  به ابزارها از بتواند انسددان تا شددد  موجب کار
 کار و کسددب در را نینوهای طرح وها د یا بتواند تا ببرد بهر  ترسدداد  و عیسددر
 .سازد محقق خود

صر  در کهیی افزارهانرم جمله از ضر  ع ص    توجه مورد حا ص   حوز  در نیمتخ
صر  ژ یوهای جلو ی طراح ست  گرفته قراری ب شد. می Affter Effects افزارنرم ا  با

سترس  لذا ش  منابع نبودن درد شت  آن بر را ما ساد   انیب با جامع و کاملی آموز  دا
 .میبپرداز اثر نیا نگارش و قیتحق تابه

  موثر Affter Effects افزارنرمی ریفراگ نهیزم در بتواند اثر نیا که است  دیام
 .شود واقع
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 فصل اول
 

 

 ن فصل فرا خواهید گرفت:یا مطالبی که در
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 افزارنرم خچهیتار
سخه اول این نرم شرکت علم و هنر )ن سال Cosaافزار توسط  شد و  1993( آمریکا در  ضه  عر

 شرکت به بازار آمد.توسط همین  1994نسخه دوم نیز در سال 

به  Adobe After Effect 3افزار این شاارکت را یرید و نرم Adobeدر همین سااال کمنان  

 بازار آمد.

 

 افزارنرمی معرف
های بصااری و دیجیلالم موشاان یرافی  و افزاری برای ایجاد جلوهنرم After Effectافزار نرم

توسعه یافله و در فرآیند پس از تولید  Adobeترکیب عناصر بصری مخللف است که توسط شرکت 

 ییرد.زیون  مورد اسلفاده قرار م یسازی و تبلیغات تلوفیلم

توان برای ایجاد کروماک م اصاا ح کرکت های یرافیک  از افلر افکت م افزارمیان دیگر نرم در

 و اندازهم ترکیب عناصر بصری و انیمیشن اسلفاده کرد.

های ویژه ساااینمای  در های پویا نمای  دو بعدی جلوهترین ابزارقدرتمندافزار یک  از این نرم

 زیون پدید آورده است.یجهان است که انق ب وسیع  در نگرش نسبت به پویا نمای  و تلو

 :افزارنرمهای تیقابل
 های ویژه بصری ملحرکامکان یلق جلوه 

  2یلق اشکال ملحرکD, 3D 

 ن های فراوان برای تدویوجود افکت 

 3های بصری قابلیت کار با چند دوربین در جلوهD 

 سازی با فرمت طراک  انمیشن برای صفحات وب و ذییرهSWF 

 افزار های موازی بر افزایش سرعت کارکرد نرمپردازش 
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 :ازین مورد ستمیس حداقل
 

 سیسلم ایده آل کداقل سیسلم موردنیاز 

CPU)پردازنده( Core I3 Core I7 

VGA ) 1 )کارت یرافیGB 4 GB 

RAM ) 4 )کافظه دایل GB 16GB 

Hard)4 )فضای یال  دیس  سختGB 20GB 

 

 ها Workspace ای یکاری فضا
ضای کاری ی  یروه از پنجره سط ی  پنجره مدیریت برنامه برای ف ست که تو های کاربردی ا

 رود.م  کاهش به هم ریخلگ  صفحه کار به کار
هام کنید. مثل پنلهای یود را با اسلفاده از عناصر مخللف ایجاد و اداره م فایلشما سندها و 

 شود.سازی )آرایش( این عناصر فضای کاری نامیده م ها. هر یونه مرتبنوارها و پنجره
ها و.... در افلر افکت اساات. افلرافکت فضااای کاری هام پنلفضااای کاری همان چیدمان پنجره

 را داراست. Photoshopو یا  Illustratorارهای یرافیک  مثل افزملفاوت از نرم
ضای کاریتوانید برای کار کردن با این نرمشما م  شده افزار از ف های آماده و از قبل چیدمان 

سلفاده کنید و یا اینکه فضای کاری دلخواه و مورد نیاز یود را ملناسب )پیش فرض( یود نرم افزار ا
 انجام دهید با نام دلخواه ایجاد و ذییره کنید.با کاری که قرار است 

دهد. های تصااویری و صااوت  ادوب  ی  رابط یرافیک  سااازیار و قابل تنظیم ارا ه م برنامه
ها را به ی  که شااما یروه  از پنل های یودش را داراسااتمای از پنلهمچنین هر برنامه مجموعه

 کنید.روش در هر برنامه جا به جا م 
صل ستمپنلپنجره ا ضای   ی  برنامه پنجره کاربردی ا ها در این پنجره در ی  آرایش به نام ف

شوند. هر برنامه شامل چندین فضای کاری از پیش تعریف شده است که طرح کاری سازمانده  م 
 دهد.بندی پنل ها)پانل( را برای انجام وظایف یاص انجام م 

 

 (Panels)ها پنل
ها در توانید فضای کاری دلخواه یود را ایجاد و سفارش  کنید با تنظیم پانلشما همچنین م 

 طرک  که به بهلرین شکل برای سب  کاری شما برای کارهای یاص مناسب است. 
ها را به دایل یا یارج از یروه انلقال های جدید بکشاایدمپنلها را به مکانتوانید پنلشااما م 

ها را جدا کنید تا در پنجره جدیدی باالی پنجره برنامه درکنار یکدیگر قرار دهیدم آنها را دهید.پنل
 کاربردی شناور شوند.

نل پا نلها را مجددا تنظیم م همانطور که  پا یدم ندازه کن به ا به صاااورت یودکار  های دیگر 
 کنند.ها تغییر م پنجره
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صل  تشکیل شده اکنید محیط نرمهمانطور که در عکس باال مشاهده م  فزار از تعدادی پنل ا

 ای را ایجاد یا تمام کنید.توانید پروژهاست که در صورت عدم وجود هر ی  از آنها شما نم 

 Toolbars: Aافزار افلرافکت را در ایلیار های مورد اسااالفاده در نرمای از ابزاراین نوار مجموعه

 .وم از هرکدام از آنها اسلفاده کنددهد تا کاربر بلواند در مواقع لزکاربر قرار م 

Effect control panel: B 
سلفاده از این پنل م  شده بر الیهتوانید کنلرل بهلری بر روی افکتشما با ا ها را های اعمال 

 داشله باشید.

Project panel :C 

 شود. افزار نمایش داده م های وارد شده در نرمها و فوتیجدر این پنل تمام فایل
Effect and preset panel :D 

شده در نرمpresetای از پ یینها و در این پنل مجموعه صب  افزار افلرافکت نمایش داده های ن

 شود.م 

Time line panel :E 

نلی لل های این نرمک  از مهملرین پ یت کردن مخ کار انیم بدون وجود آن عم   که  افزار 

ست.این پنل از  time lineشود پنل م  ست ا سمت را سمت  ست که در ق شده ا شکیل  دو بخش ت

شوند و در قسمت سمت چپ یود الیه و یصوصیات آن نمایش داده ها با رنگ از هم ملمایز م الیه

 شود.م 

Render panel :F 

توانید عملیات یروج  یرفلن و رندر نهای  را انجام دهید و از با اساالفاده از این پنل شااما م 

 وج  تهیه کنید.پروژه نهای  یود یر
Composition panel :G 

 شود.و پروژه نهای  نمایش داده م  compositionافزار محلویات در این پنل از نرم

 



 ۱۴   افترافکت با ژهیوهای جلوه

 شوند. ذییره م  Preferencesدر پوشه  XMLهای فضاهای کاری در فایل

 ( Stacked Panel Layout) شدهی بند دسته پانل طرح
یواهید سفارش  کنید. در ها به هر روش  که م کردن پنلفضای کاری یود را با یروه بندی 

های ( یا کالتStackedها را در هر دو کالت انباشاااله شاااده)توانید پنلی  یروه پنلم شاااما م 

Tabbed  .مرتب کنید 

 کنید. توانید آن را بزرگ یا کوچ با اسلفاده از کلی  ماوس روی عنوان پنل م 

 ی کاری فضا کردنی سفارش
ش  با کل شما م سفار ضاهای کاری پیش فرض یا  ضای کار جدید یتوانید به ف   روی نوار ف

 دسلرس  داشله باشید

. 

 
رفله و فضای کاری یود  Window >Workspace >Edit Workspaceو یا اینکه به منوی 

 را ویرایش کنید.

 یکاری فضا یک انتخاب
  از منویWindow  زیر منویWorkspace .سنس فضای کاری دلخواه را انلخاب کنید 
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  انلخاب فضای کاری از منویWorkspace  در پنل ابزارها 

 ها از صفحه کلید آن را انلخاب کنید.ایر فضای کاری دارای کلید میانبر باشد با فشردن دکمه 

  برای تعریف کلید میانبر برای فضای کاری فعال( 

Window >Assign Shortcut To [ یکاری فضا نام  ]Workspace  

 

 Save,Reset Or Delete Workspacesی کاری فضا حذفی، ابیباز، رهیذخ

کندم کنیدم برنامه تغییرات شااما را ردیاب  م زمان  که شااما فضااای کاری را ساافارشاا  م 

 کند. جدیدترین طرح را ذییره م 

ضاهای کاری  ش  را ذییره کنید.ف سفار ضای کاری  صورت دا مم ف برای ذییره طرح یاص به 

ها بازیردید و توانید به آنشوند جای  که شما م نمایش داده م  Workspaceسفارش  در منوی 

 ها را بازیاب  کنید.آن

نلفریم یدمسااانس از منوی ها و پ تب کن به صاااورت دلخواه مر ی زیر منو Windowها را 

Workspace  دسااالورNew Workspace  را انلخاب کنید نام دلخواه را وارد کنید و دکمهOk  را

 بزنید.

ای را با فضااای کاری ساافارشاا  در ساایساالم دیگری باز زمان  که شااما پروژه ذییره شااده نکته:

کند.) یا یردد.ایر نلواند اسم مشابه را پیدا کنیدمبرنامه به دنبال اسم مشابه اسم فضای کاری م م 

 کند.نباشد( از فضای کاری فعال یود اسلفاده م  Matchتنظیمات مانیلور با آن 

 کنید. Resetها فضای کاری فعال را برای بریشلن به کالت اصل م طرح ذییره شده پنل
Window >Workspace>Reset Workspace …. [Name] 

 ی کاری فضا حذف
Window >Workspace >Delete Workspace  

 را بزنید. Okیواهید کذف شود سنس دکمه نلخاب فضای کاری که م ا

 توانید فضای کاری فعال را کذف کنید.شما نم  نکته:

 


