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 : تشای اجشای ًشم افضاس تعذ اص ًصة تِ ایي آدسس تشیي 

Start >> all programs >> Adobe Premiere Pro CS3 

 : ٍقتی ًشم افضاس سٍ تاص کٌیي سِ تا اًتخاب داسیي 

 

New project : تشای ایجاد پشٍطُ جذیذ 

Open Project : تشای تاص کشدى پشٍطُ ّای اخیش 

Help : ِکوک ٍ ساٌّوایی! اص اسوص هطخص 

 .  سٍ اًتخاب کٌیي تا ٍاسد تٌظیوات پشٍطُ جذیذ تطیي New projectگضیٌِ 

 load preset  ٍ   custom settings: صفحِ ای کِ تاص هیطِ دٍتا سشتشگ داسُ 

 دس ایي سشتشگ یِ لیست اص تٌظیوات پیص فشض ٍاسِ ٍیذئَ ٍجَد داسُ کِ  :  load presetسشتشگ 

 .هیتًَیي تشحسة ًیاصتَى یکی سٍ اًتخاب کٌیي 

 ایٌجا هیتًَیي تٌظیواتی سٍ تِ صَست دلخَاُ اًجام تذیي ٍ پشٍطتَى  : custom settingsسشتشگ 

 . سٍ ایجاد کٌیي 

 ٍاسِ آدسس رخیشُ کشدى پشٍطُ  ٍ  ( location )قسوت پاییي ایي صفحِ دٍ تا کادس داسُ کِ اٍلیص 

 . ًام پشٍطُ جذیذ ّستص  ( Name )دٍهی 

  یNameِ کلیک کٌیي ٍ تعذ اص اًتخاب آدسس ،تَ کادس Browseتشای اًتخاب آدسس دلخَاُ سٍی دکوِ 

 . کلیک کٌیي OKاسن تشای پشٍطُ اًتخاب کٌیي ٍ سٍی دکوِ 
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 .اًتخاب ضذُ  ( DV )تَ ضکل تاال تشای پشٍطُ فشهت دیجیتال 

 . ٍقتی یِ گضیٌِ سٍ اًتخاب کٌیي ،تَظیحاتص تَ سوت ساست صفحِ، ًوایص دادُ هیطِ * 

  ایجاد HD پشٍطتَى سٍ تِ صَست HDV سٍ ّن داسُ ؛یعٌی هیتًَیي تا گستشش گضیٌِ HD فشهت Cs3ًسخِ 

 . کٌیي 

 HDV 720  :     HDگضیٌِ * 

 HDV 1080   :  Full HDگضیٌِ * 
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 :  کلیک هیکٌیي صفحِ ای کِ ًطَى دادُ هیطِ تِ ایي صَستِ custom settingsٍقتی سٍی سشتشگ 

 

 تشای اًتخاب فشهت ٍیذئَی دس دست ساخت  : Editing Modeگضیٌِ - 

  اًتخاب کٌیذ هقادیش هتفاٍتیEditing Modeتشای ّش گضیٌِ ای کِ تَ کادس  : Timebaseگضیٌِ - 

  60  تا  10 سٍ اًتخاب کٌیي اص  Desktop گضیٌِ Editing Modeسٍ تشاتَى هیاسُ ؛ هثالً اگِ تَ کادس 

 .  فشین سٍ داسیي 25 سٍ اًتخاب کٌیي فقػ گضیٌِ DV PALفشین تش ثاًیِ حق اًتخاب داسیي اها اگِ گضیٌِ 

 . اتعاد ٍیذئَ سٍ تش حسة پیکسل ًطَى هیذُ  : frame sizeگضیٌِ 

 *horizontal :          افقی vertical : عوَدی 

  سDesktopٍ گضیٌِ Editing Modeایي گضیٌِ صهاًی تِ صَست دستی قاتل تغییشُ کِ تَ کادس * 

 .اًتخاب کشدُ تاضیي 
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 ًسثت پٌْا تِ استفاع پیکسل ّا سٍ تعییي هیکٌِ : Pixel Aspect Ratioگضیٌِ 

 Lower Field first سٍ اًتخاب هیکٌیي تایذ ایي کادس سٍی DVٍقتی کِ فشهت  : Fieldsگضیٌِ 

 . تٌظین کٌیي تا تصَیش ًْایی دچاس لشصش ًطِ 

 .فشکاًس صذا سٍ هیتًَیي تٌظین کٌیي  : Sample Rateکادس <<  Audioقسوت 

 . کلیک کٌیي تا ًشم افضاس تاص تطِ OKسٍی دکوِ 

 

 اگِ تِ پٌجشُ ای ًیاص داضتیي کِ سٍی صفحِ ًثَد هیتًَیي اص .ضکل تاال هحیػ ًشم افضاس سٍ ًطَى هیذُ 

 . ،پٌجشُ هَسد ًظشتَى سٍ تیک تضًیي تا ًوایص دادُ تطWindowِهٌَی 

 : خة حاال هیشین سش هعشفی پٌجشُ ّای هختلف داخل ًشم افضاس 

 .ٍقتی یِ پٌجشُ سٍ اًتخاب هیکٌیي اؼشاف اٍى پٌجشُ یِ خػ ًاسًجی سًگ ایجاد هیطِ * 
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 اص ایي پٌجشُ تشای ٍاسد کشدى ٍ هشتة کشدى کلیپ ّای تصَیشی ٍ صَتی ٍ یا عکس : Projectپٌجشُ 

 .استفادُ هیطِ 

 

 

 

 

 

 

 

 .تَ ایي پٌجشُ گضیٌِ ّایی ّستص کِ تَظیحطَى هیذم 

 . ایي قسوت تشای ًوایص کلیپ ٍاسد ضذُ ّستص  : prewiewقسوت 

  تشای ایجاد یِ پَستشPoster Frameدٍتا دکوِ داسُ ؛اٍلیص یعٌی 

 . تشای کلیپ اص داخل خَد ٍیذئَ ّستص 

 prewiew تشای پخص ٍ تَقف کلیپ تَ قسوت Play/Stopدکوِ دٍهی 

 .ّستص 

  سٍ هیضًیي ٍ ٍقتی تِ تصَیش دلخَاُ تَى Playایجاد پَستش اص کلیپ تِ ایي صَست ّستص کِ اٍل دکوِ * 

 .  سٍ هیضًیي ٍ اٍى تصَیش تِ صَست پَستش سٍی کلیپ قشاس هیگیشُ Poster Frameسسیذیي دکوِ 

 . قسوت تعذی ضاهل ًام پشٍطُ ٍ کادس جستجَ هیطِ 

 تشای جستجَ عثاست سٍ داخل کادس هیٌَیسیي ٍ تعذ اص

  گضیٌِ هَسد ًظشتَى سٍ اًتخاب Inصیش هٌَ ّای هقاتل 

 . هیکٌیي کِ تا چِ ضشؼی جستجَ سٍ اًجام تذُ 
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1       2              3    4       5     6    7 

 . قسوت تعذی تشای هطاّذُ آیتن ّا ٍ پَضِ ّای ٍاسد ضذُ ّستص 

  ّست تشای هشتة ساصی آیتن ّاNameدکوِ فلطی کِ هقاتل کلوِ 

 اگِ فلص تِ سوت تاال تاضِ فایل ّا تِ تشتیة الفثا. ٍ پَضِ ّا ّستص 

 اص اٍل تِ آخش هشتة هیطي اها اگِ تِ سوت پاییي تاضِ اص آخش تِ اٍل 

 . هشتة هیطي 

 : دکوِ ّای ایي قسوت سٍ تِ تشتیة هعشفی هیکٌن 

 هطاّذُ تِ صَست لیست : 1گضیٌِ 

 هطاّذُ تِ ّوشاُ ایکَى ّای کَچیک : 2گضیٌِ 

 ایجاد آیتن جذیذ : 5ایجاد پَضِ                                 گضیٌِ  : 4جستجَ                               گضیٌِ  : 3گضیٌِ 

 تشای پیوایص تِ صَست افقی : 7حزف آیتن یا پَضِ              گضیٌِ  : 6گضیٌِ 

 تش سٍی ... تشای هطاّذُ کلیپ ّا تِ صَست تکی ٍ اًجام تٌظیوات تشش ٍ  : Source Monitorپٌجشُ 

 .کلیپ ّا تِ کاس هیشُ 

 

 تایوش سوت چپ ًطَى هیذُ کِ کلیپ دس چِ.دس ایي پٌجشُ دٍ تایوش دس دٍ سوت چپ ٍ ساست دیذُ هیطِ 
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 .لحعِ ای اص صهاىِ پخص ّستص ٍ تایوش سوت ساست هذت صهاى کل کلیپ سٍ ًطَى هیذُ 

 : صهاًی کِ یِ کلیپ تِ داخل پٌجشُ ٍاسد هیطِ پٌجشُ تِ ایي ضکل دس هیاد 

 

 . کِ تشای تضسگٌوایی استفادُ هیطِ Fitّوًَؽَس کِ هیثیٌیي تیي دٍتا تایوش یِ گضیٌِ ّست تِ اسن 

 . قسوت تعذی کِ اسوص خػ کص صهاًِ تشای حشکت تِ اسالیذ هَسد ًظشُ 

 . قسوت تعذی اتضاس تشش ّستص 

 Playتشای تشش یِ قسوت اص فیلن ،اٍل سٍی دکوِ 

 کلیک هیکٌیي ،ٍقتی تِ ًقؽِ هَسد ًظش سسیذیي سٍی

 تشای تعییي پایاى فیلن. کلیک هیکٌیي ٍ ًقؽِ ضشٍع تعییي هیطِ  (  ) Set In Pointدکوِ 

 کلیک هیکٌیي ٍ ًقؽِ  (  ) Set Out Pointٍقتی کِ تِ ًقؽِ هَسد ًظش سسیذیي سٍی دکوِ 

 .پایاى ّن تعییي هیطِ 

 قسوت تعذی اتضاس پخص کلیپ ّست 

 . هیتًَیي فیلن سٍ ضشٍع ٍ هتَقف کٌیي Play/Stopتا دکوِ 

 تعذ اص دکوِ اجشا ،یِ لغضًذُ ّست کِ اگِ اًٍَ تِ سوت ساست دسگ کٌیي ٍ ًگْص داسیي فیلن ،تا سشعت 
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 تیطتشی پخص هیطِ ٍ اگِ لغضًذُ سٍ تِ سوت چپ دسگ کٌیي ٍ ًگْص داسیي ، فیلن تِ صَست هعکَس پخص

 . هیطِ 

 .قسوت تعذی تشای تٌظیوات ًْایی سٍی کلیپ ّستص 

 . تشای تکشاس فیلن تعذ اص تِ آخش سسیذًطِ  ( Loop )دکوِ اٍلی 

 تشای ًطَى دادى کادس ّای جذاساصی ( safe margins )دکوِ دٍهی 

 .صفحِ ّستص 

 .تشای تٌظیوات کیفیت ٍ سًگ ّستص  ( Output )دکوِ سَهی 

 .  ّست TimeLineتشای ٍاسد کشدى کلیپ آهادُ ضذُ تِ پٌجشُ   (  ( ) Insert )دکوِ تعذی 

 .  ّست TimeLineتشای قشاس دادى دٍتاسُ کلیپ دس پٌجشُ  (  ( ) Overlay )دکوِ تعذی 

 تشای ٍاسد کشدى هَصیک ٍ  (  ( ) Toggle Take Audio and Video )دکوِ تعذی 

 . ّست TimeLineتصَیش تِ صَست هجضا اص ّن یا ّوشاُ تا ّن تِ ًَاس 

 ،هیتًَیي تا کلیک {  }اگِ آیکَى تِ ایي صَست دس اٍهذ : صهاًی کِ سٍی ایي گضیٌِ کلیک هیکٌیي * 

 . کٌیي TimeLine ،فیلن سٍ تذٍى صذاش ٍاسد ًَاس Insertسٍی گضیٌِ 

 ، صذای فیلن سٍ تذٍى Insert، هیتًَیي تا کلیک سٍی گضیٌِ  {  }اگِ آیکَى تِ ایي صَست دس اٍهذ 

 . کٌیي TimeLineتصَیشش ٍاسد ًَاس 

  ،سٍی فلص کٌاس اسن اٍى دس سشتشگ پٌجشُ کلیک Source Monitorتشای تستي یِ کلیپ اص پٌجشُ 

 . سٍ تضًیي Closeکٌیي ٍ دکوِ 

 

 Source Monitor ٍقتی استفادُ هیطِ کِ چٌذ کلیپ تِ صَست ّوضهاى تِ Close Allاص دکوِ 

 .ٍاسد ضذُ تاضي 
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  تِ ایي صَست عول Source Monitorتشای ٍاسد کشدى چٌذ کلیپ تِ صَست ّوضهاى تِ پٌجشُ * 

 : هیکٌیي 

  ،تا ساست کلیک کشدى ٍ اًتخابProjectاتتذا دس پٌجشُ  (1

  ،کلیپ ّای هَسد ًظش سٍ اًتخاب هیکٌیي ٍ تِ Importگضیٌِ 

 .ًشم افضاس ٍاسد هیکٌیي

 

 

  ،کلیذProjectتعذ اص ًوایص کلیپ ّا تَ پٌجشُ  (2

ctrl ٍصفحِ کلیذ سٍ ًگِ هیذاسیي ٍ کلیپ ّا س  

 .اًتخاب هیکٌیي 

 کلیپ ّای اًتخاب ضذُ سٍ دسگ هیکٌیي ٍ سٍی (3

 . سّا هیکٌیي Source Monitorپٌجشُ 

 

 تشای کٌتشل افکت ّای ّش کلیپ تِ کاس هیشُ : Effect controlsپٌجشُ 

 تشای تٌظیوات صذا کاستشد داسُ : Audio Mixerپٌجشُ 
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  داسُ تاSource Monitorایي پٌجشُ ّن گضیٌِ ّایی هطاتِ پٌجشُ  : Program Viewپٌجشُ 

  ،کلیپ ّا تِ صَست تکی اجشا هیطذ ،اها تَ ایي پٌجشُ Source Monitorایي تفاٍت کِ دس پٌجشُ 

 .  ّستص ًوایص دادُ هیطِ Timelineپشٍطُ ًْایی کِ تَ ًَاس 

 

 . یِ آیتن اًتخاب کٌیي ،هطخصاتص ایٌجا ًوایص دادُ هیطِ Projectٍقتی اص پٌجشُ  : Infoپٌجشُ 

 .اصیي پٌجشُ تشای اظافِ کشدى افکت تِ فیلن ٍ صذا یا اظافِ کشدى تشاًضیطي استفادُ هیطِ  : Effectsپٌجشُ 

 . ایي پٌجشُ توَم کاسّایی سٍ کِ اًجام دادیي ًطَى هیذُ  : Historyپٌجشُ 
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 .ایي پٌجشُ چٌذ قسوت داسُ کِ تا تَجِ تِ اسن ّش قسوت کاساییص هطخص هیطِ  : Timelineپٌجشُ 

Video 1  ٍ  Video 2  ٍ  Video 3 تشای قشاس دادى کلیپ تصَیشی ٍ یا عکس ّستص  . 

Audio 1  ٍ  Audio 2  ٍ  Audio 3  ٍ  Audio 4 ّستص  (صَت)  تشای قشاس دادى هَصیک. 

 تا کلیک .  ّستص Timelineصیش ایي دٍ قسوت یِ لغضًذُ ٍجَد داسُ کِ تشای تضسگ کشدى اجضای ًَاس 

  ( ).  تصَیش کَچیک هیطِ Zoom out تصَیش تضسگ ٍ تا کلیک سٍی Zoom Inسٍی 

 

 حاال هي هیخَام یِ پشٍطُ سٍ ایجاد کٌن ٍ دس ؼَل پشٍطُ قسوت ّای.خة تا ایٌجا اتضاس اٍلیِ تَظیح دادُ ضذ 

 .تعذی ًشم افضاس سٍ تَظیح تذم 

 

  استفادُ ضذُ کd ٍ Cِ ٍ دٍتا فیلن تا لیثل ّای b ،یِ هَصیک تا لیثل aتَ ایي پشٍطُ اص یِ عکس تا لیثل 

  d { AVI}ٍ فشهت فیلن  c { MPEG }، فشهت فیلن  { MP3} ،فشهت هَصیک  { JPEG }فشهت عکس 

 . ّستص

 

 اٍلیي کاسی کِ تعذ اص ایجاد پشٍطُ جذیذ اًجام هیذین ،تَ پٌجشُ پشٍطُ پَضِ ّایی سٍ تشای هشتة کشدى 

 .آیتن ّایی کِ قشاسُ ٍاسد کٌین ،ایجاد هیکٌین 
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 استفادُ هیکٌین ٍ تشای ایجاد (   ) Binتشای ایجاد پَضِ اص دکوِ 

  سٍ Binپَضِ دس یک پَضِ دیگش ،اتتذا پَضِ سٍ اًتخاب ٍ تعذ دکوِ 

  ،صیشضاخMPEG ٍ AVIِهثالً تَ ضکل سٍ تِ سٍ پَضِ ّای  ). هیضًین 

 ( ّستي Videoپَضِ 

 

 : پٌجشُ ای کِ تاص هیطِ تِ ایي صَستِ . تشای تاص کشدى ّش پَضِ ،سٍی آیکَى پَضِ داتل کلیک هیکٌین 

 

 . ّستص Projectگضیٌِ ّای ایي پٌجشُ هثل پٌجشُ 

 تِ ایي صَست کِ اٍل تَ فعای. هي پَضِ هَصیک سٍ تاص کشدم ٍ هیخَام یِ تشاک صَتی ٍاسد پَضِ کٌن

 : سٍ اًتخاب هیکٌن ٍ آٌّگ سٍ ٍاسد پٌجشُ هیکٌن Importخالی کلیک ساست هیکٌن ٍ گضیٌِ 

 . اًتخاب کٌیي Files Of Typeصهاى اًتخاب فایل هیتًَیي فشهت فایل هَسد ًظش سٍ اص کادس * 
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 :  ٍاسد پَضِ ضذُ aتَ ضکل پاییي هَصیک تا ًام .  سٍ هیضًین Openفایل هَسد ًظش سٍ اًتخاب هیکٌین ٍ دکوِ 
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 !  سٍ تا ّویي سٍش پش هیکٌین Video  ٍ  Pictureحاال تِ تشتیة پَضِ ّای 

Video :  

 

 

 

  هٌتقل کشدم ٍ هیخَام تععیSource Monitor سٍ تِ پٌجشُ d ٍ cتَ ضکل پاییي هي دٍتا فیلن 

 : قسوت ّاضَى سٍ تشش تذم 

 

  (  ) Set Out Point،ًقؽِ ضشٍع سٍ تعییي هیکٌن ٍ تا دکوِ  (  ) Set In Pointتا دکوِ 

 .ًقؽِ پایاى قسوت هَسد ًظشم سٍ تعییي هیکٌن 

  (  ( ) Toggle Take Audio and Video )چَى هي صذای فیلن سٍ ًویخَام ،دکوِ 

 .  تطِ TimeLineتغییش هیذم تا فقػ تصَیش ٍاسد  {  }سٍ تِ آیکَى 

  (  ( ) Insert )سٍی دکوِ  (تذٍى صذای اصلی فیلن)حاال تشای ٍاسد کشدى فیلن تشش دادُ ضذُ 

 . کلیک هیکٌن 

Picture:  
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 : کشدم Video 1تَ ضکل پاییي ،کلیپ تشش دادُ ضذُ سٍ ٍاسد ًَاس 

 : ٍ کلیپ تشش دادُ ضذُ تعذی 

 

 :  ،هیثٌذم ٍ هیشم سشاغ هَصیک Source Monitorحاال کلیپ ّا سٍ اص پٌجشُ 
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 : سّا هیکٌن Source Monitorاص پٌجشُ پشٍطُ ،آٌّگ سٍ اًتخاب هیکٌن ٍ دسگ هیکٌن ٍ سٍی پٌجشُ 

 

 . ثاًیِ ،تشش هیذم 53 ثاًیِ ّستص ،هَصیک سٍ اص اٍل تا لحعِ Timeline ، 53چَى هذت فیلن تَ ًَاس 

 .  هیکٌن Timelineٍاسد ًَاس  (  ( ) Insert )تعذ اص تشیذى قسوت هَسد ًیاص ، اٍى سٍ تا دکوِ 

 :  هیثیٌیي Audio 1تَ ضکل پاییي آٌّگ سٍ تَ قسوت 

  

 

 

 

 

 

 

 اگِ تخَایي یکی اص ًَاس ّای حاٍی فیلن یا عکس ًوایص دادُ ًطِ سٍی آیکَى چطن کلیک هیکٌیي تا چطن * 

 . تشای دیذى هجذد اٍى ، سٍ ّوَى ایکَى کلیک هیکٌیي تا چطن ظاّش تطِ . هخفی تطِ 

www.ParsBook.org

www.ParsBook.org



 

 .ایي کاس سٍ تشای قسوت صذا ّا ، تا کلیک کشدى سٍی دکوِ تلٌذگَ اًجام هیذیي 

 :  هیثٌذم ٍ هیشم سشاغ عکس Source Monitorآیتن هَصیک سٍ اص پٌجشُ 

 

 :  سّا هیکٌن Source Monitorاص پٌجشُ پشٍطُ ،عکس سٍ اًتخاب هیکٌن ٍ اٍى سٍ دسگ هیکٌن ٍ تَ پٌجشُ 

 

 ٍاسِ کن ٍ صیاد کشدى هذت ًوایص عکس ،تَ خؽکص صهاى ،هاٍس سٍ سٍی . تَ ایي قسوت تشش کاستشدی ًذاسُ 

 دساٍهذ ،تا کلیک کشدى ٍ ًگِ داضتي هاٍس ٍ حشکت  {  }ًقؽِ پایاى ًگِ هیذاسم ٍ صهاًی کِ آیکَى تِ ضکل 

 : اٍى تِ ؼشف ساست صهاى سٍ افضایص ٍ تا جاتجا کشدى اٍى تِ سوت چپ ، صهاى سٍ کاّص هیذم 

 

 . استفادُ هیکٌن  (  ( ) Insert ) اص دکوِ TimeLineتشای اظافِ کشدى عکس تِ ًَاس 
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 :  قشاس گشفت Video 2 اظافِ ضذ ٍ تَ قسوت TimeLineّوًَؽَس کِ هیثیٌیي عکس هَسد ًظش تِ ًَاس 

 : هیثٌذم ٍ هیشم سشاغ سیضُ کاسی ّای پشٍطُ Source Monitorآیتن عکس سٍ اص پٌجشُ 

 

  اجشا هیکٌن ٍ Program Viewتشای تٌظین کیفیت صذا ٍ یا تٌظیوات دیگِ ، اٍل فیلن سٍ تَ پٌجشُ 

 :تا استفادُ اص لغضًذُ ّای هَجَد تٌظیوات سٍ اعوال هیکٌن .  هیطن Audio Mixerٍاسد پٌجشُ 
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 Effectsتشای اظافِ کشدى تشاًضیطي تِ فیلن یا عکس ، اٍل پٌجشُ 

  سٍ گستشش هیذم ٍ یکی اصvideo Effectسٍ اًتخاب هیکٌن ٍ 

 : صیش ضاخِ ّاش سٍ تاص هیکٌن تا تشاًضیطي ّا سٍ تثیٌن 

 

 

 

 

 :  سّا هیکٌن TimeLineتشاًضیطي اًتخاب ضذُ سٍ دسگ هیکٌن ٍ سٍی لثِ کلیپ هَسد ًظش دس ًَاس 

 

 

 . تشاًضیطي یا ّوَى هشحلِ گزس اظافِ ضذ 
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  سٍ تاّن TimeLineتشای ایٌکاس اٍل توام آیتن ّای ًَاس .حاال هیخَام یِ هتي سٍ صیشًَیس ایي فیلن کٌن 

  : (! هحط احتیاغ  )اًتخاب هیکٌن 

  سٍ اًتخاب هیکٌن ٍ تَ پٌجشُ ای کِ Title ، گضیٌِ New ، صیش هٌَی Fileتعذ اص اًجام ایي کاس ، اص هٌَی 

 : تاص هیطِ یِ اسن تایپ هیکٌن 

 

 : پٌجشُ ای کِ تاص هیطِ چٌذ قسوت داسُ کِ هعشفیطَى هیکٌن 

Title Tools :  ایي قسوت تشای اًتخاب ًَع اتضاس تایپ 

 .ٍ کطیذى اضکال هختلف ّستص 

 تشای تایپ تِ صَست هستقین ٍ گضیٌِ ّای تعذی  {  }دکوِ 

 . تا تَجِ تِ فلص کٌاسضَى تشای تایپ دس جْات هختلف ّستص
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Title Actions :  ٌِگضیٌِ ّایی داسُ کِ کوک هیک 

 . آیتن ّای سٍی صفحِ سٍ هشتة کٌین 

 تَ ضکل سٍ تِ سٍ دکوِ ّا تِ ایي دلیل غیش فعال ّستي کِ 

 . هي ٌَّص ّیچ هتٌی سٍ تایپ ًکشدم 

 

 

 

Title Styles :  ایي پٌجشُ تشای اًتخاب یِ سثک آهادُ تشای تایپ ّستص : 

 

  Title Styles اتضاس تایپ هعوَلی سٍ اًتخاب هیکٌن ؛دس پٌجشُ Title Toolsحاال هي اص پٌجشُ 

 ّن یِ سثک سٍ تِ دلخَاُ اًتخاب هیکٌن ٍ سٍی قسوتی اص صفحِ کِ هیخَام صیشًَیس ًطَى دادُ تطِ کلیک 

 :هیکٌن ٍ یِ هتي تایپ هیکٌن 
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 : اص ایي ًَاس اتضاس استفادُ هیکٌین ... تشای تغییش فًَت ،ٍسػ چیي کشدى ،دسضت کشدى ًَضتِ ٍ 

 

 

 

 ... تشای تٌظیوات اظافی اص قثیل هیضاى ضفافیت ،سًگ ، سایِ ٍ 

 : اص ایي هٌَ استفادُ هیکٌین 

 . تا گستشش دادى ّش گضیٌِ هیتًَیي تٌظیوات اٍى سٍ تثیٌیي 

 

 : ایي پٌجشُ سٍ هیثٌذم ٍ تِ پٌجشُ پشٍطُ هیشم تا صیش ًَیس سٍ تِ فیلن اظافِ کٌن 

 

 Source Monitorسٍ اًتخاب هیکٌن ٍ دسگ هیکٌن ٍ تَ پٌجشُ  ( Killer: تَ ضکل تاال )آیتن صیش ًَیس 

 .سّا هیکٌن 

 چَى هي هیخَام ایي هتي اص اتتذا تا اًتْای فیلن توًَِ هذتص . ایٌجا هیتًَن هذت صهاى صیشًَیس سٍ تعییي کٌن 

 . سٍ تِ اًذاصُ صهاى فیلن تعییي هیکٌن 
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 استفادُ هیکٌن ٍ آیتن (  ( ) Insert ) اص دکوِ TimeLineتشای اظافِ کشدى صیشًَیس تِ ًَاس 

 :  سٍی سشتشگ هیثٌذم Closeصیشًَیس سٍ تا دکوِ 

 

 :  قشاس گشفتِ Video 3 دس قسوت TimeLineتَ ضکل صیش آیتن صیش ًَیس تَ ًَاس 
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 .خة ؛ فیلن آهادُ ضذُ ٍ هیتًَین اصش خشٍجی تگیشین 

 .تشای ًگْذاسی تٌظیوات پشٍطُ تشای ٍیشایص ّای تعذی تایذ پشٍطُ سٍ رخیشُ کشد 

 :  استفادُ هیکٌین File دس هٌَی Save asتشای رخیشُ کشدى پشٍطُ اص دکوِ 

 

 

 

 

 . سٍ هیضًین Saveتعذ اص اًتخاب آدسس گضیٌِ 
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 : اها تشای تَلیذ فیلن تِ ایي صَست عول هیکٌین 

  سٍ تِ حالت اًتخاب دس هیاسین TimeLineپٌجشُ  (1

 :  سٍ اًتخاب هیکٌین Movie گضیٌِ Export ، صیش هٌَی Fileاص هٌَی  (2

 

 . سٍ هیضًین Save تایپ هیکٌین ٍ دکوِ File Nameیِ آدسس تشای رخیشُ ساصی هیذین ٍ یِ اسن تَ کادس 

 .ایي گضیٌِ ،پشٍطُ سٍ تا فشهتی کِ تَ هشحلِ اٍل ایجاد پشٍطُ ، اًتخاب کشدیي رخیشُ هیکٌِ * 
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 : تشای رخیشُ فیلن تا یِ فشهت دلخَاُ تِ ایي صَست عول هیکٌین 

  سٍ تِ حالت اًتخاب دس هیاسین TimeLineپٌجشُ  (1

 :  سٍ اًتخاب هیکٌین Adobe Media Encoder گضیٌِ Export ، صیش هٌَی Fileاص هٌَی  (2

 

 

 

 :  تاص هیطِ ٍ تِ ایي صَست ّستص Export Settingsپٌجشُ 
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 :  اًتخاب کٌیي Format ، کادس Export Settingsفشهت هَسد ًظشتَى سٍ هیتًَیي اص قسوت 

 

 تَ پٌجشُ ای کِ تاص هیطِ یِ آدسس تشای رخیشُ .  کلیک کٌیي OKتعذ اص اًتخاب فشهت هَسد ًظش ،سٍی دکوِ 

 . سٍ هیضًین Save تایپ هیکٌین ٍ دکوِ File Nameکشدى فیلن هیذین ٍ یِ اسن تَ کادس 
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