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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.

21

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
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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
387
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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
390
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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.
400

توانایی ایجاد و صدور یک پروژه
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.
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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.

21

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

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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