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 قدمهم 
گذاری صحیح در فقدان هدفو  محتواتولید  های آموزشیبا توجه به پراکندگی دوره     

محتوای الکترونیکی در راستای بهبود این کسب و کار و باالبردن آزمایشگاه تولید  ،هاآن
دوره کار آموزی تولید  ی کامل کارآموزی گرفته است.سطح کیفی تصمیم به برگزاری دوره

بر روی نیست. در این دوره تاکید  های خاصیک دوره آموزش نرم افزار محتوا
  هاست.مهارت

تعریف شده است که در اینفوگرافیک زیر اصلی  مهارتدر نقشه راه این دوره چهار      
و  دهدمسیر صحیح آموزش این حرفه را نشان می ،قابل مشاهده است. این نقشه

انجام پروژه های در قالب  در کنار یک فرد با تجربه آموز با قرار گرفتن در این مسیر کار
راکنده کاری دور خواهد شد و در اسرع وقت آماده ارزشمند و مشخص، از سردرگمی و پ

دراین دوره چندین نرم افزار شناخته شده و پرکاربرد  گردد.ورود به بازار این کسب و کار می
د است با میا آموزش داده خواهد شد تا تمام نیازهای فنی کارآموز را پوشش دهد.

  برداشته شود.کی کشور در بهبود کیفیت محتوای الکترونی ثریبرگزاری این دوره گام مؤ

  

آتما تولید محتوای الکترونیکی ی کارآموزیدوره راه ینقشه  
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 ایده پردازی
 خلق ایده 
شوند؟ چه چیزی یک تصویر را برای مخاطب، دوست ها چگونه ساخته میایده   

صاویر تک فریم هم سناریو و داستان دارند؟ اینها همه سواالتی کند؟ آیا تمیداشتنی 
است که خالق یک تصویر باید جواب شان را بداند. مهمترین مرحله در طراحی یک 

کند و گاهی خلق ایده بیشتر از اجرای ایده و داستانی است که آن اثر بازگو می ،اثر
 آن زمان میبرد.

 سناریوی متنی 
باید داستان نویس هم باشد. در داستان نویسی اصولی مانند تعیین  فیستگرا     

زمان و مکان رویداد مطرح  و ، شخصیت اصلییا پیرنگ داستان موضوع، طرح
. اگر هنرمند، میشود، در تصویرسازی و انیمیشن نیز این مسائل مطرح هستند

ه است برای اجرا پخته به راحتی میتواند ایده ای را که خلق کرد ،نویسی بداندداستان
و آماده کند. عالوه بر این گاهی هنرمند باید ماحصل فکر و ایده پردازی خود را قبل 

 از اجرا به افراد دیگری ارائه دهد و الزمه آن یک متن شسته رفته و واضح است.

 

 سناریوی تصویری 
پس از ایده پردازی و نگارش سناریوی متنی، صحنه بر روی کاغذ ترسیم میشود      

تا ایرادات و کمبودهای آن مشخص شود و مسیر طراحی هموار گردد. همچنین 
از  هنرمند به کمک سناریوی تصویری قبل از اجرای طرح امکان ایجاد درک عمیق تری

 گرافیک،مسیر ساخت موشنسناریوی تصویری  آن را برای دیگران فراهم کند.
 .کنداینفوگرافیک و پوستر را هموار می
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 تصویرسازی
 تصویرشناسی 
ی خود ینکه هنرمند بداند در اجرای ایده، ادارد اصولیای تصویرسازی مثل هر حرفه    

عمودی، از دایره استفاده کند یا بهتر است از خطوط افقی استفاده کند یا خطوط 
 .اوست چهارضلعی و یا از رنگ تیره استفاده کند یا روشن، در گرو تصویر شناسی

تواند به هنرجو وسعت های متنوع طراحی میها و سبکشناخت روش همچنین   
 دید دهد تا در اجرای طرحی که در ذهن خود پرورانده است دچار سردرگمی نشود. 

 

 روی کاغذسازی تصویر 
تصویرسازی دیجیتال، مدیون تصویرسازی سنتی است و رابطه بین این دو مقوله     

همیشه در کنار  ،با وجود همه تحوالت، پایدار است. یک تصویرساز دیجیتالی موفق
یک قلم و کاغذ هم دارد. اجرای طرح اولیه روی  ،و قلم نوری اش صفحه کلیدموس و 

 گیرد دارد.کاغذ، تاثیر شگرفی در طراحی نهایی که در رایانه انجام می

 

 کار با نرم افزارهای مرسوم تصویرسازی 
یکی از اشتباهات رایج در سطح عامه مردم استفاده از نام نرم افزارهای رایانه ای     

ها است. به عنوان مثال وقتی مردم میخواهند درمورد مهارت به جای نام مهارت
کنند در حالی که ده ها نرم از کلمه فوتوشاپ استفاده می ،ویرایش عکس صحبت کنند

ی دارند. افزار قدرتمند ویرایش عکس وجود که هر کدام نسبت به دیگری مزایا و معایب
یت هنرجو میشود. محدود کردن یک مهارت به یک نرم افزار خاص، باعث محدود
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ی خوب ممکن است از ای برای اجرای یک پروژهاین درحالی است که هنرمندان حرفه
 دو یا چند نرم افزار هم زمان استفاده کنند. 

بیشتر  ILLUSTRATORو  PHOTOSHOPدر تصویرسازی نرم افزارهای طراحی چون 
های گرافیکی مورد استفاده قرار میگیرند اما در صورتی که هنرمند از قلم نوری و یا تبلت

 د.گیرنیز مورد استفاده قرار می CLIP STUDIO PAINTی چون زار ، نرم افشوداستفاده 

 

 

 تصویرسازی برای انیمیشن 
استانداردی انیمیشن به خودی خود پیچیده است و اگر از روشهای منطقی و روند     

تصویر برای  برای آماده سازیپیچیده تر هم میشود.  برای اجرای آن استفاده نشود
تواند دارد که اگر به درستی طی شود می وجود مسیر مشخصیاستفاده در انیمیشن 

در نظم فرآیند تولید، حجم هارد درایو اشغال شده بر روی رایانه و امکان ویرایش 
 باشد.مؤثر  ،انیمیشن در حداقل زمان

 
 

 طراحی کاراکتر 
ترین شاخه تصویرسازی، طراحی شخصیت یا کاراکتر باشد. شخصیت شاید سخت    

مهمترین و قویترین وسیله برقراری ارتباط با مخاطب است. شخصیت، روح دارد و 
شود پس تصویر ساز نوع پوشش و کالم او مشخص میحالت روحی در چهره، بدن،

 از آنها استفاده کند. ،چهره را بشناسد و بتواند در اجراهای بدن و باید انواع ژست
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 موشن گرافیک
 

 !حرکت 
این مفاهیم  مندانهنر ؛و سرعت زمان، تغییرات اندازه ،نی، چرخشجابجایی مکا

کل  .نامندمیرا انیمیشن  این معجون را با طراحی های خود ترکیب کرده اند و 
جلوه های ویژه و انیمیشن کمابیش همین چند مفهوم است و بدون استفاده از 

  ای تولید کرد.هتوان انیمیشن های خارق العادم میموجود ه زونه های متنوعاف

 

 کار با نرم افزار افترافکت 
 و در عین حال ساده ترین نوع بسیار پر کاربرد هایی از شاخهگرافیک یکموشن    

ای هانیمیشن ها معموال به صورت تیمی ساخته میشوند و زیرساخت. استانیمیشن 
 ا دوره های آموزشی کوتاه مدتب امروزه افزاری زیادی نیاز دارند اماو سخت ینرم افزار 

مشغول موشن گرافیک تولید ه میتوان در حرف یک رایانه شخصی نه چندان قدرتمندو 
افترافکت فراهم شده  ادوبی به کار شد و این موقعیت خوب به لطف نرم افزار قدرتمند

 است.
 

 ساخت انیمیشن با قابلیت ویرایش آسان 
ی برای سازنده ویرایش یک قطعه ویدئوی انیمیشنی مانند موشن گرافیک،      

مورد  ،ک تصویرنوان مثال اگر قطعه صوتی یا یبه ع گیر است.آن یک کابوس وقت
نباشد،  گرافیکی که ساخت آن به اتمام رسیده استرضایت مشتریان موشن
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الک سخت افزار را و استه برای اصالح آن صرف کند زمان زیادیی آن باید سازنده
ی شرکت با دیگر نرم افزارهاافکت افتر ازگاری و همزیستی نرم افزارس .نیز بپذیرد

و  ادوبی کاراکتر ادوبی انیمیت، یشن،ریمیر، فوتوشاپ، ایلوستریتور، اودپادوبی)
وقت  که بخشی از این اتالفث شده است فرآیندی تعریف شود عبا (مدیا انکودر 

 استهالک سخت افزار را کاهش میدهد. و

 

 صورت و بدن کاراکتر حرکتو  ریگ 
همانگونه که در بخش تصویرسازی بیان شد کاراکتر، محل بروز عواطف و احساسات       

و محل برقراری ارتباط با مخاطب است و حالت چهره و بدن کاراکتر تعیین کننده روح 
ریگ » ،اعضای بدن و صورت کاراکترحاکم بر اثر هنری است. در انیمیشن به آماده سازی 

یعنی مفاصل ، اسکلت بندی کاراکتر مشخص میشود، در عملیات ریگ گویند.می «کردن
و سپس  تعیین میگردند به یکدیگر تعریف میشوند و محل های اتصال اعضای بدن

پس با حرکت اسکلت، کاراکتر به اسکلت به تصویرسازی هنرمند، متصل میشود و از آن 
 آید.حرکت در می

 

 دوربین مصنوعی/یک ُبعد بیشتر! 
بسیاری از موشن گرافیک سازان با طراحی سه بعدی و انیمیشن سه بعدی       
از موشن  بزرگیای ندارند اما باید فضای سه بعدی را درک کنند زیرا بخش رابطه

 افتند! اتفاق می و بعدی، در سه بعدهای دگرافیک

اند، دوربین افزارهای انیمیشنی فراهم کردهکه نرم یکی از امکانات بی نظیری     
توان از یک صحنه غیرواقعی که در نرم افزار میمصنوعی مصنوعی است. با دوربین 

استفاده از این دوربین فقط زمانی امکان دارد که یک تولید شده فیلم برداری کرد. 
 داشته باشد. فضای سه بعدی وجود
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دوین فیلمت  
 

 فیلم چیست؟ 
فیلم در ابتدا قطاری از تصاویر بود که در سینماتوگراف به آنها نورتابانده میشد و روی       

آمدند و با عبور پی در پی و سریع این تصاویر از روی پرده پرده سینما به نمایش درمی
اما امروزه دوربینهای فیلم برداری  !یک حرکت مصنوعی حاصل میشد، به همین سادگی

ماجرای فیلم را پیچیده کرده و هر  ،های متنوعویدئویی و پلتفرم دیجیتال، فرمتهای
 ویرایشگر فیلمی باید ماهیت فیلم را بشناسد تا بتواند بهترین خروجی را داشته باشد. 

 

 آغاز، میانه،پایان/تئوری تدوین فیلم 
توان روایتی هیجان انگیز برای یک مطلب کدام تدوین جذابتر است؟ چگونه می     
ها را ندانیم و تدوین فیلم انجام ره ارائه کرد؟ اصول ویرایش فیلم چیست؟ اینروزم

 د.گر سوژه ما جذابترین سوژه ها باشکننده خواهیم ساخت، حتی ا کسلیک کار  ،بدهیم

 

 

 افزارهای تدوینکار با نرم 
افزار . اینکه کدام نرمیک ساختار مشخص دارند فیلم رهای تدوینی نرم افزاهمه تقریبا     

. اگر یک تدوین پیچیده و طوالنی کندتعیین مینیاز تدوینگر مورد استفاده قرار بگیرد را 
ی خودآموز بهترین گزینه است. اگر پروژه در دست کار است، نرم افزار شرکت ادوبی 
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سهل الوصول ترین امکانات را دارد  کمتازیا استودیوویدئویی در دست کار است، نرم افزار 
برای  افزار ساده و کم دردسرها نرماست ده فیلم یا تغییر فرمتار فقط در حد برش ر کو اگ

 وجود دارند. این کار

 

 

 صدا، راز تدوین موفق 
آید اما معجزه میکند. ارزش صدا و موسیقی معموال برای مخاطبان صدا به چشم نمی   

ها روح اضافه عام شناخته شده نیست اما موسیقی و افکتهای صوتی به تن بیجان فیلم
توانند های تصویری را پوشش دهد و افکتهای صوتی میی میتواند ضعفمیکنند. موسیق

  صحنه ها را برای مخاطب باور پذیر کنند.

تواند می صدا بدون تصویر هم ،ثابت کرده است هاپادکستز مه مردم اااستقبال ع   
کار با صدا ارهای متعددی برای ز. نرم افو جذاب باشد کامل الکترونیکی یک محتوای

به دلیل گسترکی امکانات آن و  ADOBE AUDITIONها وجود دارد که از میان آن
 افزارهای شرکت ادوبی دارد بسیار پرطرفدار است.همزیستی خوبی که با دیگر نرم

 

 

 

 

 
*پایان*****  


