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 مترجم سخن

 

 در که آنگونه زین یجهان سطح در بلکه رانیا در تنها نه 4است ظهور نو دهیا کی نیآنال یابیبازار بحث که آنجا از

 اتفاق نیا نیآنال یابیارباز در شده، پرداخته آن به کیآکادم یها روش با ،یروانشناس مانند ها نهیزم گرید

 نیا بنابر .است یشرکت و یشخص ،یگروه یها تجربه شده منتشر نهیزم نیا در که ییها آموزش و است فتادهین

 یعلم یها روش در یحت که نیا کما باشند مثبت کامالً ها آموزش نیا از حاصل جینتا که داشت انتظار دینبا

 لیم مطابق شهیهم ها میتصم و اعمال از حاصل جینتا اریبس قاتیتحق وجود با یروانشناس و تیریمد مانند زین

 یسازمان درون جنبه نیآنال غاتیتبل نهیزم در قاتیتحق اوالً که است لیدل نیا به مسئله نیا. ستین محققان

 به زیتجو قابل و است مشخص یعلم و یمال توان و بسترها با اصخ گروه و شرکت کی تجربه حاصل و داشته

 بخش هنوز ن،یآنال غاتیتبل در یبررس یابزارها افزون روز یها شرفتیپ وجود با دوماً. ستین کارها و کسب تمام

 یبرا ارهاابز نیا از استفاده گاهاً گرید طرف از و ستندین یریگ اندازه قابل ها داده و رفتارها از یتوجه قابل یها

 اشاره یاسیس یها میتحر و ابزارها نیا بودن گران به توان یم آن لیدال از و ستین ممکن کارها و کسب تمام

 .کرد

 سیسرو با آنها انطباق عدم هستند، یسیانگل زبان به اکثراً  که نیآنال یابیبازار یریادگی منابع به نقد نیتر مهم

 ارائه یرانیا ازکاربرین یمقتض حاتیتوض تا شده یسع زین ترجمه نیا رد لذا است، رانیا در موجود یبسترها و ها

 .شود داده پوشش یکاست نیا تا شود

 

 

 

 

 

                                                           
 .شد داده شینما ریوا هات تیسا در 1994 سال در بنر صورت به بار نیاول ینترنتیا غاتیتبل - 4
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 م؟یکن استفاده یابیبازار در ویدیو از چرا

 نیا حال نیع در. کنند یم ناباجت آن از لرز و ترس با کارها و کسب از یاریبس که است یقو رسانه کی ویدیو

 یزیچ چه بدانم طور چه کنم؟ استفاده دیبا ییابزارها چه. کند جلوه دهیچیپ اریبس تواند یم محتوا دیتول نوع

  کنم؟ حیتوج خود مجموعه و سیرئ یبرا را کارم نیا ارزش دیبا طور چه کنم؟ دیتول دیبا

 با. شد خواهد لیتبد تجارتتان در شما ارزش با ییدارا به ویدیو د،یده پاسخ ها پرسش یقبل نیا به دیبتوان اگر

 که است احساسات کننده بیترغ یمحتوا کی قدرتمند ویدیو کی،یصوت و یبصر بعد دو هر گرفتن نظر در

 ،ها تیسا به میمستق کیتراف جذب در آن از توانند یم ها ابیبازار. دارند آن گذاشتن اشتراک به لیتما مردم

 یاجتماع یها شبکه رشد و( کند یم Seo به یانیشا کمک که) یورود یها نکیل جذب ،یتجار نام یمعرف

 .کنند استفاده

 شوند ییویدیو یمحتوا دیتول یایدن وارد بخواهند نکهیا از قبل ها ابیبازار یاصل و یمقدمات سواالت به کتاب نیا

 جنبه از آن در که است نیا بهمشا ویدیو دیتول آموزش یها کتاب با کتاب نیا زیتما. شد خواهد پاسخ

 به شد خواهد هم یا اشاره نکهیا خصوص به شد خواهد پرداخته ییویدیو یمحتوا دیتول به یتجار

 پردازش مراحل ادامه در .دیبرس خود یابیبازار اهداف به دیتوان یم ویدیو از استفاده با طور چه نکهیا

 کردن دنبال با. آموخت دیخواه را آن یمعرف و انتشار ش،یرایو لم،یف کی دیتول مانند ییویدیو محتوا دیتول دهیا

 مشاهده را آن زیانگ گفت جینتا و دیکن دیتول خود یبرا ییویدیو یمحتوا شاهکار کی دیتوان یم شما آموزش نیا

 .دیکن

 ویدیو دهیا یطراح: اول قسمت

 دیولت یبرا ویدیو نوع انتخاب .1

 پاسخ است؟ مناسب شما تجارت یبرا ییدویو نوع چه. دارد وجود دیتول یبرا ییویدیو یمحتوا از یمختلف انواع

 .دارد ویدیو دیتول از شما هدف نیهمچن و یبردار لمیف نحوه به یبستگ سوال نیا

 :دیکن استفاده ریز موارد از دیتوانیم مثال یبرا د،یکن انتخاب دلخواه به را نوع کی نیتمر یبرا ابتدا در

www.takbook.com



         6 تالیجید یابیبازار در ییویدیو یمحتوا دیتول

 خالقانه یمحتوا 

 هستند "؟.... چگونه"سواالت به پاسخ دنبال به که ییوهایدیو)  پاسخگونه یمحتوا. 

 مصاحبه 

 گو و گفت و بحث 

  سبک انگریب شما ویدیو فرمت. دیکن انتخاب را خود ویدیو فرمت سپس

 ابعاد نسبت با ایآ کرد؟ دیخواه یبردار لمیف HD تیفیک اب ایآ. است آن

( کنند یم انتخاب را مورد نیا ها یکمپان از یاریبس)کرد؟ دیخواه یبردار لمیف( بزرگ شگرینما صفحات) 16:9

 در بهتر انتخاب یبرا متحرک؟ و ایپو حالت در هم دیشا ای کرد؟ دیخواه استفاده ستایا حالت و هیپا سه از ایآ

 آنها از و دیکن مراجعه خود یکار نهیزم در موفق یها نمونه به ،یبردار لمیف یفن مشخصات و باال سواالت مورد

 .دیکن یبردار الگو

 ویدیو دیتول اهداف انتخاب .2

 کی خود ویدیو دیتول هدف درک یبرا. است شما یخروج تیفیک یاتیح موارد از ویدیو دیتول هدف انتخاب

 ؟(کرد خواهم کسب)دارم انتظار ویدیو نیا دیتول از یزیچ هچ من: دیبپرس ساده سوال

 :مثال یبرا

 ت؛یسا وب به میمستق کیتراف شیافزا 

 خود؛ یاجتماع یها شبکه نیمشترک تعداد شیافزا 

 تیسا دخوانیف نیمشترک شیافزا (RSS)؛ 

 ت؛یسا به یخارج یها نکیل افتیدر 

 ؛یساز برند و یتجار تیشخص گسترش و شیافزا 

 یسازمان فرهنگ کی جادیا ای مشارک و یهمکار به دعوت د،یجد افراد استخدام 

 (شما برند نام یجو و جست)  یتجار نام یفراخوان شیافزا 
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 ویدیو Storyboard ای مصور نامه لمیف .3

 کننده هیته واقع در. کنند یم مشخص را یبردار لمیف از شیپ یتوال آن در که است یکیتکن مصور نامه لمیف

 یتجار استفاده یبرا. کندیم رسم کاغذ یرو ینقاش صورت به یبردار لمیف یها محل و ها صحنه از طرح کی

 .دیده شرح آن در را خود ویدیو یمحتوا و دیکن هیته یمتن صورت به را خود نامه میف دیتوان یم شما

 شما ویدیو بود؟ خواهد یزیچ چه مورد در شما ویدیو یمتحوا که دیکن انتخاب قاًیدق: عنوان انتخاب( الف

 عنوان انتخاب یبرا که دینکن فراموش. باشد دهیچیپ طرح کی ای و یداستان یتوال ساده، مصاحبه کی تواندیم

 :دیکن استفاده ریز سواالت از دیتوانیم جهت نیهم در. دیکن مشورت خود یها یگروه هم به حتماً

 ست؟یچ شما کار و کسب با مرتبط و ایدن در یفعل محبوب یها انیجر و اخبار 

 دارد؟ را یخاص نهیزم در ویدیو دیتول تیخالق و ییتوانا ما میت در یفرد ایآ 

 م؟یباش داشته دیتقل گرید محبوب یها برنامه از میتوانیم ایآ  

 بود؟ خواهد جذاب ویدیو نیا در ما هدف یها مخاطب چشم در یزیچ چه 

 آموخت؟ خواهند ویدیو نیا از یزیچ چه ما هدف مخاطبان 

 .دیبپرداز ویدیو اتیجزئ انیب به دیبا دیکرد انتخاب را خود عنوان نکهیا از بعد: دیسیبنو را خود یداستان خط (ب

 اگر. دیکن میتنظ را ها الوگید و( Mise en scene زانسیم)صحنه یها حرکت و( Mimik)چهره یها حالت

 مسئله نیا دیکن ادداشتی را شود بحث آن از دیخواهیم که مهم موارد است، گو و گفت کی مورد در شما ویدیو

 .کند نهیبه را ویدیو زمان و کند حفظ را خود نظم شما یگو و گفت تا شود یم موجب

 را( call to actions)عمل یها یفرواخوان ها ابیبازار از یاریبس: دیکن انتخاب را خود عمل یها یفراخوان( ج

 زمان نیا. دیریبگ نظر در مورد نیا یبرا ییجا حتماً یداستان خط نوشتن زمان. کنند یم معوق ویدیو یانتها به

 ادی به ضمن در. دیکن انتخاب دیخواهیم نندهیب از یزیچ چه ویدیو مشاهده از بعد که سوال نیا به توجه به را

 ریز یها مثال از دیتوان یم. دیکن انتخاب ویدیو دیتول هدف با مرتبط کامالً  را خود یها فراخوان که دیباش داشته

 :دیکن استفاده

 کند جو و جست را شما برند تا دیبخواه نندهیب از 

 شود شما یاجتماع یها شبکه عضو تا دیبخواه نندهیب از 
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 کند دنبال را یبعد یاه ویدیو تا دیبخواه نندهیب از 

 کند دنبال شما تیسا ای وبالگ در را مرتبط مطالب تا دیبخواه نندهیب از 

 

 

 

 

 

 

 

 یلیتما افراد صورت نیا در رایز باشد یبازگان امیپ کی مانند دینبا شما ویدیو. دینکن افراط تا دیبا داشته توجه

 .داشت نخواهند را انتها تا آن مشاهده و یگذار اشتراک یبرا

 تیفیک با ویدیو کی ضبط: دوم قسمت

 .ینورپرداز و صدا صحنه، میتنظ: دارد وجود ویدیو تیفیک نییتع در یدیکل عنصر سه

 صحنه میتنظ .1

 جلسه کی یبردار لمیف درحال اگر مثال یبرا. دیکن دقت اریبس اتیجزئ به و دیکن آماده را یبردار لمیف صحنه

 در ایآ دارد؟ وجود برد تیوا تخته صحنه در ایآ نکهیا به توجه با را گرید موارد و نیدورب وهیزا در دیهست یآموزش

 است؟ شده نگارش یمهم یاطالعات مدرس و یمجر پشت وارید

 صحنه در مثال یبرا. دیکن تیرعا را یوستگیپ حتماً نیوتد در و دیکن حفظ ثابت یبردار لمیف طول در را صحنه

 لمیف یبعد یها صحنه در دیباش داشته دقت داشت وجود گرید ینییتز عنصر کی ای وانیل کی اگر آموزش اول

 .باشد خود یدرجا زین یبردار

 دیکن استفاده یبردار لمیف یتخصص یها کیتکن از .2
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 زین مورد نیا در که دینکن فراموش البته. دیکن استفاده جذاب یها فکتا و ها جلوه از و،یدیو موضوع به باتوجه

 نیدورب یریقرارگ یایزوا به یبردار لمیف زمان در. شد خواهد نندهیب تمرکز کاهش باعث رایز دیکن افراط دینبا

 :دیکن استفاده ریز موارد از دیتوانیم منظور نیهم به دیکن انتخاب را محل نیبهتر و دیکن فکر

 روش نیبهتر از یکی کیتکن نیا:  Over Shoulder کیتکن

  یفرد دقت دهنده نشان و است یآموزش موارد در یبردار لمیف

 مدرس ای یمجر یها صحبت به دادن گوش حال در که است

 .دیکن استفاده هم ها مصاحبه در دیتوان یم کیتکن نیا از. است

 روش، نیا از استفاده جهت:   Long-Angel Shot کیتکن                                                            

 حالت نیا. دیده قرار فرد نگاه از تر نییپا هیزاو در را نیدورب                                                       

 .شود یم زین تسلط و قدرت حس نوع کی جادی باعث                                              

 که است یرسم اعالنات مناسب شتریب یبردار لمیف از مدل نیا                                                      

 وگو گفت حال در محبوب تیشخص ای و مسئول ر،یمد کی آن در                                                         

 .است

 گذشته روش برعکس قاًیدق روش نیا:  High-Angel Shot کیتکن

  نییپا به یکم و ردیگیم قرار فرد صورت از باالتر نیدورب آن در و است

 را مجازات ای و یخستگ ترس، حس هیزوا از نوع نیا. کند یم اشاره

 .کند یم منتقل

 

 مصاحبه کی یبردار لمیف درحال اگر :تنه مین مجسمه کیتکن

 .است یبردار لمیف حالت نیبهتر روش نیا دیهست گو و گفت و

 یا فاصله در دیبا نیدورب بود ستادهیا حالت در نظر مورد فرد اگر

 فرد که یصورت در. دهد پوشش را باالتر یو شکم از که ردیگ قرار
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 به البته ردیگ قرار گرید ینییتز یش کی ای و تاب لب پشت که است بهتر بود زیم پشت و نشسته حالت در

 .است امیپ انتقال ندیفرآ از یمهم یبخش خود دست یها حرکت رایز باشد انینما او دست حرکات که یصورت

 

 قرار یا فاصله در دیبا نیدورب روش نیا در:  Close Up کیتکن

  حالت بتوان و باشد مرکز در شتریب نظر مورد فرد صورت تا ردیگ

 .داد صیتشخ را یو چهره

 شینما دنبال به آن در که است ییها صحنه مناسب شتریب روش نیا

 حس که میهست نیا دنبال قطعاً  ما یراض یمشتر کی از یسنج نظر زمان مثال یبرا. میهست فرد احساس

 .شود عرضه مخاطب به یتصنع ریتصو کی صرفاً  نه و یو یقلب تیرضا

 دیباش داشته ضبط مختلف هیزاو چند در و بار نیچند مهم یها قسمت از یبردار لمیف زمان در شود یم هیتوص

 .نباشد مجدد یبردار لمیف به ازین و دیکن انتخاب را ممکن حالت نیبهتر شیرایو زمان در تا

 .ینکن فراموش را "درجه 180 قانون" دیهست حنهص کی از یبردار لمیف درحال که یزمان ضمن در

 حتماً  دیهست مختلف یایزوا از یبردار لمیف درحال که یزمات

 از ای باشد چپ از ای تماماً یبردار لمیف که دیباش داشته ادی به

 نظر به طور نیا نندهیب نظر در صورت نیا ریغ در. راست سمت

 موحب امر نیا و است داده مکان رییتغ شما تیشخص که رسدیم

 .شود یم فرد توجه دادن دست از
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 صدا ضبط تیفیک .3

 منتقل یامیپ چیه مکالمه از واضح ییصدا بدون رایز است شما ویدیو تیموفق یاتیح عوامل از صدا ضبظ تیفیک

 قطعاً  مکالمات؟ نییپا تیفیک با ویدیو کی ای دیده یم حیترج شتریب را محتوا با یصوت نوار کی شما. شد نخواهد

 یم منتقل گو و گفت و صدا توسط امیپ نیا از یمهم یلیخ بخش و است امیپ انتقال ویدیو دیتول از شما هدف

 :دیباش داشته نظر در را ریز موارد خود ویدیو یصدا ضبط در نیا بنابر. شود

 ًتیفیک ات دیکن متصل خود نیدورب به هدست کی حتما 

 نه دیبشنو است ویدیو در که طور آن را شده ضبط یصدا 

 .صحنه در حاضر فرد کی عنوان به

 ًامتحان را خود زاتیتجه تیفیک ضبط شروع از قبل حتما 

 دقت با نیهمچن. دیکن حاصل نانیاطم آنها سالمت و دیکن

 .ردیگ صورت حالت نیبهتر در ضبط تا دیده انجام را آن ماتیتنظ

 نا کامالً  صحنه در شما نظر از است ممکن که ییصداها یحت دیکن حذف را نهیزم پس یصداها تمام 

 تیفیک خود یصوت لیفا مونتاژ و کسیم زمان در تا شود یم موجب امر نیا. برسد نظر به محسوس

 جادیا یکوچک یها وزوز که زریفر و خچالی هوا، هیتهو ستمیس یصدا مثال یبرا. دیباش داشته یشتریب

 .دیکن خاموش موقتاً  را کنند یم

 که ییها جنس از آن سازه و وارهاید که ییها طیمح در نیهمچن و باز طیمح و اتاق در یبردار لمیف از 

 .دیکن اجتاب داًیاک( یکاش مانند)شود یم اکو جادیا باحث

 افراد المهمک ر،یملک،آژ از خارج یها نیماش بوق مانند یاضاف یصدا چیه ضبط زمان در دیشو مطمئن 

 .باشد نشده ضبظ...  و لیموبا زنگ مانند یلیوسا یصدا ای و صحنه پشت

 شخص هر یصدا ضبط یبرا جداگانه کروفونیم کی از دیکن یسع حتماً  ها گو و گفت و مالمات ضبظ زمان در

 به ها ونکروفیم نیا. است "Lapel mic" یها کروفونیم از استفاده مورد نیا یبرا روش نیبهتر. دیکن استاده

 ضبط شفاف را یو یصدا یخوب به و گردیم قرار یو دهان از تر نییپا نچیا چند فقط و شود یم نصب فرد قهی

 .ستندین دید در ادیز یدست و یزیمرو یها کروفنیم مانند نیهمچن و کند یم
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 متفر ها نیدورب معموالً. کند یم یبانیپشت یصوت یها فرمت چه از شما نیدورب که دیکن یبررس XLR 

 .کنند یم یبانیپشت را 1/8iiii یورود با

 کی از صداها یآور جمع و ضبظ یبرا حتما دیکن یم استفاده کروفونیم کی شخص هر یبرا اگر 

soundboard دیکن متصل خود نیدورب به را آن و دیکن استفاده. 

 از استفاده امکان ای و یلیتما اگر soundboard به را کروفونیم دو هر یوجخر لیتبد کی با د،یندار را 

 هم و صدا تیفیک کاهش باعث هم روش نیا البته. دیکن ضبط را صدا و دیکن لیتبد یخروج کی

 .شود noise جادیا باعث است ممکن

 یها کروفونیم یبرا wireless حاصل نانیاطم تیفیباک یصدا ارسال و ضبظ دستگاه با آن ارتباط از 

 دیکن

 :صدا بطض در Boom Mic از استفاده

 Shotgun Mic ای و  Boom Mic از شود یم شنهادیپ دیکن یم استفاده یدست نیدورب کی از که یصورت در

 نیا. دارند یمناسب یصدا تیفیک و شوند یم متصل نیدورب به میمستق ها کروفونیم نیا. دیکن استفاده

 .دارند ازین XLR یورود به معموالً ها کروفونیم

 :مناسب ینورپرداز .4

 و یرنگ یب حالت از لمیف و شود حذف صحنه یها هیسا تا شود یم باعث آن یها کیتکن از استفاده و یورپردازن

 .برسد نظر به تر کننده جذاب و ردیبگ جان شما ویدیو. شود خارج کسالت

 .است "نقطه سه ینورپرداز کیتکن" دیکن استفاده آن از دیتوانیم شما که ینورپزداز ساده یها کیتکن از یکی

 شودیم میتنظ صحنه در فرد سمت به میمستق کامالً اول نور

  هیزاو به بسته)فرد چپ ای و راست سمت در دوم نور و

 پوشش را یو اطراف طیمح که یطور گردیم قرار( نیدورب

 گردیم قرار صحنه در فرد سر یباال قاً یدق هم سوم نور. دهد

 باعث ضاًیا و شود ها هیسا حذف و شتریب تیشاف باعث تا

 .شود یم او صورت و مو وضوح و درخشش 
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 :دیکن اجتناب آنها از دیبا ینورپرداز زمان در که یموارد

 شدن تر کیتار و ینورپرداز تیفیک کاهش باعث رایز نباشد پنجره کی چگاهیه صحنه پشت ینما 

 سمت به میمستق شما نور ،ینورپرداز در دینبا مطلقاً دیباش داشته ادی به. شود یم نیدورب نظر از صحنه

 .باشد نیدورب لنز

 بردار لمیف صحنه، پشت افراد توسط صحنه یها هیسا نیا که یصورت در. دیکن اجتناب ها هیسا جادیا از 

 .دیکن یبازطراح را آن شود یم صحنه در شخص خود ای و

 دیزیبپره صحنه در فرد صورت یرو ادیز ینورپرداز از (را او اصطالح به Washed out دینکن )رایز 

 را چهره یها حالت صیتشخ نیهمچن و کندیم جلوه نیدورب در روح یب و دهیپر رنگ کامالً  او صورت

 نیا توسط. دیکن فعال را آن د،یدار خود نیدورب در را Zebra میتنظ اگر منظور نیبد. سازد یم دشوار

 شیرایو را ها آن تا کند یم مشخص را اند شده Washed out صحنه در هک ییها محل نیدورب مورد

 .دیکن

 ویدیو شیرایو یابزارها: سوم قسمت

. کرد دیخواه لیتبد یینها ویدیو کی به را( Footage)شده ضبظ مختلف یها قسمت شما شیرایو پروسه در

 در و دارد دنبال به یبزرگ جینتا راتییتغ نیتر کوچک که است حساس کامالً یا مرحله مونتاژ و کسیم ش،یرایو

 .شد خواهد انینما شما کار یخروج

 :ویدیو شیرایو یابزارها از استفاده .1

 ها یمبتد یبرا ییابزارها: 

Imovie داتیتول از یکی Apple گانیرا صورت به که است 

 به برنامه نیا در. است شده عرضه Mac یوترهایکامپ یبرا

 رها و دنیکش تیقابل با یفن دانش چیه داشتن بدون و یراحت

 یرو را خود نظر مورد یها شیرایو و ها افکت دیتوانیم کردن

 mov فرمت با ییها یخروج برنامه نیا. دیکن اعمال ویدیو
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 .داشت خواهد

Camtasia یکمپان محصوالت از یکی TechSmith نیا. دارد را مختلف یها فرمت با یخروج امکان استکه 

 .است ساده اریبس یها ویدیو شیرایو یبرا مناسب برنامه

Windows Movie Maker به هیشب کامالً  است وسافتماکر محصوالت از یکی که برنامه نیا Imovie 

 یخروج wmv فرمت در را ویدیو برنامه نیا. دارد را مختلف یها دشویاسال جادیا امکان که تفاوت نیا با است

 .دهد یم

 متوسط کاربران یبرا ییابزارها: 

Final cut pro توسط برنامه کی Apple یبزارهاا که است 

 یها افکت ها، رنگ شیرایو شامل که دارد یشتریب شیرایو

 .است...  و انتقال

Avid متیق با و است یقبل افزار نرم مانند زین برنامه نیا  

 .است شده عرضه یمناسب

proVegas  لم ها را بهین فیتدو ییاست که توانا ین محصول قدرتمند ابزاریا 

 بهره  یجذاب یکه از واسط کاربر ین شکل ممکن داراست. ابزاریتر یقو 

 مختلف ینه هایج در زمیرا یاز اکثر فرمت ها یبانیپشت ییبرد و توانا یم

 شترین است که در بیم ایسراغ دار یباشد ؛ آنچه از سون یرا دارا م یچندرسانه ا 

 ن محصول همیبرد و ا یم ها را در محصوالتش به کار ین تکنولوژیدتریموارد جد 

 .ستین قاعده مستثنا نیاز ا 

از مهم  یکینده به همراه دارد یبب یت لذت را برایکه نها یر خروجیت در صداها و تصاویفیت کیاستفاده از نها

ن ابزار گنجانده شده یاز افکت ها در ا یخورد. انواع یبه چشم م   Vegas Proاست که در یاتین خصوصیتر

ن افکت ها به جذاب تر شدن کار خود یر و همیبا کنار هم قرار دادن تصاو یبه راحت یان حرفه ااند تا کاربر

ار یکه امروزه بس یتالیجید ین هایر دوربیها نظ یاز انواع ورود یبانیپشت ییتوانا ین محصول سونیکمک کنند. ا
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را به  یتالیجید ین هایوده دوربآس یالیست با خیبا ید گفت که کاربران میج شده اند را دارد ؛ پس بایهم را

 .ش کنندیرایلم ها را ویو ف ییآن ها را شناسا  Vegas Proستم متصل و منتظر بمانندتایس

 

 HitFilm یباشد که دارا یدئوها مین ویش و تدویرایو یقدرتمند برا ینرم افزار  

 ار یط آن بسیدئوها در محینگ ویپردازش و رندربوده و  ییار باالیو امکانات بس ییکارا

 مختلف،کنترل یاز فرمت ها یبانی، پشتیبعد 3 یلم هایش فیرایشود. ابزار ویساده انجام م

ن نرم یاز قدرتمندتر یکیرا به   HitFilmعتر افکت ها، ینگ بهتر و سریهمتا و پردازش و رندر یب یصوت 

  .ل کرده استیدئو تبدیش ویرایو یافزارها

 

 Pinnacle Studio  یل هایفا ینه کار بر رویقدرتمند در زم ینرم افزار 

 باشد. همان طور که از نام یآن ها م یمختلف بر رو یات هایو انجام عمل یریتصو 

 کامل ، از  یویک استدیتوانند همانند  ین نرم افزار مشخص است ، کاربران میا 

ر یتوانند تصاو یننرم افزار کاربران میند. در ایخود استفاده نما یازهایرفع ن ین نرم افزار برایموجود در ا یابزارها

موجود اقدام به انجام  یسک منتقل نموده و سپس با استفاده از ابزارهاین ها را به هارد دیدورب یموجود بر رو

توانند اقدام به  ین نرم افزار کاربران میموجود در ان به کمک ابزار یند. همچنینما یشیرایمختلف و یات هایعمل

ن نرم افزار قدرتمند یند. ایا وب نمایسک ها و ید یانتشار بر رو یبرا یریمختلف تصو یپ هایه کلیساخت و ته

 .باشد یم  Pinnacle Systemsاز شرکت یمحصول

 

 ش:یرایلم به ابزار ویوارد کردن ف .2

( به Drag and drop دن و رها کردن )یت کشیشوند با قابل ین ضبظ میتوسط دورب که یل هایمعموالً فا

د که ید دقت کنید. البته باید آن ها را توسط امکانات خود برنامه وارد کنیشوند و با یش وارد نمیرایبرنامه و
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را ضبظ کرده  ین شما چه فرمتیکند و دورب یم یبانیضبظ شده را پشت یلم هایاز ف یبرنامه شما چه فرمت

برنامه  ین با فرمت ورودیل مختلف فرمت ضبظ شده دوربیز وجود دارد که به دالین ییاست. معموالً موردها

کسان کرد و یش فرمت، آن ها را یرایو یتوان با ابزارهایم یو به راحتیدیست لذا قبل از وارد کردن ویکسان نی

 مورد استفاده قرار داد.

 پ ها و محتوایانتخاب کل .3

را از یش است زیراید قسمت دشوار ویقرار ده یین نهایکدام بخش از موارد ضبظ شده را در تدو نکهیانتخاب ا

، یبا هدف تجار ییوهایدیو ید که معموالً برایپ ها مهم و جذاب هستند، اما توجه داشته باشینظر شما تمام کل

نترنت یو قرار باشد در سطح ایدین ویا یجه دارد مخصوصاً وقتیدر کسب نت یمیر مستقیکوتاه و مختصر بودن تاث

 ت شما منتشر شود.یو در وب سا

 پ هایش کلیرایو .4

پ ها بهم ید. اتصال کلید آن ها را به هم متصل کنید بایو مرتب کرد یخود را دسته بند یپ هاینکه کلیبعد از ا

اتصال  یمختلف برا ید تا از افکت هایکن ین سعیخواهد کرد، بنابران ییو شما را تعیدیو ییبایاز ز یبخش مهم

 م:یدهیح مین افکت ها را توضیاز ا یینمونه ها د.یپ ها به هم استفاده کنین کلیا

 

 

Fade-in/Fade-Outs  :به نامطلوب اریبس شود شروع پرشور پیکل ای بلند یصدا کی به شما ویدیو یوقت 

 حس دیتوانیم پیکل آخر در آهسته شدن محو و شروع در شدن ظاهر یجیتدر لانتقا کی با. دیرس خواهد نظر

 .دیکن جادیا نندهیب در یخوب

Cut  :است یبعد پیکل به ساده پرش یبرا صرفاً  و است انتقال افکت بدون روش نیا. 

Dissolve  :پیکل ،یقبل پیکل انیپا در که صورت نیا به است یبعد پیکل به یجیتدر انتقال کی شیرایو نیا 

 کی شروع و ریتصاو نیب انتقال مناسب شیرایو نیا. شود یم انینما صفحه همان در آهسته صورت به یبعد

 .است پیکل
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 کمک ویدیو ساده شگریرایو کی از و دیکن یم استفاده ریتصو از خود ویدیو انیپا و شروع یبرا که یصورت در

 یم یحت. دیکن استفاده زین نتیپاورپو مانند یجانب یاابزاره از ریتصاو کردن اضافه یبرا است بهتر دیریگیم

 خط اد،یز انتقال یها افکت ابزار نیا رایز دیکن استفاده زین کامل شگریرایو کی عنوان به نتیپاورپو از دیتوان

 ویدیو صورت به را خود یدهایاسال یخروج دیتوان یم شما و کند یم یبانیپشت راحت به را...  و صدا زمان

 .دینک افتیدر

 صدا یا حرفه شیرایو یها کیتکن .5

. دیکن استفاده صدا یساز بایز یها کیتکن از دیبا خود ویدیو شتریب هرچه تیجذاب یبرا دیباش داشته نظر در

 ها پیکل انتقال هنگام ای و دیکن استفاده خود ویدیو نهیزم پس در را کالم بدون یقیموس کی دیتوان یم شما

 دیشو یم منتقل یبعد پیکل به که یزمان مثالً د،یکن استفاده زین یصوت یها افکت از یریتصو افکت بر عالوه

 نیا. برسد مکالمه به یفعل پیکل تا شود پخش نجوا صورت به یقبل پیکل یها صحبت از نهیزم پس کی هنوز

 .است دیمف اریبس یقبل پیکل مهم موارد یرو دیتاک یبرا مورد

 یگذار شتراکا قابل فرمت کی در ویدیو یخروج .6

. رسد یم گرفتن یخروج به نوبت ها، پیکل و محتوا،صدا نظر از آن مجدد یبازنگر و ویدیو شیرایو اتمام از پس

 هنگام اما. دارند را ویدیو گرفتن یخروج تیقابل گرید یابزارها و شد ذکر که ویدیو شیرایو یابزارها تمام

 یخروج عنوان به را یفرمت نوع چه شما ابزار نکهیا اول. دیباش داشته دقت دیباش نکته چند به گرفتن یخروج

 فرمت، رییتغ یابزارها کمک با دیتوان یم نبود یخروج در شما نظر مورد فرمت که یصورت در. کرد خواهد ارائه

 به لیما که یصورت در. است ویدیو انتشار و استفاده نوع مورد، نیدوم. دیکن شیرایو را خود نظر مورد یخروج

 دستگاه یبرا فرمت نیا. بود خواهد مناسب MP4 فرمت دیهست تیسا و نترنتیا سطح در خود ویدیو انتشار

 نظر در را خود ویدیو وتریکامپ و یخانگ یشگرهاینما در انتشار یبرا اگر اما. است مناسب اریبس زین لیموبا یها

 یخروج تیفیک دیخواهیم که یزمان دیباش داشته ادی به. دیباش داشته avi فرمت با یخروج است بهتر دیا گرفته

 خواهد یادیز حجم اریبس شما یخروج لیفا گرچه دینده کاهش را خود ویدیو Resolution باشد HD شما

 یبرا 720*1280 و 1080*1920 یزهایسا. داد نخواهد دست از را خود یباال وضوح و تیشفاف اما داشت

 .است مناسب اریبس HD تیفیک یها یخروج

 ویدیو یمعرف و انتشار: چهارم قسمت

 :ویدیو انتشار (1
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 یها تیسا ،یشرکت ای یشخص تیسا وب. دیریبگ میتصم آن دیتول هدف به توجه با خود ویدیو انتشار یبرا

 به میتصم اگر. دیکن استفاده دیانتو یم که هستند ییها نمونه از آپارات ای و وبیوتی مانند ویدیو یگذار اشتراک

 :دیباش داشته نظر در را مورد نیچند دیبا دیگرفت گانیرا یها سیسرو در یگذار اشتراک

 .دارد وجود یبارگذار زمان و حجم تیمحدود معموالً ها تیسا نیا در( 1

 .شوند یم یبانیپشت ها سیسرو نیا نیا توسط یخاص یها فرمت گاهاً( 2

 کامل ریتأث رایز دیکن لیتکم دقت به را حاتیتوض و یدیکل کلمات عنوان، نوشتن حتماً و،یدیو آپلود زمان در( 3

 آن دنبال شکل آن به افراد که دیکن ینامگذار را ویدیو یا گونه به. دارد شما ویدیو دیبازد زانیم در یمیمستق

 .دیکن استفاده دیتوانیم یسوال کلمات از خود عنوان در مثال یبرا هستند

 افراد تا دیکن میتنظ( یخصوص) private صورت به را آن تیسا یرو ویدیو یبارگذار زمان تا آپلود از بعد( 4

 .نشود داده شینما ناقص صورت به شما ویدیو و نندیبب را کامل یمحتوا یبارگذار اتمام از بعد

 :دیریبگ نظر در را ریز موارد دیکرد انتخاب خود مجموعه یشخص تیسا در را خود ویدیو انتشار که یزمان

. Flash لیفا صورت به نه کند پخش HTML5 صورت به را ویدیو شما تیسا در پخش پتیاسکر دیکن یسع( 1

 .کنند مشاهده را شما ویدیو نتوانند خود ستمیس یبروزرسان عدم لیدل به کاربران و ها مرورگر از یبعض رایز

 انتخاب نیا در و باشد داشته نیآنال پخش یبرا یمناسب تیفیک و حجم شما ویدیو که دیباش داشته نظر در( 2

 قراردادن چگاهیه ،یرانیا کاربران نییپا نترنتیا سرعت لیدل به مثال یبرا. دیریبگ نظر در را خود مخاطبان حتماً

 .ستین یدرست میتصم نیآنال مشاهده یبرا HD صورت به ویدیو

 زهایسا یتمام در واکنشگرا صورت به را ویدیو شما تیسا و پخش پتیاسکر که دیباش داشته دقت( 3

 .دهد شینما یدرست به( توریمان و ل،تبلتیموبا)

 در میمستق را خود ویدیو د،یدار تیمحدود نهیزم نیا در و دیهست خود هاست سرور باند یپهنا نگران اگر( 4

 شما ماهانه باند یپهنا از یمقدار ن،یآنال کاربران توسط ویدیو مشاهده هربار با رایز د،ینکن یبارگذار خود سرور

 را خود ویدیو دیتوان یم مورد نیا از اجتناب یبرا. دیکن یم وارد خود هاست به یادیز فشار و شد خواهد مصرف

 است نیا حل راه نیبهتر ای و( کمتر اما داشت دیخواه باند یپهنا مصرف هم باز البته که)دیده قرار دانلود یبرا

 یزبانیم وجود با را شما تیسا در آن انتشار امکان که دیکن یبارگذار یاشتراک یها سیوسر در را خود ویدیو که

 کندیم ارائه شما به آماده پتیاسکر جاوا کد کی که صورت نیا به دهند، یم شما به خود یها سرور یرو ویدیو

 یم یبانیپشت شرفتهیپ رتصو به امکان نیا از آپارات و وبیوتی)دیده قرار خود تیسا نظر مورد بخش در را آن تا

 سرعت شیافزا باعث و است پتیاسکر جاوا صورت به کد نیا ست،ین اشکال از یخال زین روش نیا البته(. کنند

 .است یبهتر انتخاب همچنان اما شد خواهد شما تیسا یبارگذار
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 :ویدیو یمعرف (2

 دیکن ارسال خود یاجتماع یها شبکه تمام در تیسا در انتشار بر عالوه را آن دیتوان یم خود ویدیو یمعرف یبرا

 و وبیوتی مانند یگذار اشتراک یها سیسرو در نیهمچن. دیکن استفاده خود یلیمیا خبرنامه در آن از ای و

 یها شبکه اکثر در امکان نیا. دیده قرار یشتریب دید معرض در را خود ویدیو نهیهز پرداخت با دیتوان یم اپارت

 .است دسترس در هم facebook و linkedin مانند یاجتماع

 که ینندگانیب. شد خواهد انجام نندگانیب خود توسط شما ویدیو یمعرف از یمهم بخش که دینکن فراموش

 .کنند یم دعوت آن مشاهده جهت زین گرانید از قطعاً نندیبب یکاربرد و جذاب را شما ویدیو یمتحوا

 ویدیو تیموفق زانیم یریگ اندازه: پنجم قسمت

 زانیم سنجش عامل نیتر مهم. دینکن بسنده آن یدهایبازد تعداد به صرفاً  خود ویدیو تیموف یریگ یانداز یبرا

 ادامه در. دیبود گرفته نظر در خود ویدیو دیتول یبرا که است یاهداف شرفتیپ یریگ اندازه شما، ویدیو تیقموف

 .دیده یم حیتوض را ویدیو تیموفق عناصر نیتر مهم از مورد سه مثال، عنوان به

 برند یجو و جست و میمستق دیبازد: تیسا وب دیبازد (1

 یبرا کنند؟ کسب شما ویدیو و شما از یشتریب اطالعات که اند شده بیترغ شما ویدیو مشاهده از پس افراد ایآ

 کنند؟ دنبال جو و جست یموتورها گرید و گوگل در را شما برند نام شما از یشتریب خدمات مشاهده یبرا مثال

 داشته نظر در اند؟ شده شما تیسا وارد و اند کرده وارد خود مرورگر در را شما تیسا آدرس ماًیمستق نکهیا ای

 بخش نیا در شما ویدیو از حاصل جینتا است ممکن. دیباش داشته صبر مورد دو نیا یریگ اندازه زمان که دیباش

 .شود ظاهر باشد کرده کسب یمناسب دیبازد شما ویدیو که یمدت از بعد

 یاجتماع یها شبکه ای خبرنامه وبالگ، نیمشترک شیافزا (2

 ای و وبالگ خبرنامه، نیمشترک شیافزا شما هدف اگر

  را موارد نیا حتماً است یاجتماع یها شبکه یاعضا
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 یقبل یمحتوا که دیبا داشته ادی به و دیکن یریگ اندازه

  دنبال رغبت کاربران تا! باشد داشته اشتراک ارزش شما

 .باشند تهداش را شما کردن

 

 ها یمشتر و یابیبازار یها سرنخ (3

 سنجش اریمع نیبهتر آن رشد یریگ یانداز و شما هدف نیآخر شده دیتول ویدیو از شده حاصل درآمد قطعاً

 در د،یباش نداشته میمستق درآمد انتظار خود ویدیو دیتول از که دیباش داشته نظر در اما است، شما ویدیو تیموفق

 به بیترغ خود تیسا در را ها آن و دیکن درآمد کسب آمده دست به نیمشترک و ها دیبازد از دیکن یسع عوض

 یساز نهیبه با و دینده دست از را شده کسب یها دیبازد و نیمشترک. دیکن خود خدمات از استفاده و دیخر

 .دیآور دست به را تبادل نرخ نیبهتر دیکن یسع خود تیسا یکاربر رابطه

 چه. شود یم تانیرغبا انیم در شما یبرا شتریب تیشخص جادیا باعث یابیبازار یبرا ویدیو زا استفاده نیهمچن

 و ها متیق مورد در یو پاسخگو ده،ید شما یکمپان ویدیو در که یکس بود خواهد جذاب مخاطب یبرا قدر

 باشد؟ شما خدمات

 یلیتکم یها نمونه و منابع

 

:ویدیو یابیبازار مورد در شتریب منابع  

 

Download: How to use Video for Marketing Free Webinar 
 

Bookmark: Video “Marketing Hub” Bookmark 
 

Watch: HubSpot TV - Weekly Video Podcast 
 

Read: Five Video Projects You Can Do in 25 Minutes or Less 
 

Read: 10 Qualities That Can Make Your Video Go Viral 
 

Read: 5 YouTube Features to Get More Video Views 
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http://www.hubspot.com/marketing-webinars/online-video-archive/?source=Video_eBook
http://www.hubspot.com/online-video-marketing-hub/?source=Video_eBook
http://blog.hubspot.com/marketing-podcast/tabid/74768/Default.aspx/?source=Video_eBook
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/5449/Five-Video-Projects-You-Can-Do-in-25-Minutes-or-Less.aspx/?source=Video_eBook
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/4915/10-Qualities-That-Can-Make-Your-Video-Go-Viral.aspx/?source=Video_eBook
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/5886/5-YouTube-Features-to-Get-More-Video-Views.aspx/?source=Video_eBook
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 : Hubspot محبوب یوهایدیو
 

“You Oughta Know Inbound Marketing” 
 

“Baby Got Leads” 
 

“Inbound Marketing Movie Trailer” 
 

                 “Foursquare Cops” 

 زاتیتجه

 

Cameras 

 

Beginner 

 

 Kodak Zi8 (HD) (Amazon Price: $180) 
 

 Flip (Amazon Price: $200) 

Intermediate 


 Canon VIXIA HV40 (HD, livestream capabilities) (Amazon Price: $1,000) 
 

 Cannon GL2 (SD, livestream capabilities) (Amazon Price: $2,000) 

Audio 


Lavalier Microphones 


 Audio Technica ATR-3350 Lavalier (Amazon Price: $21) 
 

 Hands-Free Tie-Clip Omnidirectional Electret (RadioShack Price: $26) 

Boom Microphones 

http://www.amazon.com/Sennheiser-ME66-Short-Shotgun-

Capsule/dp/B0003066X2/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=musical-instruments&qid=1273506878&sr=8-4 

Sennheiser ME66 Short Shotgun (Amazon Price: $200) 
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http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/4437/You-Oughta-Know-Inbound-Marketing.aspx/?source=Video_eBook
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/4940/Baby-Got-Leads-New-Inbound-Marketing-Music-Video.aspx/?source=Video_eBook
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/5560/Coming-to-a-Theater-Near-You-The-Inbound-Marketing-Movie-video.aspx/?source=Video_eBook
http://blog.hubspot.com/foursquare-cops/?source=Video_eBook
http://www.amazon.com/Kodak-Pocket-Video-Camera-Black/dp/B002HOPUPC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1273507094&sr=8-1
http://www.amazon.com/Flip-UltraHD-Camcorder-Minutes-Black/dp/B0023B14TK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1273507109&sr=1-1
http://www.amazon.com/Canon-VIXIA-HV40-Camcorder-Optical/dp/B001OI2Z4Q/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1273506626&sr=1-1
http://www.amazon.com/Canon-MiniDV-Digital-Camcorder-Optical/dp/B00006FXHQ/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1273507510&sr=1-1-spell
http://www.amazon.com/Technica-ATR-3350-Omnidirectional-Condenser-Microphone/dp/B002HJ9PTO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1273507646&sr=1-1
http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2102927
http://www.amazon.com/Sennheiser-ME66-Short-Shotgun-Capsule/dp/B0003066X2/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=musical-instruments&qid=1273506878&sr=8-4
http://www.amazon.com/Sennheiser-ME66-Short-Shotgun-Capsule/dp/B0003066X2/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=musical-instruments&qid=1273506878&sr=8-4
http://www.amazon.com/Sennheiser-ME66-Short-Shotgun-Capsule/dp/B0003066X2/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=musical-instruments&qid=1273506878&sr=8-4
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Lighting 

http://www.imagewest.tv/servlet/the-67/800W-Single-Fixture-Focusable/Detail800W Open Faced 

Light Fixtures with Barn ($250 per light) 

Editing Tools 

PC Computers 

 

 Windows Movie Maker (Beginner, Free) 
 

 Camtasia (Beginner, Screencasts, TechSmith Price: $300) 
 

 Avid Media Composer (Advanced, Avid Price: $2,295) 


Mac Computers 


 iMovie (Beginner, Free) 
 

 Final Cut Express (Intermediate, Apple Price: $200) 
 

 Final Cut Studio (Advanced, Apple Price: $1000) 

Video Publishing Sites 

 

 YouTube 
 

 Viddler 
 

 Vimeo 
 

 Break (Video Humor) 
 

 Blip.tv (Podcasting) 


Business Video Publishing Tools 


 Brightcove 
 

 Viddler Business 

Video ROI Measurement Tools 


 Vidmetrix by Visible Measures 
 

 InPlay by Tubemogul 
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http://www.imagewest.tv/servlet/the-67/800W-Single-Fixture-Focusable/Detail
http://www.imagewest.tv/servlet/the-67/800W-Single-Fixture-Focusable/Detail
http://www.imagewest.tv/servlet/the-67/800W-Single-Fixture-Focusable/Detail
http://download.live.com/moviemaker
http://www.techsmith.com/camtasia.asp
http://www.avid.com/US/products/media-composer-software
http://www.apple.com/ilife/imovie/
http://www.apple.com/finalcutexpress/
http://www.apple.com/finalcutstudio/finalcutpro/
http://www.youtube.com/
http://www.viddler.com/
http://vimeo.com/
http://www.break.com/
http://blip.tv/
http://www.brightcove.com/
http://b2b.viddler.com/
http://www.vidmetrix.com/
http://www.tubemogul.com/about2/inplay
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 HubSpot Software 


www.takbook.com

http://www.hubspot.com/products/marketing-analytics/?source=Video_eBook

