


آموزش موشن گرافیک

پورمحمد امین کریم : تهــیه کننده 

استان آذربایجان شرقی

نرم افزار کاین مستر



برنامهیکKineMasterاپلیکیشن
نبالدبهکهکاربرانی استبرایعالی

گوشیدرویدیوهاآسانویرایش
فادهاستبا.هستندآیفونواندروید

ایلموبفیلمویرایشبرنامهایناز
صورتبهوراحتیبهمی توانید

وهایویدیویرایشبهنسبترایگان
آموزشهمچنین.کنیداقدامخود

یاربسمسترکاینباکلیپساخت
کاربربهبرنامهاینواستساده

ازاستفادهباکهمی دهدامکان
یوهاویدکردن،رهاوکشیدنقابلیت

بهیاکردهویرایشاجراحیندررا
.دکنناضافهراموردنظررسانهآن ها

نرم افزار کاین مستر چیست؟ 





رکاروش.کنیدآمادهراخودمحتوای
گام.استسادهبسیارمسترکاینبا

کاینبرنامهباکارآموزشدراول
کهراپیامیابتداکهاین استمستر

دیگرانبهخودویدیودرمی خواهید
لم هایفیوکردهتعیینکنیدمنتقل

رحلهماین.کنیدپیداراآنبهمربوط
بالدنبهکهکسانیبرایمخصوصاً

لیغاتتبمانندحرفه ایکلیپساختن
ندهستتبلیغاتیمحتوایسایرو

قصدفقطاگر.دارداهمیتبسیار
هکداریدراویدئوییسریعویرایش

نایکرده اید،ضبطخودگوشیروی
.نداردالزمزیادیزمانامر

آموزش کاین مستر برنامه ادیت ویدیو



.باز کرده و یک پروژه ایجاد کنیدرا KineMasterبرنامه

.دضربه بزنید و نسبت تصویر را برای ویدیوی خود انتخاب کنی( دکمه وسطدر Plusعالمت)در ادامه آموزش کاین مستر اندروید برای شروع، روی ایجاد پروژه جدید 

دوم گـــــام 

.واهید شدپس از باز کردن برنامه با گزینه ای برای شروع یک پروژه جدید یا ادامه ویرایش پروژه قبلی، روبرو خ. پس از اینکه برنامه را دانلود کردید، آن را باز کنید



. ید بستگی داردنسبت ابعادی که انتخاب می کنید تا حد زیادی به مکانی که قصد انتشار فیلم را دار
برای اینستاگرام ۹:۱۶مناسب است، در حالی که برای کلیپ۱۶:۹به عنوان مثال، نسبت تصویر 

.استفاده کنید۱:۱بعالوه، برای صفحه نمایش کوچکتر، می توانید از نسبت تصویر . بهترین است



.این پوشه با فایل های حاوی تصاویر و فیلم ها پر شده است. شودباز  Media Browserبزنید تا قسمت ضربه Mediaسپس، روی 

سپس، عالمت تأیید را در باال. ویدیو کلیپی را که می خواهید روی آن کار کنید را انتخاب کنید تا به پنجره پروژه اضافه شود
.یددر صورت تمایل این فرآیند را تکرار کنید تا کلیپ های بیشتری اضافه کن. سمت راست بزنید تا کلیپ ویدیو ذخیره شود



ویدیوکلیپویرایش،برای.استویدیوویرایشمسترکاینآموزشدرمهممراحلازیکی
گزینه هایکردنبازبرای.شودظاهررنگزردحاشیهتاکردهانتخابراخود نظرمورد

Trimمنوی)قیچینمادرویمکان،هماندرمختلف / Split)چپسمتباالگوشهدر
:می کنیدمشاهدهزیرترتیببهگزینهچهار.بزنیدضربه

•Trim to Right of the Playhead
•Trim to Left of Playhead
•Split at Playhead
•Split and Insert Freeze Frame

فیلمبرش : گام سوم 



برش کلیپ در جهت ویدیویی که بعد از موقعیت فعلی ظاهر می شود، برای 
Trim to Right of the Playhead اینانتخاب کنید که در را

.حالت فیلم برش خورده مدت زمان کوتاه تری خواهد داشت

می توانید کلیپ را طوری تنظیم Trim to Left of Playheadبا استفاده از گزینه 
به دو قسمت، از برای تقسیم یک کلیپ. کنید که فقط قبل از موقعیت فعلی محتوا باشد

Split at Playhead کنیداستفاده.



.اگر از آن راضی هستید، برای ذخیره روی عالمت تأیید در باال ضربه بزنید

.ماشا کنیدبرای دیدن نتیجه کار خود، دکمه پخش را بزنید و هنگام ویرایش فیلم را ت



.ویدیو را اضافه کنیدانتقال : گام چهارم 

 Plusک عالمت در حاشیه هر کلیپ ویدیو ی. ویدیویی که قصد اضافه کردن محتوای بین اسالیدی به آن را دارید انتخاب کنید
.بزنید؛ گزینه های زیادی در سمت راست ظاهر می شوندضربه  Plusبرای افزودن انتقال، روی . دیدخواهید  (+)



.خیره شودپس از انتخاب مورد دلخواه، روی عالمت تیک در قسمت باال ضربه بزنید تا انتخاب شما ذ

.را بزنیدو دکمه پخشکنید برای پیش نمایش ادیت فیلم با کاین مستر، نوار لغزنده را به جایی که ترانزیشن قرار دارد منتقل 

.د فراهم شده نیز انتخاب کنیددرویانمی توانید از بین گزینه هایی نظیر انتقال کالسیک، انتقال سه بعدی، تصویر در تصویر، انتقال متن و موارد دیگر که در آموزش کاین مستر

Classic Transitions > Crossfade: به عنوان مثال ما گزینه روبرو را انتخاب کردیم



؟چگونه فونت اضافه کنیم : گام پنجم

ود، خبرای افزودن متن به فیلم های 
ت بزنید تا لیسرا  Layerآیکون 

ن میااز . گزینه ها نمایش داده شود
.کنیدگزینه ها، متن را انتخاب 



.داده شودمتن خود را بنویسید و تأیید را فشار دهید تا متن در اندازه کوچک در سراسر فیلم نمایش

.بزرگتر یا کوچکتر کردن متن، ضربه بزنید و آن را بکشیدبرای 



.بزنیدسمت راست ضربه در  Aaبرای انتخاب نوع قلم متناسب با ویدیوی خود، روی نماد 

. سپس روی عالمت تأیید در گوشه باال سمت راست کلیک کرده تا تغییرات شما ذخیره شود

.افه کنیدمی توانید عناصر دیگری نظیر جلوه رنگ، سایه، پس زمینه و انیمیشن را به متن خود اضهمچنین 

.یدانتخاب کنرا رنگ متن، دایره سفید کنار نماد قیچی را بزنید و رنگ موردعالقه تنظیم برای خود



اینکباتدوینآموزشدرقسمت هاجذاب ترینازیکی
بهیکموزافزودنومسترکاینباکلیپساخت،مستر
خطود،خویدیویبهموسیقیافزودنبرای.استکلیپ
روعشموسیقیکهجاییازپروژهنواردرراعمودیقرمز

درصوتیآیکونرویسپس،.دهیدقرارمی شود،
ازرامناسبموسیقیوزدهضربهابزاراصلیفهرست
راگ هاآهنمی توانیدهمچنینکنید،انتخابخودگوشی

Audioاز Browserکنیدانتخاب.

زمینهپسموسیقیکردناضافه:آموزشششمگام



.شودظاهرپایینقسمتدرآهنگنامتابزنیدضربهقرمزپالسعالمترویمسترکاینباادیتآموزشدرمی توانیدهمچنین

.بزنیدضربهشدهظاهرکهقرمزپالسعالمترویموسیقی،انتخابازپس



ازخاطررضایتوویرایشاتمامازپس
گوشهدرexportنمادروینهایی،نتیجه
بزنید؛ضربهباالراستسمت

کنیم؟ذخیرهراویدیوچگونه:هفتمگام

در اینجا تنظیمات کاین مستر امکان 
مشخص کردن وضوح تصویر، نرخ فریم، 

. دهدمیزان بیت و کیفیت فیلم را به شما می



سمتدرشمانهایینسخه
ابکهمی شوددادهنشانراست
یگذاراشتراکنمادرویکلیک

ویوتیوبدرراآنمی توانید
سایریااجتماعیرسانه های
گوشیدرموجودبرنامه های

.بگذاریداشتراکبهموبال
هباندرویدمسترکاینآموزش
پ هایکلیانتشارشانسکاربران

اینودادهراهیجانیوجذاب
هموارکامالًآنهابرایرامسیر

.می کند

نرم افزارهاینبهتریازیکیبرنامهایناستمشخض،کنیمکارمسترکاینباچگونهدادیمشرحکههمانطور
سانآمرحلهچنددرراویدیوهامی دهدامکانشمابهبرنامهاین.استآیفونواندرویدبرایفیلمویرایش
درتجربهبدونحتیرافیلمیکمی تواندکسیهرآن،قدرتمندویژگی هایوروانکاربریرابطبا.کنیدویرایش

.کندویرایشاندرویدمسترکاینآموزشکردندنبالبافقطزمینهاین



۱40۱تیرماه/پایـــــــــان


