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رایت با ویندوزرایت با ویندوزرایت با ویندوز

هــر کاربــری حتمــًا نیــاز دارد تــا اصــول رایــت و نحــوه رایــت را در داخــل وینــدوز و بــا اســتفاده 
ــن  ــک ها در ای ــوع دیس ــواع ن ــت ان ــهولت رای ــات و س ــه امکان ــد. گرچ ــتم عامل بدان ــن سیس از ای
ــت  ــرای رای ــما ب ــاز ش ــا نی ــد ام ــخت می باش ــی س ــن کم ــی و همچنی ــی ابتدای ــتم عامل کم سیس
ــه  ــی ب ــا دسترس ــان ی ــما زم ــه ش ــی ک ــد مواقع ــاص مانن ــای خ ــتم عامل در زمان ه ــن سیس ــا ای ب
ــم  ــه می کن ــه توصی ــد. البت ــکار می باش ــل ان ــر قاب ــد غی ــن کار را نداری ــای مخصــوص ای نرم افزاره
اگــر امکانــش براتــون محیــا اســت حداقــل از نرم افــزار Nero Burning اســتفاده کنیــد و حتمــًا اون 
رو بــر روی سیســتم خودتــون نصــب کنیــد )در ادامــه بــا نرم افزارهــای   nero و نحــوه کار بــا آن هــا 

ــد. ــار اســتفاده نمایی ــان اجب ــدوز فقــط در زم آشــنا می شــوید( و از خــود وین

اکنون به نحوه رایت اطالعات، دیسک های صوتی و تصویری در ویندوز می پردازیم:

دیســک خــام را درون درایــو قــرارداده ســپس دیتا هــای مــورد نظــر را درون یــک پوشــه ( 1
قــرار دهیــد و بــا انتخــاب تمامــی آن هــا از ســربرگ Share گزینــه Burn To Disc را انتخاب 

کنید

در گام بعــدی کادری بــرای شــما بــاز می شــود کــه بــا انتخــاب گزینــه نخســت اطالعــات ( 2
ــت و  ــی اس ــل دسترس ــد( قاب ــه بع ــخه XP ب ــدوز )نس ــتم عامل وین ــا در سیس ــما تنه ش
ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــات بع ــد در دفع ــا بتوانی ــد ت ــاز می مان ــز ب ــن انتهــای دیســک نی همچنی
ــه دوم  ــاب گزین ــا انتخ ــید. ب ــته باش ــت را داش ــل رای ــک عم ــی دیس ــای خال ــزان فض می
گرچــه اطالعــات شــما در دیگــر سیســتم عامل ها قابــل دسترســی می باشــد امــا انتهــای 
دیســک بســته می شــود و آخریــن امکانــی کــه ایــن کادر بــه شــما می دهــد ایــن اســت 

ــد ــر دهی ــام دیســک را تغیی ــد ن ــه می توانی ک

ا دی دی رای
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ا دی دی ا-رای دی دی ا-رای دی دی -رای

اکنــون فایل هــای شــما بــه صــورت کــم رنــگ کــه بــر روی آن هــا یــک عالمــت فلــش ( 3
ــه  ــت ب ــه می بایس ــود ک ــل می ش ــور منتق ــه درون درای ــت ب ــه اس ــرار گرفت ــک ق کوچ
ــد ــه Finish Burning  را انتخــاب کنی ــربرگ Manage گزین ــه و در س ــوط مراجع ــور مرب درای

ــن ( 4 ــت را تعیی ــرعت رای ــک و س ــام دیس ــد ن ــده می توانی ــاز ش ــن گام در کادر ب در آخری
ــی ســرعت  ــی ســخت افزار شــما )توانای ــا توانای ــت می بایســت ب ــه ســرعت رای ــد ک نمایی

ــور( مطابقــت داشــته باشــد ــت درای رای
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1 )Windows Me-  بــرای رایــت دیســک های صوتــی در وینــدوز شــما احتیــاج بــه نرم افــزار
dia Player داریــد کــه البتــه بــر روی وینــدوز اســت و اگــر بــا توجــه بــه نســخه وینــدوز 

شــما موجــود نبــود آن را بایــد نصــب نماییــد

ــا ( 2 ــو ی ــوار من ــه در قســمت ن ــط برنام ــپس در محی ــرار داده س ــور ق ــک را درون درای دیس
 Open و ســپس گزینــه File نــوار ابــزار پاییــن برنامــه بــا راســت کلیــک و انتخــاب گزینــه
فایل هــای مــورد نظــر را وارد نماییــد )اگــر فایــل صوتــی شــما توســط برنامــه پشــتیبانی 
ــل  ــدک –مکم ــای ک ــه از نرم افزاره ــن ک ــا ای ــت داده ی ــر فرم ــا را تغیی ــود آن ه نمی ش

پلیرهــا- اســتفاده کنیــد(

ــن ( 3 ــا فایل هــا وارد ای ــد ت ــه Import… را برگزینی ــه و گزین ــه ســربرگ Burn رفت ــون ب اکن
قســمت شــوند )راه دیگــر ورود اطالعــات ایــن بــود کــه در زمــان اجــرا کــردن برنامــه بــه 
ســربرگ Burn رفتــه و بــا درگ موشــواره فایل هــا را از پوشــه مربوطــه بــه ایــن قســمت 

انتقــال دهیــد(

ی و  دی رای
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ویر  دی ی-رای و  دی ویررای  دی ی-رای و  دی ویررای  دی ی-رای و  دی رای

در اینجــا شــما می توانیــد بــا درگ فایل هــا را جابجــا کنیــد و بــا راســت کلیــک و انتخــاب ( 4
ــات در  ــه Burn Options تنظیم ــن گزین ــد همچنی ــذف نمایی ــا را ح ــه Rem… آن ه گزین
خصــوص رایــت را در اختیــار شــما می گــذارد و در آخــر گزینــه Start Burn عمــل رایــت 

ــد ــاز می نمای ــرای شــما آغ را ب

متأســفانه مایکروســافت در وینــدوز هشــت نرم افــزار DVD Maker رو بنــا بــه دالیلــی قــرار نــداده 
و شــما مجبوریــد از نرم افزارهــای دیگــر اســتفاده نماییــد یــا ایــن کــه فایــل خــود را بــه صــورت 
فایل هــای قابــل اجــرا در پلیرهــای خانگــی درآوریــد و ســپس آن را رایــت کنیــد البتــه مــا در ایــن 
ــری و  ــت فایل هــای تصوی ــل فرم ــی و تبدی ــل ویدئوی ــش فای ــم نحــوه ویرای ــوزش قصــد نداری آم
ــی  ــای ویدئوی ــش فایل ه ــکان ویرای ــما ام ــه ش ــافت ب ــا مایکروس ــم. ام ــوزش دهی ــی را آم ویدئوی
و تصویــری را داده اســت کــه نرم افزارهــای جانبــی Movie Maker و Photo Gallery در ایــن 
ــان الزم اســت  ــر روی ویندوزت ــا ب ــن نرم افزاره ــرای داشــتن ای خصــوص می باشــند و در ضمــن ب
تــا بســته نرم افــزاری Windows Essentials در وینــدوز نصــب شــده باشــد و بــه علــت اینکــه قــراره 
ــا ایــن نرم افزارهــا را در آمــوزش  ــا Nero رو نیــز آمــوزش بدیــم ســعی می کنیــم نحــوه کار ب کار ب
ــه  ــی ک ــت دیســک های ویدئوی ــرای رای ــدوز هشــت ب ــس در وین ــم. پ ــرار بدهی ــدوز هشــت ق وین
ــه نرم افزارهــای جانبــی داریــد کــه  قابلیــت اجــرا در پلیرهــای خانگــی داشــته باشــند شــما نیــاز ب

ــم. ــه صــورت کامــل توضیــح می دهی ــا Nero ب ــا در نحــوه کار ب م

ویر  دی رای
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نرم افــزار Nero Burning Rom را می شــه نرم افــزار تخصصــی جهــت رایــت نهایــی دانســت. 
دیگــه تــو محیــط ایــن برنامــه امکانــات ویرایشــی بــرای شــما محــدود اســت. کاربــر بایــد در ابتــدا 
نــوع دیســک خــود را از نظــر ســخت افزاری و فرمــت مشــخص نمــوده و اگــر مایــل بــه تغییــرات 
ــم  ــر ه ــزوده  در آخ ــود را اف ــای خ ــام و در گام دوم فایل ه ــا را انج ــود آن ه ــت ب ــات رای در تنظیم
 Nero دســتور رایــت را صــادر کنــد. طبــق ایــن توضیحــات میشــه فهمیــد کــه ایــن برنامــه جانبــی
ــم.  ــت نمایی ــا را رای ــم فایل ه ــط می خواهی ــی شــده و فق ــه کار نهای ــان اســت ک ــرای زم بیشــتر ب
ــری  ــت می شــود و برت ــور رای ــه ای در ام ــران حرف ــدگان آن بیشــتر شــامل کارب ــس اســتفاده کنن پ
ــن  ــل ای ــن عوام ــی از مهم تری ــد یک ــه Nero Express می توان ــبت ب ــه آن نس ــل مقایس ــر قاب غی

موضــوع باشــد.

ــه نمایــش در  ــزار برنامــه پنجــره New ب ــوار اب ــزار نخســت ن ــا کلیــک اب هنــگام اجــرای برنامــه ی
می آیــد کــه بــه شــما امــکان ایجــاد یــک پــروژه و دسترســی بــه تنظیمــات رایــت را می دهــد کــه 

ــد. ــه کار بپردازی ــه ادام ــه Nero Express ب ــن تنظیمــات در برنام ــا ای ــد ب می توانی

ــوع آن از نظــر اطالعاتــی کــه قــرار اســت  در ایــن کادر شــما می توانیــد نــوع دیســک و ســپس ن
ــد. امــا ســربرگ های ایــن کادر کــه دارای اهمیــت اســت را کمــی  رایــت کنیــد را مشــخص نمایی

ــد. ــما می باش ــک ش ــوع دیس ــه ن ــته ب ــربرگ ها بس ــن س ــداد ای ــم و تع ــح می دی توضی

ــم  ــراه حج ــه هم ــرات آن را ب ــک و تغیی ــه دیس ــوط ب ــات مرب ــد اطالع ــربرگ Info می توانی در س
ــت شــود را داشــته باشــید. ــرار اســت رای ــه ق ــی ک اطالعــات دیســک و اطالعات

ــاز و بســتن انتهــای دیســک می باشــد. در بخــش  ــه ب ــوط ب ــرد Multisession مرب ســربرگ پرکارب

دربارهنرمافزار

آشناییونحوهکاربانرمافزار
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Multisession ســه گزینــه در اختیــار شماســت کــه عبارتنــد از:

Start…: انتهای دیسک را برای رایت های بعد باز می گذارد. ۱

Conti…: زمانــی کــه بخواهیــد بــر روی یــک دیســک تــه بــاز کــه قبــاًل رایــت شــده )فقــط . ۲

توســط Nero( دوبــاره رایــت داشــته باشــید بایــد ایــن گزینــه را فعــال کنیــد

No…: انتهای دیسک را می بندد. ۳

ســربرگ Nero Disc Span فقــط زمانــی بــرای شــما فعــال خواهــد بــود کــه فرمــت انتخابــی شــما 
ــک  ــما از دیس ــای ش ــم فایل ه ــر حج ــه اگ ــت ک ــن اس ــت آن ای ــا اهمی ــی ب ــد و کارای UDF باش

ــی  ــه تمام ــه  دهــد ک ــی ادام ــا جای ــت را در دیســک های دیگــر ت ــی شــما بیشــتر باشــد رای انتخاب
حجــم رایــت شــود و ایــن در حالی ســت کــه در دیگــر فرمت هــا حجــم اضافــی رایــت نمی شــود.

ســربرگ Autorun بــه شــما امــکان می دهــد کــه یــک اتــوران و یــک آیکــون را بــرای دیســک 
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ــل  ــای داخ ــون را درون فایل ه ــک آیک ــوران و ی ــل ات ــدا فای ــد ابت ــه بای ــد )البت ــرار دهی ــود ق خ
دیســکی کــه قــرار اســت رایــت شــود قــرار دهیــد( البتــه ایــن ســربرگ زمانــی بیشــتر کارایــی داره 
کــه فقــط بخواهیــد یــک آیکــون را بــرای دیســک خــود قــرار بدهیــد وگرنــه کــه اگــر کار شــما 
ــد. ــش در می آی ــه نمای ــوران ب ــه صــورت خــودکار ات ــوران باشــد ب ــل ات ــوران باشــه و دارای فای ات

امــا دو تــب UDF و ISO کــه بــا توجــه بــه نــوع محتوایــی دیســک شــما یکــی از آن هــا ممکــن 
ــد  ــان می گذارن ــت در اختیارت ــن دو فرم ــطح ای ــوص س ــی در خص ــد، گزینه های ــر گردن ــت ظاه اس
ــه  ــور ب ــی مجب ــه وقت ــر ی ــا اگ ــد و تنه ــرار بدهی ــرض ق ــت پیش ف ــه حال ــم ب ــه پیشــنهاد می کنی ک
ــن  ــن ســطح ها رو در پایین تری ــد DOS و... هســتید ای ــرای سیســتم عامل های قدیمــی مانن رایــت ب

ســطح قــرار بدهیــد کــه بــا مشــکل هــم برنخوریــد.



15

نرمافزارنرمافزارنرمافزار بابابا کارکارکار نحوهنحوهنحوه ووو آشناییآشناییآشنایی

یکــی دیگــه از ایــن تب هــا کــه پرکاربــرد نیــز هســت Label نــام دارد کــه در کادر متنــی نخســت 
می توانیــد نــام دیســک را وارد نماییــد و ســپس بــا اســتفاده از گزینــه Add Date تاریــخ را بــه ایــن 
نــام بیفزاییــد و همچنیــن در Add Counter می تــوان نحــوه شــماره گذاری بــه ترتیــب را تغییــر داد.

ــت و در قســمت  ــخ رای ــه تنظیمــات تاری ــکان دسترســی ب ــرگ Dates در قســمت نخســت ام در ب
دوم امــکان دسترســی بــه تنظیمــات تاریــخ فایل هــای دیســک فراهــم گشــته اســت. امــا در تــب 
Misc شــما بــه تنظیمــات کــش رایــت دسترســی خواهیــد داشــت کــه گزینــه نخســت مربــوط بــه 

ــبکه  ــای درون ش ــام و از فایل ه ــت را انج ــد رای ــبکه بخواهی ــک ش ــما در ی ــه ش ــت ک ــی اس زمان
اســتفاده نماییــد و مــا پیشــنهاد می کنیــم کــه در کل از شــبکه بــرای رایــت اســتفاده نکنیــد و اگــر 
ــه فعــال باشــد. ســپس در گزینــه دوم ایــن کادر کــش فایل هــا  ــد ایــن گزین هــم اســتفاده می کنی
را می تــوان تعییــن کــرد کــه هرچــه ایــن میــزان بیشــتر باشــد ســرعت رایــت بیشــتر و ســنگینی 

ــر مــی رود. ــرای سیســتم کمتــر می شــود امــا در عــوض درصــد خطــای کار باالت رایــت ب
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 Write Speed هســت کــه مطابــق شــکل در قســمت Burn آخریــن برگــی کــه بــه آن می پردازیــم
ســرعت رایــت را می تــوان تغییــر داد و در کادر Num… می توانیــد تعــداد کپــی  کــه می خواهیــد از 
دیســکتان داشــته باشــید را وارد نماییــد و بقیــه مــوارد رو هــم بــه حالــت پیش فــرض باقــی بگذاریــد 
بهتــره. البتــه در مــورد ســرعت رایــت بگــم کــه اگــه قــرار بــرای ســخت افزارهایی ماننــد پلیر هــای 
ــون  ــه کارت ــی اگ ــد و حت ــت کنی ــد رای ــی دارن ــدرت کم ــد ق ــه می دونی ــتم هایی ک ــی و سیس خانگ
اهمیــت زیــادی داره و صحــت رایــت صحیــح براتــون مهــم اســت حتمــًا از ســرعت پاییــن بــرای 
ــه ســرعت رایــت درایــور شــما  رایــت اســتفاده کنیــد و منظــورم اینکــه در حــد متوســط نســبت ب

باشــد.

در پایــان کــه بــا ایــن کادر آشــنا شــدید و بــا توجــه بــه توضیحــات داده شــده دیســک مــورد نظــر 
را بــه همــراه تنظیمــات رایــت آن تنظیــم نمودیــد بــر روی گزینــه New کلیــک کنیــد.

اکنــون در محیــط برنامــه و در قســمت File Browsers می توانیــد بــه مــرور سیســتم خــود پرداختــه 
و فایل هــای دلخــواه خــود را بــا درگ کــردن بــه بخــش Disc Content کــه فضــای دیســک شــما 
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ــای  ــغال فض ــزان اش ــه می ــن برنام ــوار پایی ــن در ن ــد. همچنی ــال دهی ــت انتق ــرای رای ــد ب می باش
دیســک بــا ســه رنــگ بــه شــما نشــان داده می شــود کــه پیشــنهاد می کنیــم ایــن رنــگ در حالــت 
ــگ ســوم  ــل شــما در خطــر اســت و رن ــی فای ــت می شــود ول ــگ زرد گرچــه رای ســبز باشــد و رن

یعنــی ایــن مقــدار فایــل بایــد حــذف گــردد تــا دیســک رایــت شــود.

در پایــان نیــز تنهــا کافــی اســت تــا دیســک خــام را درون درایــور یــا ایــن کــه درایــو مجــازی را 
ــه  ــر روی گزین ــح خواهــم داد( و در گام آخــر ب ــزار انتخــاب )توضی ــوار اب ــج در ن ــرای ایجــاد ایمی ب

ــم. ــک می کنی ــه( کلی ــن برنام ــت پایی ــمت راس ــه س Burn Now )در گوش

KK بهتــر نبــود رایــت یــه دیســک رو انجــام بــدی تــا ببینیــم چجوریــه و بعــد از رایــت برنامــه
ــه؟ ــکار می کن چی

ــر دیــدم چنــد  ــی بهت ــو ایــن برنامــه داشــته باشــیم ول ــه رایــت کامــل ت خیلــی دوســت داشــتم ی
ــر  ــز در دیگ ــی را نی ــی و ویدئوی ــت دیســک های صوت ــم و رای ــت در Nero Express انجــام بدی رای
برنامه هــای جانبــی Nero کــه مخصــوص کار بــا صــوت و ویدئــو و ایجــاد دیســک های صوتــی و 

ویدئویــی هســتند آمــوزش دهیــم.

در پایان آموزش این برنامه یه نگاه کوچولو نیز به نوار ابزار برنامه می اندازیم:

ردابزار
ایجاد پروژه جدید

باز کردن پروژه ها

ذخیره پروژه

کات-کپی-بازنشانی

ــای  ــرای فایل ه ــه ب ــتجوگر برنام جس
مدیــا
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ــح  ــک )توضی ــرای دیس ــاد کاور ب ایج
ــت( ــه اس ــه درون مجموع برنام

 Nero Express برنامــه  کــردن  بــاز 
مجموعــه  درون  برنامــه  )توضیــح 

اســت(
و  رایــت  تنظیمــات  بــه  دسترســی 
دیســک و ســپس رایــت مســتقیم 

دیســک
کپی دیسک به دیسک

نمایش اطالعات دیسک

باز کردن درایور

ــمت  ــردن قس ــال ک ــر فع ــال و غی فع
برنامــه در   File Browsers

تعییــن نــوع درایــور )بــرای ایجــاد 
ایمیــج از دیســک بایــد درایــور مجازی 

ــود( ــاب ش انتخ
در آخــر ایــن رو الزم می دونــم کــه بگــم گرچــه بــا ایــن برنامــه می شــه بــرای یــه پلیــر خانگــی 
دیســک تهیــه کــرد امــا شــما نمی توانیــد در منــوی آن تغییــرات ایجــاد نماییــد پــس بــرای ایــن 
ــن  ــه دیگــه هــم ای ــه نکت ــد و ی ــی Nero اســتفاده نمایی کار می بایســت از دیگــر برنامه هــای جانب
ــا اســتفاده از  ــد از قبــل فایل هــا رو ب ــوده و شــما بای کــه پشــتیبانی ایــن برنامــه از فایل هــا کــم ب

ــد. ــه در بیاوری ــول برنام ــل قب ــای قاب ــه فرمت ه ــا ب ــر برنامه ه دیگ
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 Nero ــی ــای جانب ــان برنامه ه ــزار در می ــن نرم اف ــه Nero Express محبوب تری ــت برنام ــه گف میش
ــه  ــی ک ــم در حال ــه بپردازی ــن برنام ــه ای ــا ب ــا م ــد ت ــر آن ش ــی ب ــت دلیل ــن محبوبی می باشــد و ای
در نســخه  دوازدهــم Nero دیگــر ایــن برنامــه حتــی امکانــات ســابق را نداشــته و کاربــران بیشــتر 
ــر  ــراغ دیگ ــه س ــی ب ــک های ویدئوی ــد دیس ــک هایی مانن ــت دیس ــرای رای ــد ب ــح می دهن ترجی
ــت  ــه حال ــط ی ــه فق ــن برنام ــه ای ــد ک ــن رو بدونی ــس ای ــد پ ــروه Nero برون ــی گ برنامه هــای جانب

ــد. ــر را دارا می باش ــطح پایین ت ــی Nero در س ــای جانب ــر برنامه ه ــات دیگ ــی از امکان ترکیب

بــه هــر حــال امــروزه اســتفاده از کامپیوتــر بیــش از پیــش گســترده شــده اســت و ایــن باعــث شــده 
ــران حرفــه ای و  ــران مبتــدی و متوســط افــزوده و آمــاری بیــش از کارب ــر میــزان کارب ــا ب اســت ت
فــوق حرفــه ای پیــدا کننــد. البتــه ایــن موضــوع دالیــل متعــددی دارد کــه بــه بحــث مــا مربــوط 
ــی  ــت فراوان ــرا Nero Express محبوبی ــم چ ــه بگویی ــم ک ــان کردی ــن موضــوع را بی ــا ای نیســت ام
دارد و رابــط کاربــری ســاده آن همــواره تعــداد زیــادی از کاربــران کــه عمومــًا کاربرانــی بــا ســطح 

متوســط هســتند را بــه خــود جلــب کــرده اســت.

بــا اجــرای برنامــه شــما بــا دو قســمت و یــک زبانــه روبــرو می شــوید کــه بــه هــر کــدام از آن هــا 
می پردازیــم.

در قســمت ســمت چــپ برنامــه می توانیــد بــه ترتیــب دیســک اطالعــات، صــوت، ویدئــو و ایمیــج 
ــا انتخــاب هــر کــدام گزینه هایــی در ســمت راســت برنامــه در اختیــار شــما  را رایــت نمایــد کــه ب

ــم: ــا می پردازی ــه آن ه ــون ب ــه اکن ــرار داده می شــود ک ق

: در ایــن بخــش شــما می: در ایــن بخــش شــما می توانیــد DVD ،CD و دیســک بلــوری و ســپس ( 1  Data بخــش
DVD ،CD و دیسک بلوری با قفل رایت نمایید

دربارهنرمافزار

آشناییونحوهکاربانرمافزار
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ــوری ( 2 ــک بل ــد DVD ،CD و دیس ــما می توانی ــمت ش ــن قس ــما می: در ای ــمت ش ــن قس : در ای  Music ــش بخ
صوتی را با سادگی و در کوتاه ترین زمان رایت نمایید

: امــا در ایــن قســمت شــما تنهــا می: امــا در ایــن قســمت شــما تنهــا می توانیــد DVD و دیســک بلــوری ( 3  Videos بخــش
ویدئویــی را ایجــاد نماییــد و دیگــر خبــری از CD و VCD ویدئویــی نیســت. )البتــه فکــر 
کنــم در ایــران نیــز همیــن گونــه شــده( در چنــد نســخه اخیــر دیگــر بــه تنظیمــات منــوی 

دیسک نیز دسترسی نخواهید داشت که می تواند خود یک نقص به حساب آید
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: در ایــن قســمت امــکان : در ایــن قســمت امــکان  کپــی دیســک بــه دیســک و تهیــه ( 4  Image بخــش
ایمیــج فراهــم گشــته و همچنیــن می توانیــد ایمیج هــای خــود را نیــز رایــت کنیــد )البتــه 

در ایمیج گیری به پای Alcohol نمیرسه!(

اکنون به گزینه های درون زبانه برنامه می پردازیم. 

ردابزار
 Nero Burning بــه  شــدن  ســویچ 
تنظیمــات  بــه  دســت یابی  جهــت 

رایــت دقیق تــر 
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باز شدن کادر تنظیمات برنامه

ذخیره فایل های صوتی از دیسک

ــا(  ــی )دیت ــای اطالعات ــره فایل ه ذخی
ــک از دیس

Rewrit-  پــاک کــردن دیســک های
able

دست یابی به اطالعات دیسک

Nero Cover Design- ــه ــرای برنام  اج
مباحــث  درون  برنامــه  )آمــوزش   er

ــرار دارد( ــی ق آموزش
در پاییــن ایــن زبانــه بخــش Recorder قــرار گرفتــه اســت کــه بــه شــما امــکان انتخــاب درایــور 
 Use Image ــه ــد گزین ــه نمایی ــج تهی ــک ایمی ــود ی ــا از کار خ ــتید ت ــل هس ــر مای ــد و اگ را می ده

ــد. ــال کنی Recorder را فع

بهتــره در اینجــا یــه نــگاه کوچولــو بــه Erase Disc نیــز داشــته باشــیم؛ و در ضمــن یادتــون نــره کــه 
ایــن ابــزار فقــط بــرای دیســک های Rewritable کارایــی دارد.

پــس از انتخــاب ابــزار Erase Disc کادر Erase Rewritable Disc بــرای شــما ظاهــر می گــردد. ایــن 
کادر شــامل ســه قســمت اســت کــه بخــش اول امــکان انتخــاب درایــور مربوطــه را می دهــد ســپس 
در بخــش دوم می توانیــد دو نــوع ســریع و کامــل را بــرای پاک ســازی اطالعــات دیســک انتخــاب 
کنیــد )پیشــنهاد می کنیــم گزینــه دوم را انتخــاب نماییــد( و آخریــن بخــش کــه از نــام آن مشــخص 

ــوع پاک ســازی فرق داره هــا!( ــا ن اســت امــکان تعییــن ســرعت پاک ســازی را می دهــد. )ب

در پایــان کار بــا ایــن برنامــه الزم دونســتم کــه چندیــن رایــت داشــته باشــیم تــا ببینیــم مراحلــش 
ــا می دهــد.  ــه م ــت ب ــد از رای ــی را بع ــی و گزینه های ــه چــه کادرهای ــه و برنام چجوری
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در بخــش Data یکــی از ســه گزینــه آخــر را بــا توجــه بــه نیــاز خــود انتخــاب کنیــد )مــا ( 1
ــم( ــد انتخــاب می نمایی ــی ایجــاد می کن ــه CD امنیت ــارم را ک ــه چه گزین

کادری با ما نشان داده می شود که بر روی Ok کلیک می کنیم( 2

اکنون در زبانه برنامه مطابق شکل عمل کنید( 3

اکنــون بــا کلیــک آیکــون Add و ســپس Files وارد کادر Add… شــوید و در ادامــه ( 4
اطالعــات مــورد نظــر را انتخــاب و روی Add کلیــک کنیــد و در آخــر کادر را ببندیــد )زمانی 
ــد کــه  ــاز می مان ــا کلیــک Add اضافــه کردیــد کادر Add… همچنــان ب کــه فایل هــا را ب

ــد( ــر ببندی ــت در آخ می بایس

ی ن ا دی رای
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زمانــی کــه شــما فایل هــا را وارد کردیــد بــا اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد Remove )بــرای ( 5
حــذف( و New Folder )ایجــاد پوشــه جدیــد( می توانیــد بــه اعمــال تغییــرات در اطالعــات 
دیســک بپردازیــد و در نــوار پاییــن برنامــه حجــم اطالعــات دیســک را ببینیــد و در آخــر 

Next را کلیــک کنیــد

در ایــن مرحلــه شــما می توانیــد درایــور، نــام دیســک و تعــداد کپی هــای خــود را تعییــن ( 6
نماییــد و در زبانــه برنامــه نیــز تنظیماتــی را ماننــد تعییــن ســرعت رایــت را انجــام دهیــد و 

پــس از اعمــال تغییــرات بــرای رایــت نمــودن روی Burn کلیــک کنیــد
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ــه ترتیــب ( 7 ــرو می شــوید کــه Ok را کلیــک و بعــد از آن ب ــر روب ــا کادر زی بعــد از رایــت ب
ــد شــوید ــه بع ــا وارد مرحل ــد ت ــک کنی ــای Close و Next را کلی گزینه ه
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در آخریــن مرحلــه کادری بــرای شــما بــه نمایــش در می آیــد و چهــار امــکان زیــر را بــه ( 8
ــد ــما می ده ش

رایت دیسک دیگر با همین نوع اطالعات که حال رایت کردید( 1

ایجاد پروژه جدید( 2

ذخیره پروژه فعلی ( 3

اجرای برنامه Nero Cover Designer )آموزش برنامه درون مباحث آموزشی قرار ( 4
دارد(
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اما برای باز کردن اطالعات خود از درون دیسک می بایست روند زیر را طی کنید:

1 ) Nero Securdisc ــل ــردن آن فای ــاز ک ــا ب ــپس ب ــرار داده و س ــور ق ــک را درون درای دیس
ــد  ــرا کنی Viewer را اج

اکنــون در کادر Nero Securdisc Viewer فایل هــا و پوشــه هایی را کــه می خواهیــد از ( 2
ــت امنیتــی خــارج شــوند را انتخــاب و گزینــه Save To را کلیــک کنیــد حال
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حــال رمــزی را کــه بــرای امنیــت فایل هــا درج کــرده بودیــد در کادر Pass… وارد نماییــد ( 3
و بعــد Apply را کلیــک کنیــد تــا وارد مرحلــه بعــد شــوید

در آخریــن مرحلــه در کادر Bro… مســیری را بــرای ذخیــره شــدن فایــل انتخــاب و Ok را ( 4
کلیــک کــرده و در کادر دیگــری کــه بــاز می شــود Close را کلیــک کنیــد
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در اینجــا منظــور مــا زمانــی اســت کــه شــما بــا اســتفاده از برنامــه یــک ایمیــج تهیــه کــرده یــا ایــن 
کــه یــک پــروژه رایــت را ذخیــره کرده ایــد و می خواهیــد آن را رایــت کنیــد )برنامــه پــروژه رایــت 

را بــا فرمــت ISO ذخیــره می کنــد(

در بخش Ima… گزینه دوم را انتخاب کنید( 1

اکنون در کادر Open فایل ایمیج یا پروژه مورد نظر را معرفی کنید( 2

در گام بعــد درایــور و نــوع دیســک خــود را می توانیــد مشــخص نماییــد. )دیگــر امکانــات ( 3
و گزینه هــای ایــن مرحلــه در مبحــث قبــل توضیــح داده شــده اســت( پــس بــرای رایــت 

ه رو  ویای ای رای
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گزینــه Burn را کلیــک کنیــد

ادامــه ی مراحــل هماننــد مراحــل مبحــث رایــت دیســک امنیتــی اســت )بــا اندکــی تفــاوت ( 4
کــه نیــاز بــه توضیــح نــدارد(
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ایــن نرم افــزار بــه شــما کمــک می کنــد تــا بــه طراحــی جلــد و کاور دیســک های خــود بپردازیــد 
و بعــد آن هــا را چــاپ نماییــد البتــه بــرای چــاپ نیــز نیــاز بــه ســخت افزارهای خــاص هســتید. مــا 
ــل  ــم و دلی ــروه Nero می پردازی ــی گ ــزار جانب ــن نرم اف ــه ای ــذرا ب ــورت گ ــه ص ــمت ب ــن قس در ای
ایــن کار ایــن اســت کــه، تنهــا در مــواردی کاربــران روی بــه ســوی ایــن نرم افــزار می آورنــد کــه 
ــرای  ــا ایــن کــه ســاده را طراحــی و چــاپ نماینــد. امــا ب فقــط بخواهنــد یــک طــرح آزمایشــی ی
ــد  ــد فتوشــاپ اســتفاده نمایی ــی مانن ــا شــما می بایســت از نرم افزارهای ــه ای و زیب طراحی هــای حرف
ــار  ــاز باشــد مــا نیــز در کن ــان دســتتان ب ــه قــول معــروف در طراحــی و پیاده ســازی ایده هایت ــا ب ت
شــما تــالش می نماییــم تــا در آمــوزش فتوشــاپ شــما را بــا طرح هــای نویــن آشــنا و بــه توضیــح 

آن هــا بپردازیــم.

ــه همــراه بخــش  ــو، ابزارهــا و آبجکــت را ب ــوار من ــی در محیــط برنامــه شــما ســه ن ــه طــور کل ب
ــد. ــک را داری ــای دیس ــای کاوره ــی و برگ ه طراح

 New ــزار کارد ــوار اب ــون New Document از ن ــدن آیک ــا برگزی ــه ی ــرای برنام ــاز اج ــگام آغ در هن
ــن و  ــود را تعیی ــاب خ ــوع ق ــپ ن ــمت چ ــت از قس ــما می بایس ــه ش ــود ک ــاز می ش Document ب

ســپس اگــر مایــل باشــید یــک طــرح پیش فــرض را بســته بــه نــوع دیســک خــود انتخــاب نماییــد 
ــد. ــرای شــروع کار Ok را برگزینی و در آخــر ب

دربارهنرمافزار

آشناییونحوهکاربانرمافزار
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ــود و  ــان می ش ــه نمای ــن برنام ــمت پایی ــه در قس ــای جداگان ــما در برگ ه ــب های ش ــال برچس ح
ــرا دسترســی داشــته باشــید. ــه پروژه هــای در حــال اج ــوی Window ب ــد از من ــن می توانی همچنی

اکنون به کارکرد آبجکت های نوار آبجکت ها می پردازیم:

نخســتین آیکــون  مربــوط بــه ابــزار انتخــاب می مربــوط بــه ابــزار انتخــاب می باشــد کــه شــما را در انتخــاب و درگ آبجکت هــا 
یاری می رساند و برای انتخاب تنها الزم است تا بر روی آبجکت مورد نظر بروید. 

سه آبجکت  بعد به شما امکان ترسیم خط، کادر و دایره را می بعد به شما امکان ترسیم خط، کادر و دایره را می دهد.

در زیــر آبجکت هــای ترســیم دو آبجکــت  بــرای درج متــن مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد  بــرای درج متــن مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد 
گرفــت کــه از آبجکــت نخســت بــرای متــون هنــری مثــل عنوان هــا و از آبجکــت دوم بــرای ایجــاد 

کادر متنی مثل متون توضیحی استفاده می شود. 

KKچرا هرچی متن رو فارسی تایپ می کنم به صورت درهم قرار می گیره؟

ــاز  ــی س ــک فارس ــت از ی ــی می بایس ــرای درج فارس ــه ب ــی دارم ک ــان م ــم بی ــه رو بازه ــن نکت ای
ــد. ــتفاده نمایی اس

در ادامــه آبجکت هــای درج لیســت  قــرار دارد کــه بــه شــما امــکان می قــرار دارد کــه بــه شــما امــکان می دهــد بــه ترتیــب 
ــک را  ــک دیس ــی از ی ــای انتخاب ــت فایل ه ــد لیس ــی و بع ــک صوت ــک دیس ــای ی ــت فایل ه لیس
ــرای ایــن کار از آبجکــت ایجــاد کادر متنــی اســتفاده  ایجــاد کنیــد کــه البتــه پیشــنهاد می کنــم ب

نمایید.



36

nero cover designernero cover designernero cover designer

امــا بــرای وارد کــردن تصاویــر آبجکــت Image Tool  را کلیــک و ســپس تصویــر خــود را وارد  را کلیــک و ســپس تصویــر خــود را وارد 
 فایل هــای تصویــری سیســتم شــما را بــرای ورود نمایــان 

Image Tool امــا بــرای وارد کــردن تصاویــر آبجکــت
نماییــد همچنیــن آیکــون زیریــن آن  فایل

می سازد.

آخریــن آبجکــت  کــه بــا اهمیــت نیــز می کــه بــا اهمیــت نیــز می باشــد بــه شــما امــکان می دهــد تــا اطالعاتــی ماننــد 
سال و... را وارد نمایید و بتوانید بدون تایپ مجدد آن  را در دیگر برگ ها استفاده نمایید.

KKچجوری به تنظیمات این آبجکت ها دسترسی داشته باشم؟

ــراره  ــر رو اآلن ق ــم و نحــوه چگونگــی تغیی ــا رو گفتی ــن آبجکت ه ــط ســریع ای ــا اینجــا فق ــه ت بل
ــیاه اطرافشــان  ــای س ــا کلیکشــان از گیره ه ــا ب ــدازه آن ه ــر ان ــرای تغیی ــس ب ــم. پ ــان کنی ــه بی ک
اســتفاده و از گیــره چرخــش بــرای چرخانــدن اســتفاده نماییــد امــا بــرای دسترســی بــه تنظیمــات 
هــر کــدام روی آن هــا دوبــار کلیــک نماییــد تــا وارد کادر تنظیمــات شــوید البتــه ســربرگ ها بــرای 
هــر آبجکــت ممکــن اســت متفــاوت باشــد کــه بــه صــورت کلــی تشــریح می کنیــم و بــرای هــر 
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ــم دارد. ــان می کنی ــه بی ــی را ک ــان کارای ــد هم ــه مشــاهده نمودی آبجکــت ک

ــن کــه  ــا ای ــر داده و ی ــگ خطــوط دور آبجکــت را تغیی ــد ضخامــت و رن در ســربرگ Pen می توانی
آن را مخفــی کنیــد

ســربرگ Brush بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد تــا بــه تغییــرات داخــل یــک آبجکــت بپردازیــد 
و میشــه گفــت کــه نقطــه مقابــل Pen هســت

ــه همــراه  ســربرگ Text Box کــه در آبجکــت ایجــاد کادر ظاهــر می گــردد امــکان درج متــن را ب
ــه  ــدازه ک ــر ان ــن را ه ــن کادر مت ــه Fit To Shape در ای ــی ســاده را می دهــد و گزین ــات متن تنظیم
ــدن  ــل خوان ــط قاب ــن را فق ــه Read-Only مت باشــد در کادر ترســیمی شــما جــای می دهــد و گزین

می نمایــد.
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ســربرگ دیگــر کــه در خصــوص درج متــن اســت Font می باشــد کــه بــه شــما امــکان تغییــر قلــم، 
ســبک نــگارش و انــدازه آن را می دهــد و همچنیــن می توانیــد آن را خــط دار و زیــر خــط دار کنیــد 

و اگــر از متــن انگلیســی اســتفاده می کنیــد آن را بــه صــورت کامــل بــا حــروف بــزرگ درآوریــد

 File ــه ــا کلیــک گزین ــد ب ــم Image می باشــد کــه می توانی ــه آن پرداخته ای ــن ســربرگ کــه ب آخری
تصویــر خــود را وارد کــرده و بــرای آن یــک جلــوه مشــخص کــرده و یــا ایــن کــه تصویــر خــود را 

پــاک نماییــد
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اکنــون بــه توضیــح ابزارهــای نــوار ابزارهــا می پردازیــم و بــه صــورت ســریع فقــط  کارکــرد آن هــا 
ــم. ــان می نمایی را بی

ردابزار
ایجاد پروژه جدید

باز کردن پروژه ها

ذخیره-پرینت

کات-کپی-بازنشانی-حذف

ــه  ــه آبجکــت ب بازنشــانی تنظیمــات ی
آبجکــت دیگــر

بازگشت تغییرات-رد بازگشت

ــند  ــات س ــره اطالع ــدن پنج ــاز ش ب
از  خاصــی  فیلدهــای  و  )اطالعــات 

دیســک(
انتخاب کاغذ چاپ

ایجاد بزرگ نمایی و برعکس

قلم و اندازه قلم نوشته انتخابی

ضخیــم، کجــی و زیــر خــط دار کــردن 
نوشــته

ــت  ــات آبجک ــردن کادر تنظیم ــاز ک ب
ــی انتخاب
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باالتریــن  در  را  انتخابــی  آبجکــت 
می دهــد قــرار  طــرح  ســطح 

آبجکــت انتخابــی را در پایین تریــن 
ــد ــرار می ده ــرح ق ــطح ط س

آبجکــت انتخابــی را یــک ســطح بــاال 
می بــرد

ســطح  یــک  را  انتخابــی  آبجکــت 
می بــرد پاییــن 

چنــد  از  گــروه  رد  و  گــروه  ایجــاد 
آبجکــت در حــال انتخــاب )فایــده ایــن 
ــت( ــی اس ــرات گروه ــال تغیی کار اعم

Y تراز بندی آبجکت در محور

X تراز بندی آبجکت در محور

دست یابی کلی به تراز بندی
خــوب آمــوزش ایــن قســمت بــه پایــان رســید و دلیــل ایــن کــه چــرا اینقــدر ســریع و بــدون مثــال 
بیانــش کرده ایــم رو در ابتــدا بیــان کرده ایــم امــا اگــر شــما مایــل هســتید تــا بــا ایــن برنامــه بــه 
طراحــی بپردازیــد پیشــنهاد می کنــم کــه آبجکت هــا و ابزارهــا را بــا توجــه بــه آمــوزش کامــل یــاد 
گرفتــه و کارکــرد  و قابلیــت آن هــا را خــوب بدانیــد تــا بتوانیــد بــه طراحــی زیبــا برســید و در ضمــن 
همــواره خالقیــت و هنــر شــما در طراحــی عامــل موفقیــت و ارائــه یــک کار حرفــه ای خواهــد بــود.





42

nero recodenero recodenero recode

ــا بــه حــال بــرای شــما پیــش آمــده باشــد کــه بخواهیــد فایل هــای یــک دیســک فیلــم  شــاید ت
ــد فیلم هــای یــک دیســک  ــن کــه بخواهی ــا ای ــد و ی ــر روی هــارد سیســتم خــود انتقــال دهی را ب
ــه  ــا تبلیــت انتقــال دهیــد. نرم افــزار Nero Recode در ایــن گون ــر روی گوشــی همــراه خــود ی را ب
ــا ایــن برنامــه فیلم هــای درون یــک دیســک  ــود. شــما می توانیــد ب مــوارد کمــک شــما خواهــد ب
یــا هــر کجــای دیگــر کــه سیســتم شــما بــه آن دسترســی دارد را در برنامــه بــاز کــرده و ســپس 
ــد،  ــذف نمایی ــای آن را ح ــت و انته ــات نخس ــد، تبلیغ ــش آن بپردازی ــه ویرای ــید ب ــل باش ــر مای اگ
بگوییــد کــه قصــد داریــد از ایــن فایــل در چــه نــوع ســخت افزاری اســتفاده کنیــد، )مثــل: آیفــون، 
آی پــد، آی پــاد و...( و در آخــر فرمــت و تنظیمــات فرمــت آن را تغییــر دهیــد ســپس در پایــان کار 
آن را ذخیــره نماییــد. بــه طــور کل ایــن برنامــه یــک مبــدل فایل هــای صوتــی و تصویــری بــرای 

ســخت افزارهای متعــدد می باشــد.

در زمــان اجــرای برنامــه نرم افــزار دو قســمت را در اختیــار شــما قــرار می دهــد کــه شــما می توانیــد 
ــاز کــردن ویدئوهــا را از دیســک های تصویــری بدهیــد و در ســمت  ــه ب در ســمت چــپ دســتور ب
ــری را  ــی و تصوی ــت فایل هــای صوت ــی از اینترن راســت از دیگــر بخش هــای سیســتم خــود و حت
بــرای تبدیــل در برنامــه بــاز کنیــد. )مــا در اینجــا بــا اســتفاده از ســمت راســت تنهــا یــک فایــل 

ــم( ــاز می کنی ــه ب ــی را در برنام ویدئوی

ــاس  ــر اس ــکل و ب ــق ش ــد مطاب ــما می توانی ــک ش ــر این ــورد نظ ــل م ــردن فای ــاز ک ــد از ب بع
ــید. ــته باش ــر را داش ــه زی ــج گزین ــب پن ــه ترتی ــا ب ــیم بندی م تقس

ــد در کادر Device ســخت افزار مقصــد و در کادر Pro�le فرمــت ( 1 ــن قســمت می توانی در ای

دربارهنرمافزار

آشناییونحوهکاربانرمافزار
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فایــل را مشــخص نماییــد و همچنیــن بــا کلیــک گزینــه Edit Pro�le بــه تنظیمــات فرمت 
انتخابــی دسترســی داشــته باشــید.

در ایــن قســمت می توانیــد در کادر Quality کیفیــت فایــل خــود را مشــخص نماییــد کــه ( 2
هــر چقــدر ایــن کیفیــت ضعیف تــر کنیــد حجــم فایــل شــما کمتــر و در عــوض کیفیــت 

ــود. ــر می ش ــفافیت آن بدت و ش

ــتی در کادر ( 3 ــورت دس ــه ص ــد ب ــا بتوانی ــت ت ــده اس ــکان داده ش ــما ام ــه ش ــا ب در اینج
ــه Browse آدرس  ــا کلیــک گزین ــه ب ــن ک ــا ای ــر داده ی ــل را تغیی ــره فای Path محــل ذخی

ذخیره ســازی را معرفــی نماییــد.

با استفاده از گزینه Add File می توانید ویدئوهای دیگری را نیز وارد نمایید.( 4

امــا در قســمت پنجــم نرم افــزار تمامــی مشــخصات فایــل را بــه شــما نشــان می دهــد و ( 5
همچنیــن می توانیــد نــام فایــل را تغییــر داده، بــا کلیــک گزینــه Edit بــه ویرایــش فایــل 
ــرای ایــن کار از Nero Video اســتفاده نماییــد( و در آخــر  ــد )پیشــنهاد می کنیــم ب بپردازی
بــا کلیــک گزینــه Change Out… بــه تنظیمــات صــوت فایــل جــاری دسترســی داشــته 

باشــید.

ــک  ــه Ok کلی ــر روی گزین ــه کار ب ــرای ادام ــمت ب ــن قس ــواه در ای ــات دلخ ــام تنظیم ــد از انج بع
ــد. نمایی

در آخریــن مرحلــه شــما بــا کادری مشــابه کادر آغازیــن برنامــه روبــرو می شــوید کــه فایــل شــما 
 Start در آن نمایــش داده شــده اســت. پــس بــرای تغییــر فرمــت کافــی اســت تــا بــر روی گزینــه
Encoding کلیــک کنیــد تــا کار تغییــر فرمــت شــروع شــود در حیــن انجــام پــردازش می توانیــد از 

گزینــه Pause بــرای توقــف لحظــه ای و از گزینــه Stop بــرای توقــف کلــی اســتفاده نماییــد.
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ــه  ــی ک ــی از مفاهیم ــه در آن برخ ــم ک ــرار داده ای ــما ق ــرای ش ــوزش کادری ب ــن آم ــان ای در پای
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــید ق ــنا باش ــا آش ــا آن ه ــه ب ــن برنام ــا ای ــت در کار ب می بایس

ارار وم
Device بــرای مقصــد  ســخت افزار  انتخــاب 

فایــل پخــش 
Pro�leفرمت فایل

Quality کیفیــت فایــل )هرچقــدر ایــن میــزان
ــتر و در  ــم بیش ــت فیل ــد کیفی ــتر باش بیش
ــاز  عــوض حجــم فایــل بیشــتر شــده و نی

دارد( قوی تــر  ســخت افزار  بــه 
Codecکدکننده فایل

Resolution وضــوح ابعــاد فیلــم )واحــد آن بــر پیکســل
می باشــد(

Frame Rate ــه ــد شــده در واحــد ثانی ــم تولی ــداد فری تع
ــا Quality دارد( ــتقیم ب ــه مس )رابط

Bit Rate تعــداد بیت هایــی کــه در واحــد زمــان
اندازه گیــری می شــود )رابطــه مســتقیم 

بــا Quality دارد(
Sampling Rate نــرخ نمونــه بــرداری یــا همــان فرکانــس

صــوت
Audio Channels ــن ــه ای ــوت )هرچ ــای ص ــداد کانال ه تع

تعــداد بیشــتر باشــد کیفیــت صــوت بیشــتر 
شــده و در عــوض نیــاز بــه ســخت افزاری 
کانال هــا  ایــن  از  بتوانیــد  کــه  دارد 

ــد( ــتیبانی کن پش
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ــی و  ــر روی فایل هــای ویدئوی ــه کار ب ــزار در زمین ــک نرم اف ــوان ی ــزار Nero Video را می ت ــرم اف ن
ســاخت دیســک های تصویــری دانســت. کاربــران می تواننــد بــا اســتفاده از ایــن برنامــه از تصاویــر 
ــک  ــش ی ــه ایجــاد و ویرای ــود ب ــم خ ــی وب ک ــری سیســتم خــود و حت ــای تصوی و دیگــر فایل ه
فایــل ویدئویــی بپردازنــد و یــا ایــن کــه یــک اسالیدشــو زیبــا را تهیــه نماینــد تــا خاطــرات زیبــای 

زندگــی خویــش را بــا زیبایــی هرچــه تمــام ثبــت نماینــد.

امــا در میــان کاربــران حرفــه ای از ایــن برنامــه بیشــتر بــرای ســاخت منــوی دیســک های ویدئویــی 
اســتفاده می شــود و در کنــار ایــن اســتفاده، دیگــر کارهــای انجامــی را می تــوان بــه ایجاد اسالیدشــو 
از تصاویــر و ویرایــش ابتدایــی فیلــم ماننــد حــذف تبلیغــات آن را نــام بــرد. البتــه در مــورد ســاخت 
اسالیدشــو تنهــا مزیــت ایــن برنامــه ایــن اســت کــه فایــل نهایــی را می تــوان رایــت و در دیگــر 
ــدوز  ــود وین ــا خ ــی ب ــوان حت ــه می ت ــه ک ــرد وگرن ــش ک ــی پخ ــای خانگ ــد پلیره ــتگاه ها مانن دس
ــه  ــرد. مــورد دیگــر کــه الزم ب ــا زیبایــی خــاص ایجــاد کــرد و از آســانی کار لــذت ب ایــن کار را ب
توضیــح آن می دانــم ایــن اســت کــه گرچــه ویرایشــگر ویدئویــی برنامــه بــرای کاربــران حرفــه ای 
کــه قصــد کار بــر روی فایل هــای ویدئویــی دارنــد ابتدایــی اســت ولــی بــرای کاربــران حرفــه ای 

ــد مفیــد واقــع باشــد. در زمینــه رایــت می توان

ــو  ــاخت اسالیدش ــدوز س ــوزش وین ــد در آم ــعی می کنی ــه س ــم ک ــم بگی ــن رو ه ــا ای ــن ج در همی
ــا  ــز ب ــی نی ــای ویدئوی ــش فایل ه ــوص ویرای ــم و در خص ــوزش بدی ــدوز را آم ــود وین ــق خ از طری
آمــوزش نرم افزارهــای قدرتمنــد شــرکت Adobe و چنــد نرم افــزار دیگــه در ایــن خصــوص انــدک 
انــدک شــیوه های مــورد اســتفاده در کارهــای حرفــه ای ســینمای جهــان را نیــز تشــریح نمــوده و 

ــم. ــا می پردازی ــل آن ه ــح کام ــه توضی ب

ــم و بعــد  ــار مــا می گــذارد می اندازی ــی کــه در اختی ــه برنامــه و امکانات ــاه ب ــگاه کوت ــه ن ــدا ی در ابت
از آن هــم قــراره بــه شــروع کار بــا نرم افــزار بپردازیــم. در ادامــه یــک اسالیدشــو را ایجــاد کنیــم 
و در حیــن کار فیلمــی را افــزوده تــا بــا مبحــث ویرایــش در برنامــه بــه صــورت کامــل آشــنا شــوید 

و در پایــان بــه ایجــاد یــک دیســک تصویــری می پردازیــم. 

ــما  ــار ش ــش را در اختی ــش بخ ــه ش ــوید ک ــرو می ش ــه ای روب ــا صفح ــه ب ــرای برنام ــان اج در زم
می گــذارد.

دربارهنرمافزار

آشناییونحوهکاربانرمافزار
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این شش بخش در یک نگاه کلی به ترتیب زیر می باشد:

  امکان چپتر کردن و رایت مستقیم پروژه  امکان چپتر کردن و رایت مستقیم پروژه

 وارد کردن فایل و ویرایش آن وارد کردن فایل و ویرایش آن ها

  ایجاد دیسک  ایجاد دیسک های تصویری

 بخش پروژه بخش پروژه

 ابزارهایی که برنامه در اختیار شما می ابزارهایی که برنامه در اختیار شما می گذارد

 دستیابی به امکاناتی مانند راهنمای برنامه دستیابی به امکاناتی مانند راهنمای برنامه
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KKفکر نمی کنی نیاز بود بیشتر و جزئی توضیح می دادی؟

ــه  ــز ب ــر نی ــا اســتفاده از جــدول زی ــا ایــن بخش هــا آشــنا شــدید ب ــه صــورت کلــی ب حــال کــه ب
ــا گزینــه هــای هــر بخــش آشــنا شــوید: صــورت کامــل ب

ردزین
و   TVکارت دوربیــن،  از  چپترکــردن 
وب کــم )چپتــر کــردن یعنــی ایــن 
کــه شــما از طریــق وب کــم خــود 

کنیــد( فیلم بــرداری 
رایت مستقیم به درون دیسک

یــک  یــا  ویدئــو  یــک  ســاخت 
شــو ید سال ا

وارد کــردن فایــل ویدئویــی بــرای 
ویرایــش

AVCHD وارد کردن فایل از دوربین
ــل  ــل AVCHD از داخ ــردن فای وارد ک

دیســک
ــل  ــل AVCHD از داخ ــردن فای وارد ک

هارددیســک
AVCHD ایجاد یک فایل

نــوع  از  تصویــری  دیســک  ایجــاد 
بلــوری

DVD ایجاد دیسک تصویری از نوع
نــوع  از  تصویــری  دیســک  ایجــاد 

S VC D

CD ایجاد دیسک تصویری از نوع

 Nero بــاز کــردن پــروژه ای کــه توســط
ایجاد شــده اســت

بــاز کــردن پــروژه ای کــه توســط 
Movie Maker وینــدوز ایجــاد شــده 

ــت اس
Nero Kwik Media باز کردن برنامه

Nero Cover De- ــه ــردن برنام ــاز ک  ب
signer

ــوص  ــی در خص ــه ابزارهای ــتیابی ب دس
ــور سیســتم دیســک و درای
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ف شووویرای ی ادا فافزار-ای شووویرای ی ادا فافزار-ای شووویرای ی ادا آشناییونحوهکاربانرمآشناییونحوهکاربانرمآشناییونحوهکاربانرمافزار-ای

)فقــط  ایمیــج  فایل هــای  رایــت 
آن هــا  از  برنامــه  کــه  فرمت هایــی 

می کنــد( پشــتیبانی 

 Movie را انتخــاب کنیــد. در ایــن لحظــه کادر …Make Mo گزینــه Edit & Import ابتــدا در قســمت
ــام فایــل را از حالــت پیش فــرض تغییــر دهیــد و  Options ظاهــر می گــردد کــه شــما می توانیــد ن

ــدازه صفحــه نمایــش مقصــد  ــا ان ــدازه کار خــود را متناســب ب در قســمت Resolution می توانیــد ان
مشــخص نماییــد. )دقــت نماییــد کــه محتــوای شــما نیــز انــدازه انتخابــی را پشــتیبانی کنــد. بــرای 
مثــال اگــر انــدازه Full HD را انتخــاب نموده ایــد تصویــر شــما نیــز حداقــل تــا حــدودی بــه انــدازه 
ــی برنامــه سیســتم PAL را  ــه راهنمای ــا توجــه ب Full HD نزدیــک باشــد( در قســمت ســوم کادر ب

انتخــاب نمــوده و در آخــر نــوع صــدا را مشــخص و بــرای شــروع کار Ok را کلیــک کنیــد.

در ایــن زمــان شــما وارد بخــش ویرایشــگر برنامــه می شــوید کــه در نــگاه نخســت ممکــن اســت 
بــرای شــما پیچیــده باشــد و فکــر کنیــد کــه کار بــا آن ســخت اســت. امــا بــا کمــی کار در ایــن 
بخــش خواهیــد فهمیــد کــه نــه تنهــا پیچیــده و ســخت نخواهــد بــود بلکــه بســیار ســاده و لــذت 

بخــش اســت.

ما در اینجا ابتدا برنامه را به چهار قسمت تقسیم کردیم تا به آن ها بپردازیم.

ف شووویرای ی ادا ای
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ــد و همچنیــن جلوه هــا  ــه وارد کــردن فایل هــای مــورد نظــر بپردازی ــد ب در قســمت یکــم می توانی
در اختیــار شــما قــرار گرفتــه اســت. شــما می توانیــد در کادر زیــر عملکــرد تمامــی ایــن گزینه هــا 

را ببینیــد:

ردزین
My Media پالت

پالت جلوه ها

ــه درون  ــا ب ــردن فایل ه ــرای وارد ک ب
برنامــه

دانلــود  طریــق  از  اطالعــات  ورود 
مســتقیم

بــه  می تــوان  قســمت  ایــن  در 
برنامــه  درون  ویدئویــی  فایل هــای 

داشــت دسترســی 
بــه  می تــوان  قســمت  ایــن  در 
برنامــه  درون  تصویــری  فایل هــای 

داشــت دسترســی 
بــه  می تــوان  قســمت  ایــن  در 
برنامــه  درون  صوتــی  فایل هــای 

داشــت دسترســی 
تنظیمات نحوه نمایش فایل ها

ــاس  ــر اس ــا ب ــازی فایل ه ــب س مرت
ــام و... ن

گروه بندی فایل ها
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ف شووویرای ی ادا فای شووویرای ی ادا فای شووویرای ی ادا ای

دسترسی به جلوه های ویدئویی

دسترسی به جلوه های صوتی
دسترسی به جلوه های متنی

 Transition ــای ــه جلوه ه ــی ب دسترس
ــری  ــل تصوی )نحــوه گــذر از یــک فای

ــه فایــل دیگــر( و ب
دسترسی به Clip Artها

دسترسی به جلوه های پس زمینه

KKدر مورد جلوه ها بیشتر توضیح نمیدی؟

قبــل از شــروع بــه پرداختــن قســمت دوم ایــن رو بیــان می کنــم کــه در طــول ایــن مبحــث شــما 
بــه صــورت کامــل بــا ایــن گزینه هــا و نحــوه کار بــا آن هــا آشــنا خواهیــد شــد و در ایــن زمــان مــا 
فقــط کارکــرد آن هــا را بیــان می کنیــم زیــرا زمانــی کــه شــما ایــن آمــوزش را بــه پایــان رســاندید 
ــه  ــران فقــط ب ــد تمامــی مطالــب نداریــد و بیشــتر کارب ــه خوان در رجوع هــای بعــدی دیگــر نیــاز ب

دنبــال کارکــرد گزینه هــای فرامــوش شــده هســتند.

در قســمت دوم پخش کننــده برنامــه قــرار گرفتــه اســت کــه در داخــل آن کادر محــل پخــش قــرار 
دارد و شــما بــا درگ موشــواره می توانیــد ایــن کادر را تغییــر مــکان دهیــد. )بــه خاطــر داشــته باشــید 
فایــل شــما نیــز در نمایشــگر مقصــد در آن مــکان اجــرا می شــود. بــرای مثــال اگــر کادر فیلــم را 

پاییــن بیاوریــد فیلــم در قســمت نمایشــگر اجــرا می شــود(
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اما دیگر ابزار های کادر پخش را می توانید در جدول زیر مالحظه بفرمایید:

ردابزار

رفتــن بــه حالــت تمــام صفحــه بــرای 
تماشــای کار

ماننــد  ابزارهایــی  کــردن  فعــال 
خط کــش

Libraries\ ــم )در ــرداری از فیل تصویرب
ــود( ــره می ش Pictures ذخی

ــاز  ــدا ب ــه ابت ــم )ب ــل فیل ــف کام توق
) د می گــرد

به ابتدای فایل جاری می رود

برگشت فریم به فریم

پخش فیلم-توقف لحظه ای فیلم

حرکت به جلو فریم به فریم

به انتهای فایل جاری می رود

حرکت قسمت به قسمت 

ــا در اینجــا  ــد و م ــم ابزارهــای کار شــما را فراهــم می آورن ــه آن می پردازی قســمت دیگــری کــه ب
ــم. ــان می نمایی ــد آن را بی ــمت های کارآم ــا قس تنه

ردابزار
ایجاد قالب های آماده برای پروژه

ضبــط صــدا از طریــق میکروفون هــای 
متصــل به سیســتم شــما

 Movie ــه کادر ــد ب ــر می توانی ــار دیگ ب
Options دسترســی داشــته و تنظیمــات 

پــروژه جــاری را تغییــر دهیــد
ــک  ــرای ی ــان اج ــزان زم ــش می افزای

ــو اسالیدش
ابــزار اســتاندارد برنامــه بــرای مــرور در 

خــط زمــان



53

ف شووویرای ی ادا فای شووویرای ی ادا فای شووویرای ی ادا ای

در  بیشــتر  انتخــاب کــه  ابزارهــای 
ــدد  ــای متع ــر و فایل ه ــا تصاوی کار ب

ــد ــی دارن کارای
ایجــاد بــرش بیــن فیلــم )کارایــی 
ــرا  ــه ف ــرد را در ادام ــزار پرکارب ــن اب ای

ــت( ــد گرف خواهی
بــرای  آهن ربایــی  حالــت  ایجــاد 
فایل هــای در خــط زمــان )موقعــی 
کــه قســمت را بــه قســمت دیگــر 
در خــط زمــان نزدیــک کنیــد بــه 

می چســبند( همدیگــر 
ــش در  ــه نمای ــا را ب ــان فایل ه ــط زم ــم خ ــه آن می پردازی ــه ب ــه ک ــط برنام ــش محی ــن بخ آخری
ــه نمایــش می گــذارد. ایــن بخــش  ــه صــورت جــدا جــدا ب مــی آورد و بخش هــای یــک فایــل را ب
ــر  ــه دیگ ــاهده و ب ــمت مش ــن قس ــد در ای ــرات را می توانی ــی تغیی ــت و تمام ــما اس ــاس کار ش اس

ــد.  ــرات بپردازی تغیی

در اینجا ما قصد داریم تا مطابق شکل امکانات این بخش را توضیح دهیم:

زمانی که در آن قرار دارید( 1

می توانید به مرور و جابجایی در خط زمان بپردازید( 2

الیه های پروژه شما در این قسمت قرار می گیرد( 3

نوع الیه های کار شما در این قسمت به نمایش در آمده است( 4

دستور به نمایش یا عدم نمایش یک الیه تصویری( 5

دستور به پخش یا عدم پخش یک الیه صوتی( 6

قفل کردن الیه )دیگر نمی توان در الیه ایجاد تغییر نمود(( 7

سه حالت بزرگ نمایی در نمایش الیه ها( 8

ایجاد نوع خاصی از الیه جدید ( 9

ــرار می دهــد کــه تمــام ســطر را بپوشــاند ( 10 ــه ای ق ــه گون فایل هــای درون خــط زمــان را ب
ــی انجــام می دهــد ــا بزرگ نمای ــی ی ــا کوچــک نمای ــن کار را فقــط ب و ای

ــط ( 11 ــای درون خ ــش فایل ه ــر نمای ــی از نظ ــک نمای ــا کوچ ــی ی ــه بزرگ نمای ــد ب می توانی
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زمانــی بپردازیــد

KKمیشه در مورد الیه ها بیشتر توضیح بدید؟

ــگاه  ــی رو ن ــم معمول ــک فیل ــما ی ــی ش ــه وقت ــم ک ــر بگ ــی مختص ــز خیل ــا  نی ــورد الیه ه در م
می کنیــد از الیه هایــی ماننــد الیه هــای تصویــری، الیه هــای صوتــی، جلوه هــای صوتــی و 

ــت ــده اس ــکیل ش ــس و... تش ــل زیرنوی ــی مث ــای متن ــری، الیه ه تصوی

حــال کــه کمــی بــا محیــط برنامــه آشــنا شــدید بــا اســتفاده از گزینــه Import بــه محــل مــورد نظــر 
ــه  ــرای ایجــاد اسالیدشــو وارد نماییــد و در گام بعــد آن هــا را ب ــر دلخــواه خــود را ب رفتــه و تصاوی

خــط زمانــی در الیــه Video بکشــید.

در ایــن زمــان اولیــن خواســته ذهــن هــر کاربــر، چگونگــی تغییــر در زمــان کلــی اسالیدشــو اســت 
کــه تغییــر در زمــان کلــی پخــش بــا دو حالــت زیــر برقــرار می گــردد:

ــزار . 1 ــا اب ــا را ب ــد آن ه ــان دهی ــش زم ــدازه افزای ــک ان ــه ی ــا را ب ــی فایل ه ــد تمام ــر بخواهی اگ
ــک  ــا کلی ــد ب ــد و در گام بع ــاب در می آوری ــت انتخ ــه حال ــای Ctrl+A ب ــا کلید ه ــاب ی انتخ
آیکــون Duration میــزان زمــان را افزایــش می دهیــد. )زمــان در ایــن کادر بــرای هــر یــک از 
تصاویــر اســت کــه بــا افزایــش آن تمامــی تصاویــر بــه همیــن میــزان، زمــان نمایــش آن هــا 

ــد( ــش می یاب ــز افزای ــان کل کار نی ــوازات آن زم ــه م ــش و ب افزای

امــا زمانــی کــه شــما بخواهیــد یــک یــا چنــد تصویــر را افزایــش زمــان دهیــد آن هــا را انتخــاب . 2
)بــرای انتخــاب نامتنــاوب یــا غیــر پشــت ســرهم کلیــد Ctrl را پاییــن نگــه داریــد( و ســپس بــا 

کلیــک آیکــون Duration میــزان زمــان را افزایــش  دهیــد.

نکتــه کــه می بایســت در اینجــا بیــان کــرد ایــن اســت کــه شــما نمی توانیــد زمــان یــک فیلــم را 
ــا حــذف قســمت هایش کاهــش دهیــد. افزایــش دهیــد و تنهــا می توانیــد آن را ب

روش دیگــر بــرای کاهــش و افزایــش زمــان، قــرار گرفتــن در ابتــدا یــا انتهــای فیلــم و تصویــر و 
ســپس درگ کــردن اســت. )در ایــن روش بــرای افزایــش زمــان می بایســت فضــای خالــی را بعــد 

از تصویــر ایجــاد نماییــد(
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بعــد از مبحــث زمــان نوبــت بــه Copy ،Cut، بازنشــانی و نحــوه حــذف می رســد. در ضمــن قبــل از 
شــروع کار ایــن نکتــه را بیــان کنیــم کــه اگــر شــما می خواهیــد از قســمتی در کارتــان ایــن اعمــال 
را داشــته باشــید یــا بــرای مثــال می خواهیــد قســمت تبلیغــات یــک فیلــم را برداریــد بایــد در ابتــدا 
ــر روی بخــش  ــا اســتفاده از راســت کلیــک ب ــد. پــس ب ــرش ایجــاد نمایی و انتهــای آن قســمت ب
انتخابــی یــا بــا کلیدهــای Ctrl+V ،Ctrl+X ،Ctrl+C و Delete بــه ترتیــب Cut ،Copy، بازنشــانی و 

حــذف بپردازیــد. 

KK ــای ــدا و انته ــه ابت ــخته ب ــرام س ــی ب ــم ول ــته باش ــذف داش ــم ح ــه فیل ــوام در میان می خ
ــرم! ــرش ب ب

ــای درون  ــی فایل ه ــی کار بزرگ نمای ــرای راحت ــم ب ــش فیل ــه در ویرای ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ب
ــه راحتــی در  ــزار Play و Shuttle ب ــا اســتفاده از دو اب ــا ایــن کــه ب خــط زمــان را افزایــش دهیــد ی

ــد. ــرار بگیری ــود ق ــواه خ ــای دلخ مکان ه

ــد کــه در  ــه ایجــاد اسالیدشــو بپردازی ــه دو صــورت خــودکار و دســتی ب ــد ب اکنــون شــما می توانی
ــر  ــد ه ــه می توانی ــاب و در ادام ــب را انتخ ــک قال ــزار �emes ی ــتفاده از اب ــا اس ــودکار ب ــت خ حال

ــا ایــن کــه دیگــر مــوارد را بیفزاییــد. قســمت را کــه مایــل باشــید تغییــر داده و ی

در حالــت دســتی شــما بایــد خــود بــه صــورت دســتی و بــا وارد کــردن صــوت و جلوه هــا بــه کار 
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اسالیدشــو را ایجــاد نماییــد. پــس بــرای افــزودن صــوت بــا اســتفاده از گزینــه Import بــه محــل 
مــورد نظــر رفتــه و اصــوات دلخــواه خــود را بــرای افــزودن بــه اسالیدشــو وارد نماییــد و در گام بعــد 

آن هــا را بــه خــط زمانــی در الیــه Music بکشــید.

امــا در قســمت جلوه هــا شــما بــا پنــج نــوع جلــوه ســروکار داریــد کــه بــه ترتیــب زیــر بــرای شــما 
کارایــی دارنــد:

ــان ) ۱ ــد و در زم ــرار می گیرن ــری ق ــای تصوی ــر روی فایل ه ــا ب ــن جلوه ه Video E�ect: ای

ــال جلوه هــای ویدئویــی Zoom در حیــن  ــرای مث اجــرای ایــن فایل هــا جــاری هســتند ب
اجــرای اسالید شــو بــا ایجــاد بزرگ نمایــی و حرکــت تصاویــر نمایــش زیبایــی را بــه اجــرا 

ــرد( ــرار می گی ــه Video ق ــذارد. )در الی می گ

ــان ) ۲ ــد و در زم ــرار می گیرن ــی ق ــای صوت ــر روی فایل ه ــا ب ــن جلوه ه Audio E�ect: ای

ــرد( ــرار می گی ــه Music ق ــتند. )در الی ــاری هس ــا ج ــن فایل ه ــرای ای اج

ــکان از کادر ) ۳ ــر م ــان و در ه ــر زم ــه در ه ــد ک ــه شــما کمــک می کن ــوه ب ــن جل Text: ای

تصویــر کارتــان، متنــی را بــه نمایــش در آوریــد و بــه خاطــر داشــته باشــید کــه نرم افــزار 
ــون فارســی می بایســت از فارســی  ــرای درج مت ــد و ب ــان فارســی پشــتیبانی نمی کن از زب

ــرد( ــرار می گی ــه Video ق ــد. )در الی ســازها کمــک بگیری

ــا ) ۴ ــر ی ــل دیگ ــه فای ــری ب ــل تصوی ــک فای ــور از ی ــان عب ــوه در زم ــن جل Transition: ای

ــه بــرش دیگــر در الیــه Video اعمــال می گــردد و بیشــتر بــرای عبــور از  یــک بــرش ب
یــک تصویــر بــه تصویــر دیگــر اســتفاده می شــود. )در قســمت پاییــن الیــه Video قــرار 

می گیــرد(

ــما ) ۵ ــری ش ــل تصوی ــه فای ــت ک ــی اس ــرای زمان ــتر ب ــوه بیش ــن جل Backgrounds: ای

کوچک تــر از کادر نمایــش باشــد و یــا ایــن کــه بخواهیــد در آغــاز و پایــان پــروژه خــود 
ــرد(  ــرار می گی ــه Video ق ــد. )در الی ــرار دهی ــی را ق متن

ــرای موفقیــت در  ــد می کنــم کــه ب ــان مبحــث ایجــاد اســالید شــو رســیدیم و تاکی ــه پای دیگــه ب
ــا جلوه هــا بیشــتر آشــنا شــوید. آن هــا را بــر روی الیه هــا و قســمت های انتخابــی خــود  کارتــون ب
اعمــال کنیــد و نحــوه کار را تماشــا کنیــد. بــرای تغییــرات در جلوه هــا بــر روی آن هــا دوبارکلیــک 
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ــد و  ــا کنی ــد و نتیجــه را تماش ــود دســت بزنی ــات دلخــواه خ ــه تنظیم ــا ب ــل جلوه ه ــد و در پان کنی
در زمــان اشــتباهات خــود از آیکون هــای Undo و Redo اســتفاده کنیــد. دلیــل ایــن کــه هــم مــا 
ــده  ــی و کســل کنن ــی طوالن ــود کــه بحــث خیل ــن ب ــم ای ــح ندادی در مــورد جلوه هــا بیشــتر توضی
ــدارد و  ــاص ن ــش خ ــه دان ــاز ب ــد، نی ــری می باش ــا بص ــا جلوه ه ــر کار ب ــی دیگ ــد و در نگاه می ش
ــدا  ــا ابت ــم ت ــز پیشــنهاد می کنی ــا نی ــازه کاره ــرای ت ــود. ب ــوط می ش ــر مرب ــه کارب ــه ذائق ــتر ب بیش
ــب کار و نحــوه  ــا قال ــا ب ــد ت ــرار دهن ــر خــود ق ــر روی تصاوی ــم کاری ب ــک ت ــزار �emes ی ــا اب ب

ــوند.  ــنا ش ــتر آش ــا بیش ــری جلوه ه قرارگی

آخریــن نکتــه در خصــوص ایــن مبحــث اینــه کــه در کارتــان و اســتفاده از جلوه هــا آرامــش و نظــم 
کاری را حفــظ نماییــد و ســعی نکنیــد کــه از جلوه هــای گوناگــون و متفــاوت زیــادی اســتفاده کنیــد 
و تنهــا در مــوارد خــاص و بســته بــه محتــوای کارتــان از گوناگونــی اســتفاده کنیــد. زیــرا جلوه هــای 

متعــدد آرامــش بیننــده را برهــم زده و دل زدگــی را بــه وجــود مــی آورد.

ــرای  ــود را ب ــروژه خ ــل پ ــورت تمای ــرده و در ص ــک ک ــه Next کلی ــر روی گزین ــان کار ب در پای
ــد  ــاره وارد محیــط برنامــه می شــوید کــه می توانی ــد. ســپس دوب ــره نمایی اســتفاده های بعــدی ذخی
کار خــود را بــه صــورت یــک دیســک تصویــری رایــت نماییــد و اگــر می خواهیــد آن را بــه صــورت 
ــق  ــد مطاب ــد و ســپس در کادر بع ــک کنی ــه Export را کلی ــد گزین ــی در بیاوری ــل ویدئوی ــک فای ی

شــکل عمــل نماییــد.
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گام نخست ورود اطالعات

 Create & Export ــوع دیســک را مشــخص نمــوده ســپس در قســمت ــاز خــود ن ــه نی ــا توجــه ب ب
 DVD گزینــه مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنیــد. مــا در اینجــا قصــد داریــم تــا یــک دیســک از نــوع

ایجــاد نماییــم پــس گزینــه ســوم را انتخــاب می نماییــم.

اکنــون اگــر شــما در ادامــه کار ایجــاد اسالیدشــو و یــا ویرایــش یــک فایــل هســتید، فایــل ویرایــش 
شــده شــما بــه لیســت فایل هــای بــرای رایــت شــدن افــزوده شــده اســت. مــا در اینجــا تنهــا بــه 
تعــدادی از ابزارهــا می پردازیــم و از مــواردی کــه در مبحــث قبــل بــه آن هــا پرداخته ایــم اجتنــاب 

می نماییــم:

ه ردزی
ــرای  ــه ب ــگر برنام ــه ویرایش ــن ب رفت

ــو ــا اسالیدش ــو ی ــاد ویدئ ایج
ــرای  ــه ب ــگر برنام ــه ویرایش ــن ب رفت

ــی ــل انتخاب ــش فای ویرای
حذف فایل انتخابی

ــن  ــه پایی ــک مرتب ــی را ی ــل انتخاب فای
می بــرد  

ــاال  ــه ب ــک مرتب ــی را ی ــل انتخاب فای
د   می بــر

فایل ها را به هم متصل می کند

ویی وی اددی ای
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ایجــاد Chapter بــر روی فیلــم )از ایــن 
منــوی  یــک  می تــوان  قســمت ها 
ــاد  ــاری ایج ــل ج ــرای فای ــه ب جداگان

ــود( نم
ایجاد برش بر روی فیلم

حذف ابتدا و انتهای فایل جاری
بــه طــور کلــی شــما در ایــن مرحلــه فایل هــا را وارد می کنیــد، ســپس آن هــا را در صــورت تمایــل 
ــد می بایســت  ــه گام بع ــن ب ــرای رفت ــد؛ و ب ــال می نمایی ــب دلخــواه را اعم ــرده و ترتی ــش ک ویرای

گزینــه Next را کلیــک نماییــد.

گام دوم منوی دیسک

در ایــن مرحلــه شــما می توانیــد بــه تنظیمــات منــوی دیســک کــه در زمــان بارگــذاری دیســک در 
سیســتم مقصــد بــه اجــرا در می آیــد بپردازیــد.

در قســمت یکــم شــما می توانیــد در کادر Men… دســتور بــه ایجــاد تمامــی منوهــا، فقــط منــوی 
قســمت ها و عــدم وجــود منــو را بدهیــد. ســپس در کادر Cat… تعییــن نماییــد کــه منــوی دیســک 
ــی از  ــد یک ــز می توانی ــمت نی ــن قس ــن ای ــه بعدی. در پایی ــا س ــد ی ــدی باش ــوع دوبع ــما از ن ش

ــد. ــاب کنی ــود انتخ ــواه خ ــه دلخ ــرض را ب ــای پیش ف منو ه

در قســمت چهــارم تقســیم بندی مــا، منو هــای شــما در دســترس گذاشــته شــده اســت کــه بتوانیــد 
بــا انتخــاب هــر کــدام بــه اعمــال تغییــرات در آن بپردازیــد. بــه طــور کلــی در ایــن قســمت دو نــوع 
ــرد کــه Main Menu قســمت ها و فایل هــای دیســک شــما  ــرار می گی ــو و یــک Intro Video ق من
ــد را در  ــل ایجــاد نمودی ــی را کــه شــما از یــک فای را نشــان می دهــد و Chapter Men… چپترهای
ــه نمایــش می گــذارد کــه  ــه نشــان می دهــد و در آخــر Intro Video ویدئویــی را ب منــو ای جداگان

در ابتــدای بارگــذاری دیســک نشــان داده شــود.

در قســمت ســوم تقســیم بندی مــا، ظاهــر منــوی انتخابــی بــه نمایــش در آمــده اســت کــه شــما 
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می توانیــد در همیــن قســمت بــه تغییراتــی ماننــد تغییــر در نوشــته ها بــا دابل کلیــک کــردن آن هــا 
بپردازیــد. میشــه گفــت کــه بیشــترین کارایــی ایــن قســمت نــگاه کــردن بــه تغییراتــی اســت کــه 

اعمــال می کنیــم تــا مــا را در اعمــال هرچــه بهتــر ایــن تغییــرات یــاری رســاند.

ــن گام می باشــد، دســت شــما را در خصوصــی  ــی ای ــه بخــش اصل ــا در قســمت Customize ک ام
ــد.  ــاز می کن ــا ب ــازی منو ه س

این قسمت از سه بخش تشکیل شده است که عبارتند از:

ــی داشــته . ۱ ــته ها دسترس ــا و نوش ــه، دکمه ه ــه تنظیمــات پس زمین ــد ب Properties: می توانی

باشــید

Buttons: می توانیــد قالــب و شــکل دکمه هــای فیلــم و دکمه هــای هدایت گــر را تغییــر . ۲

دهیــد

Disc/Project: ایــن بخــش مربــوط بــه تنظیمــات کلــی دیســک در خصــوص منوهــا و نحــوه . ۳

ــد ــش می باش پخ

ما اکنون به صورت کامل به این بخش ها می پردازیم.

ــورت  ــد در ص ــخص نمایی ــمت End Action مش ــد در قس ــما می توانی ــش Disc/Project ش در بخ
اتمــام فیلــم چــه عملــی انجــام شــود کــه ســه حالــت پخــش مجــدد فیلــم، رفتــن بــه منــو و پخــش 
آیتــم بعــدی  بــرای انتخــاب شــما قــرار داده شــده اســت. در قســمت Number… شــما می توانیــد 

ــد. ــد را تعییــن نمایی ــو قــرار می گیرن تعــداد خطــوط راهنمــا کــه در قســمت پیش نمایــش من

در بخــش Buttons بــه شــما ایــن امــکان داده شــده اســت تــا ابتــدا در کادر نخســت تعییــن نماییــد 
کــه قصــد تغییــر چــه نــوع دکمه هایــی را داریــد و ســپس دکمــه دلخــواه خــود را انتخــاب و در آخــر 

بــرای اعمــال آن گزینــه Apply را کلیــک کنیــد.
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ــما  ــی ش ــورد انتخاب ــه م ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــت را داری ــد حال ــما چن ــش Properties ش ــا در بخ ام
ــه و  ــات پس زمین ــه تنظیم ــا ب ــا در اینج ــود. م ــش داده می ش ــو نمای ــش من ــمت پیش نمای در قس
دکمه هــا می پردازیــم و از آنجایــی کــه دیگــر مــوارد را شــامل می شــود آن هــا را بیــان نمی کنیــم.

ــو را  ــه من ــمت Background پس زمین ــد در قس ــما می توانی ــش Properties: Background ش در بخ
 Background ــمت ــپس در قس ــم( س ــر و فیل ــرض، تصوی ــه پیش ف ــگ، پس زمین ــد. )رن ــر دهی تغیی
Audio یــک فایــل صوتــی را بــه پس زمینــه بیفزاییــد. قســمت بعــد Animation می باشــد کــه بــه 

شــما امــکان تعییــن مــدت زمــان پخــش منــو را می دهــد و بعــد از آن بــا توجــه بــه دســتور شــما 
ــود. ــل می ش در Autorun Action عم

ــر روی آیتــم  ــی کــه ب ــرای زمان ــا ب ــه شــما اجــازه می دهــد ت در ادامــه کار قســمت Interaction ب
ــا آن رنــگ  قــرار می گیریــد و زمانــی کــه کلیــک می کنیــد رنگــی را مشــخص نماییــد تــا آیتــم ب
ــما  ــرای ش ــکان را ب ــن ام ــرد Autorun Action ای ــه پرکارب ــن گزین ــود و همچنی ــش داده ش نمای
ــرد.  ــی صــورت گی ــو چــه عمل ــان نمایــش من ــد از اتمــام زم ــد بع ــن کنی ــا تعیی فراهــم مــی آورد ت
ــاب  ــد و انتخ ــش می ده ــر نمای ــط کارب ــاب توس ــان انتخ ــا زم ــو را ت ــاب None من ــا انتخ در اینج
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ــه  ــن بخــش Spreading می باشــد ک ــن قســمت ای ــد. آخری ــش می ده ــال را نمای ــم فع Play… آیت

شــما می توانیــد مشــخص نماییــد چــه تعــداد آیتــم در یــک منــو نمایــش داده شــود و مــا پیشــنهاد 
ــد. ــرار دهی ــت Standard ق ــزان را در حال ــن می ــم ای می کنی

بخــش Properties: Button مربــوط بــه تنظیمــات دکمه هــا می باشــد و در زمانــی نمایــان می گــردد 
کــه شــما آیتمــی را در قســمت پیش نمایــش منــو در حالــت انتخــاب قــرار داده باشــید. در نخســتین 
قســمت ایــن بخــش شــما می توانیــد در کادر Transition یــک حالــت گــذر را مشــخص کنیــد کــه 

در زمــان گــذر از ایــن منــو بــه نمایــش فیلــم اجــرا گــردد.

KKچیه و چرا غیر فعاله؟ Link To گزینه

 )Advanced Editing( گزینــه ای Customize در اینجــا الزمــه کــه بگیــم در تمامــی حالت هــای کادر
ــه صــورت  ــو و دســتورات آن، ب ــا فعــال نمــودن آن تنظیمــات من ــرار دارد کــه ب ــدای کادر ق در ابت
تمــام دســتی در می آیــد. بــه گونــه ای گــه شــما می توانیــد حتــی آیتمــی را بــه یــک فایــل دیگــر 
Link دهیــد. البتــه از آنجایــی کــه در ایــن حالــت ســختی کار و احتمــال خطــا بــرای شــما بیشــتر 

ــوزش آن  ــا از آم ــد، م ــده می گردان ــل کنن ــی و کس ــا را طوالن ــث م ــن مبح ــود و همچنی می ش
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نموده ایــم. صرف نظــر 

 Display ــد در کادر ــه بخــش Properties: Button و در قســمت Appearance شــما می توانی در ادام
نحــوه نمایــش آیتــم را در زمــان اجــرای منــو تغییــر دهیــد و یکــی از ســه حالــت زیــر را تعییــن 

نماییــد:

Display Title: قسمت کوچکی از فیلم در آیتم نشان داده می شود. ۱

Display Picture: تصویر ابتدای فیلم نشان داده می شود. ۲

Picture File…: می توانید تصویری را در آیتم برای نمایش قرار دهید. ۳

ــم  ــوان آیت ــن را در عن ــداد و مت ــه اع ــوه رابط ــد نح ــمت Text Numbering می توانی ــپس در قس س
ــه دلخــواه  ــم را ب ــوان آیت ــدی عن ــد قالب بن ــه و در قســمت Format می توانی ــد. در ادام ــن کنی تعیی
ــا  ــم درج گــردد ی ــک آیت ــوان ی ــه عن ــد کــه ادام انتخــاب و در کادر Multiline Text مشــخص کنی
ــوط  ــم و تنظیمــات آن مرب ــرای آیت ــه ایجــاد ســایه ب ــن قســمت ب ــه ای ــن گزین درج نگــردد. آخری

می گــردد.

در قسمت Font شما می توانید نوع قلم، اندازه و شکل آن را تنظیم نمایید.

ــم در  ــوان آیت ــکان آن در کادر عن ــته و م ــدی نوش ــم، ترازبن ــگ قل ــات رن ــمت Text تنظیم در قس
ــار شــما گذاشــته شــده اســت. اختی

در آخریــن قســمت ایــن بخــش شــما می توانیــد مــکان دقیــق آیتــم، انــدازه آن، چرخــش آیتــم و 
شــفافیت آیتــم را بــه دلخــواه خــود و بــه صــورت دقیــق تنظیــم نماییــد.
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در پایــان ایــن گام یــه بــار دیگــه بیــان می کنــم کــه بــرای تغییــر نوشــته ها مثــل عنــوان کلــی و 
ــد و  ــک نمایی ــا دابل کلی ــر روی آن ه ــو ب ــش من ــکان پیش نمای ــت در م ــا می بایس ــوان آیتم ه عن
ــد  ــدازه و موقعیــت آیتم هــا می توانی ــر ان ــد. همچنیــن در مــورد تغیی ــر دهی ســپس نوشــته ها را تغیی
بــا کلیــک آن هــا و درگ کــردن بــه جابجایــی آن هــا پرداختــه و بــا اســتفاده از گیره هــای اطرافشــان 
بــه تغییــر انــدازه آن هــا بپردازیــد. در پایــان بــرای رفتــن بــه گام ســوم بــر روی Next کلیــک نماییــد.

گام سوم پیش نمایش

در ایــن مرحلــه پیش نمایــش کلــی دیســک شــما قــرار گرفتــه اســت و نمونــه کوچکــی از کنتــرل 
یــک پخــش کننــده خانگــی بــرای شــما قــرار داده شــده اســت تــا دیســک خــود را تســت کــرده و 
اگــر نیــاز بــه ویرایــش مجــدد دیدیــد برگشــته و آن را ویرایــش نماییــد. در پایــان بــرای رفتــن بــه 

گام چهــارم بــر روی Next کلیــک نماییــد.

گام چهارم تنظیمات قبل از رایت 

در ایــن مرحلــه تنظیمــات انتهایــی رایــت در اختیــار شــما گذاشــته شــده اســت کــه ایــن تنظیمــات 
شــامل انتخــاب درایــور، رایــت بــر روی هــارد سیســتم، نــام دیســک و در نهایــت تعییــن ســرعت 
رایــت می باشــد. بــا توجــه بــه مباحــث گذشــته ایــن قســمت بــه توضیــح نیــاز نــدارد و بــرای رایــت 

ــد. ــر روی Burn کلیــک نمایی  می بایســت ب

گام آخر رندر و رایت دیسک

ــدر نمــودن فایل هــا  ــه رن ــد برنامــه شــروع ب بعــد از ایــن کــه شــما دســتور رایــت را صــادر نمودی
ــر اســاس  ــا آن هــا را بــرای پخــش در یــک پلیــر خانگــی مهیــا ســازد. ایــن مرحلــه ب می نمایــد ت
ــما  ــر ش ــه صب ــاز ب ــرد و نی ــان می گی ــما زم ــای ش ــت فایل ه ــا، و فرم ــم فایل ه ــخت افزار، حج س
ــد  ــرک نمایی ــود را ت ــتم خ ــد سیس ــاز داری ــما نی ــی ش ــر دلیل ــه ه ــی ب ــن مواقع ــر در چنی دارد. اگ
پیشــنهاد می کنیــم گزینــه Shut… را فعــال نمــوده تــا بعــد از اتمــام رنــدر و رایــت دیســک سیســتم 
بــه صــورت خــودکار خامــوش گــردد. آخریــن نکتــه هــم اینکــه در کادر Priority می توانیــد میــزان 
اســتفاده برنامــه از پردازشــگر سیســتم خــود را تعییــن نماییــد کــه هرچقــدر ایــن میــزان باالتــر باشــد 
ــر کاهــش  ــان دیگ ــای همزم ــع آن ســرعت سیســتم در انجــام کاره ــه تب ــر و ب ســرعت کار باالت

می یابــد.
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نرم افــزار Nero Soundtrax یکــی از دیگــر نرم افزارهــای جانبــی گــروه Nero می باشــد کــه امــکان 
میکــس صــدا و یــا میشــه گفــت کار هــای ترکیبــی و پایانــی را در کار بــا صــوت انجــام می دهــد. 
ــی  ــه جانب ــر برنام ــرای Wave Editor دیگ ــی ب ــوان مکمل ــه را می ت ــن برنام ــر ای ــری دیگ از منظ
Nero در خصــوص کار بــا اصــوات دانســت و همچنیــن هــردوی ایــن برنامه هــا را تکمیــل کننــده 

ــی ســطح صــدا را  ــش حت ــه ویرای ــما دسترســی ب ــرا در Nero Video ش ــمرد. زی Nero Video برش

ــط  ــن Soundtrax را فق ــا اصــوات اســتفاده کــرد. همچنی ــد و می بایســت از برنامه هــای کار ب نداری
ــه  ــک ب ــط ویرایشــگر صــدا آن هــم ی ــده صــدا و Wave Editor را فق ــب کنن ــک ترکی ــوان ی می ت
یــک دانســت. نکتــه دیگــر کــه در اینجــا الزم بــه بیــان می باشــد ایــن اســت کــه ایــن برنامه هــا 
بــه صــورت حرفــه ای نبــوده و نمی تواننــد تمامــی خواســته های کاربــران حرفــه ای را اجــرا نماینــد. 
ــر و  ــک دیگ ــه ی ــا ب ــن برنامه ه ــه وابســتگی ای ــا ک ــن برنامه ه ــف ای ــل ضع ــس در نتیجــه عوام پ
عــدم حرفــه ای بودنشــان می باشــد ســبب گشــته اســت تــا کاربــران حرفــه ای کــه می خواهنــد بــر 

ــا آن هــا نداشــته باشــند. روی فایل هــای صوتــی و تصویــری کار کننــد چنــدان رغبتــی بــه کار ب

ــکان مشــخص نمــودن  ــه شــما ام ــه ب ــرو می شــوید ک ــا کادری روب ــدا ب ــه در ابت ــا اجــرای برنام ب
ــد  ــان را مشــخص نمایی ــودن کارت ــه ب ــد کانال ــدا چن ــن ابت ــد در همی ــد و می توانی ــروژه را می ده پ

ــم. ــاب می نمایی ــت )Mix CD…( را انتخ ــه نخس ــا گزین ــه م ک

ــوار  ــح ن ــد از توضی ــوزش مفی ــرای آم ــا در اینجــا ب ــه می شــوید. م ــط برنام ــون شــما وارد محی اکن
منــو صــرف نظــر کــرده، بــه دیگــر قســمت ها می پردازیــم و دلیــل ایــن کار ایــن اســت کــه اکثــر 
ــا دارای ســه  ــل دسترســی می باشــد. تقســیم بندی م ــه قاب ــط برنام ــو درون محی ــوار من ــات ن امکان

ــم. ــه آن می پردازی ــکل ب ــق ش ــه مطاب ــد ک قســمت می باش

ــزار برنامــه می باشــد. شــما می توانیــد در  ــوار اب  قســمت نخســت کــه آن را فــرا خواهیــد گرفــت ن
جــدول زیــر بــا ابزارهــای آن آشــنا شــوید.

دربارهنرمافزار

آشناییونحوهکاربانرمافزار
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ردابزار
ایجاد پروژه جدید

باز کردن یک پروژه

ذخیره پروژه

Copy ،Cut و بازنشانی

حذف یک ترک

بازگشت تغییرات-رد بازگشت

ایجاد بزرگ نمایی در کار

افزودن ترک جدید

ــای  ــرای فایل ه ــه ب ــتجوگر برنام جس
مدیــا

افزودن فایل صوتی

رایت دیسک صوتی

ــی منتخــب در  ــل صوت ــاز شــدن فای ب
Wave Editor برنامــه

هم تراز کردن چند ترک صوتی

 Master ــرک ــه ت ــما ب ــمت ش ــن قس ــود. در ای ــی می ش ــای صوت ــه ترک ه ــوط ب ــمت دوم مرب قس
ــر در آن  ــه تغیی ــال هر گون ــا اعم ــا ب ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــما ای ــه ش ــه ب ــد ک ــی داری دسترس
تنظیماتــی را بــه صــورت کلــی بــرای تمــام ترک هــای موجــود در پــروژه داشــته باشــد. بــه عنــوان 
ــروژه  ــای درون پ ــی ترک ه ــد ســطح صــدای تمام ــم کنی ــرک Master را ک ــر صــدای ت ــال اگ مث

ــود. ــم می ش ک

ــر تعــداد  ــد تغیی ــروژه مانن ــه تنظیــم ســطح صــدا، تنظیمــات پ ــد ب در تــرک Master شــما می توانی
ــد. ــی بپردازی ــای صوت ــال جلوه ه ــی و اعم ــای صوت کانال ه
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KKجلوه های صوتی رو میشه بیشتر توضیح بدی؟

ــا  ــوه کار ب ــش نح ــث را در بخ ــن مبح ــه ای ــد ک ــت بدونی ــی می بایس ــای صوت ــورد جلوه ه در م
Wave Editor بــه صــورت کامــل توضیــح داده شــده و مــا در اینجــا از بیــان مجــدد آن صــرف نظــر 

کرده ایــم.

ــا  ــد ب ــما می توانی ــد و ش ــرار می گیرن ــروژه ق ــی پ ــای صوت ــرک Master ترک ه ــن ت ــا در پایی ام
اســتفاده از ابــزار Insert Track در نــوار ابــزار بــه تعــداد ایــن ترک هــا بیفزاییــد. دیگــر مــوارد مربــوط 

ــد. ــر مشــاهده نمایی ــد در تصوی ــرک را می توانی ــه ت ب

ــا  ــب ترک ه ــه ترکی ــرد و ب ــد ک ــما در آن کار خواهی ــه ش ــود ک ــد ب ــی خواه ــوم بخش ــمت س قس
ــا درگ کــردن  ــد ب ــواری هســتید کــه می توانی ــن قســمت شــما شــاهد ن ــدای ای ــد. در ابت می پردازی
بندهــای قرمــز رنــگ آن بزرگ نمایــی کار خــود را تعییــن نماییــد و یــا ایــن  کــه در داخــل ایــن دو 
بنــد قــرار گرفتــه و بــا تبدیــل شــدن نشــانگر موشــواره بــه عالمــت دســت، در خــط زمانــی جابجــا 

شــوید.
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در ادامــه نــواری بــرای شــما قــرار گرفتــه اســت کــه می توانیــد بــه ضبــط صــدا و دیگــر عمل هــای 
پخــش صــدا بپردازیــد کــه شــما بــه طــور قطــع بــا ایــن آیکون هــا آشــنایی داریــد و فقــط یکــم 
در بــاره ابــزار نخســت ایــن نــوار بگیــم کــه شــما بــا کلیــک آن می توانیــد بــه راحتــی بــه ضبــط 
صــدا بپردازیــد. مــا در Wave Editor بــه ایــن مبحــث بیشــتر می پردازیــم و آن را بــه صــورت کامــل 

ــم. ــریح می نمایی تش

ــد  ــه اســت. شــما می توانی ــرار گرفت ــروژه شــما ق ــی ترک هــای پ ــوار پخــش خــط زمان ــن ن در پایی
ــی را در  ــل صوت ــش فای ــن بخ ــرک در ای ــر ت ــک ه ــا کلی ــش و ب ــا را افزای ــزار ترک ه ــوار اب در ن
ــه  ــد ب ــما می توانی ــوده و ش ــان ب ــیار آس ــی بس ــای صوت ــباندن فایل ه ــوه چس ــد. نح ــرار دهی آن ق
ــل  ــک فای ــدای ی ــا ابت ــا ی ــه انته ــا درگ کــردن ب ــی آن هــا را در هــر ترکــی کــه می باشــند ب راحت
صوتــی مــورد نظــر بچســبانید. امــا در خصــوص حــذف قســمت های یــک فایــل صوتــی شــما فقــط 
می توانیــد ابتــدا و انتهــای آن را حــذف نماییــد. )درگ کــردن ابتــدا و انتهــای فایــل( شــما می توانیــد 
بــرای دســت کاری در داخــل فایــل صوتــی از Wave Editor اســتفاده نماییــد. در مــورد دیگــر اعمــال 
ــد.  ــی کار کنی ــل صوت ــر روی کل یــک فای ــد ب ــه می باشــد و شــما فقــط می توانی ــن گون ــز همی نی

ــد،  ــکان می ده ــما ام ــه ش ــود ب ــده می ش ــی دی ــط زمان ــه در خ ــن ک ــگ نقطه چی ــز رن ــط قرم خ
ــد و کار خــود  ــوار پخــش تســت کنی ــا اســتفاده از ن ــروژه خــود را ب ــرار دارد پ ــی کــه آن ق در زمان
ــا در زمــان مــورد  را بشــنوید. بــرای انتقــال ایــن خــط بــه هــر زمــان دیگــر تنهــا کافــی اســت ت
نظــر قــرار گرفتــه )نــوار آبــی رنــگ در پاییــن نــوار پخــش( و یــک بــار کلیــک نماییــد. نوارهــای 
ــرار  ــما را در ق ــده( ش ــان داده ش ــکل نش ــه )درون ش ــن برنام ــت و پایی ــمت راس ــی در قس پیمایش

ــد. ــورد نظــر کمــک می نماین ــان م ــورد نظــر و زم ــرک م ــه ت ــری ب گی

در مــورد افــزودن فایــل صوتــی می بایســت ایــن رو بیــان کنیــم، شــما در هــر کجایــی کــه خــط 
پخــش را قــرار دهیــد و فایــل صوتــی را بیفزاییــد آغــاز آن فایــل از آنجــا خواهــد بــود کــه بــاز هــم 
ــد.  ــا کنی ــه جابج ــرک مربوط ــی ت ــط زمان ــش آن را در خ ــا درگ کردن ــت ب ــی راح ــد خیل می توانی
نکتــه دیگــر در رابطــه بــا فایل هــای صوتــی ایــن اســت کــه شــما می توانیــد بــا اســتفاده از کلیــد 
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ــا را در  ــد آن ه ــر می خواهی ــد و اگ ــا بپردازی ــاوب فایل ه ــه انتخــاب نامتن ــک ب Ctrl در صفحــه کلی

یــک نقطــه شــروع قــرار دهیــد بــا اســتفاده از ابــزار Align Clips در نــوار ابــزار آن هــا را تــراز کنیــد.

ــا در  ــی ی ــرک در خــط زمان ــی ت ــال )فضــای خال ــرک فع ــر روی هــر ت ــع راســت کلیــک ب در موق
قســمت چــپ برنامــه( چنــد امــکان جدیــد بــرای شــما فراهــم می آیــد کــه بــه تعــدادی از آن هــا 

می پردازیــم.

Deactivate Track: تــرک مــورد نظــر را غیــر فعــال می کنــد )بیشــتر بــرای زمــان تســت ) ۱

کــردن کاربــرد دارد(

ــرک در ) ۲ ــر در شــدت صــدای ت ــرای تغیی ــی شــدت صــدا را ب Add Volume Curve: منحن

اختیــار شــما می گــذارد ایــن منحنــی دارای یــک گیــره صفیــد رنــگ می باشــد کــه بــرای 
تغییــر کلــی در تــرک می بایســت فقــط روی آن قــرار گرفتــه و درگ کنیــد. بــا کلیــک بــر 
روی خــط ایــن منحنــی گیره هــای دیگــر ایجــاد می شــود و درگ آن هــا بعــد از گیــره را 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. در آخــر بــا راســت کلیــک بــر روی خــط منحنــی می توانیــد 

آن را دوبــاره بازســازی و یــا حــذف کنیــد.

ــما ) ۳ ــه ش ــه ب ــود ک ــال می ش ــت Stereo فع ــط در حال ــی فق ــن منحن Add Pan Curve: ای

ــد. ــی را می ده ــال صوت ــان دو کان ــوت در می ــطح ص ــدت س ــر ش ــکان تغیی ام

KKمی شه در مورد کانال های صوتی بیشتر توضیح بدی؟

حــال کــه بــه پایــان آمــوزش ایــن برنامــه نزدیــک شــدیم ایــن نکتــه رو بیــان می کنــم کــه قصــد 
نداریــم بــه صــورت حرفــه ای و کامــل وارد مبحــث صــوت شــویم. بــرای مثــال مبحــث کانال هــای 
صوتــی خــود یــک بحــث مهــم هســت بــه گونــه ای کــه  تغییــر در کانال هــا و شــدت صــدا در بیــن 

آن هــا مبحــث دیگــری را بــه نــام اصــوات چنــد بعــدی را بــه وجــود مــی آورد.

در پایــان شــما می توانیــد پــروژه خــود را بــرای مراجعه هــای بعــدی ذخیــره نماییــد و یــا ایــن کــه 
در منــوی File و انتخــاب گزینــه Export To… بــه ذخیــره کار خــود در یــک فرمــت صوتــی دلخــواه 

و بــا تنظیمــات دلخــواه آن فرمــت بپردازیــد.
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ــما  ــد. ش ــروه Nero می باش ــی گ ــای جانب ــر نرم افزاره ــی از دیگ ــزار Nero Wave Editor یک نرم اف
ــی  ــل صوت ــک فای ــش ی ــت و ویرای ــه ادی ــی ب ــورت اختصاص ــه ص ــه ب ــن برنام ــا ای ــد ب می توانی
بپردازیــد. در ایــن برنامــه دیگــر خبــری از فعالیــت همزمــان و ترکیبــی بــر روی صداهــا نیســت و 
فقــط و فقــط می توانیــد تــک بــه تــک ادیــت داشــته باشــید بــه گونــه ای کــه شــما هــر صدایــی را 
بــه برنامــه وارد کنیــد آن فایــل صوتــی درون پنجــره جداگانــه قــرار می گیــرد و بــه صــورت کامــل 
ــکان  ــرا ام ــود زی ــم نمی ش ــت صــوت خت ــه ادی ــه ب ــن برنام ــد ای ــه فوای ــتند. البت ــدا هس ــم ج از ه

ــد. ــه حســاب می آی ــرای برنامــه ب ــه ب ضبــط صــدای آن نیــز خــود مزیتــی جداگان

 Soundtrax زمانــی کــه شــما برنامــه را اجــرا می کنیــد بــا محیطــی تقریبــًا مشــابه محیــط برنامــه
روبــرو می شــوید. ســپس شــما می توانیــد فایــل صوتــی را بــرای ویرایــش وارد کنیــد و همچنیــن 

بــه ضبــط صــدا بپردازیــد.

مــا در اینجــا ابتــدا بــه صــورت مختصــر بــه نحــوه ضبــط صــدا پرداختــه و ســپس بــه ویرایــش صــدا 
ــا  ــن برنامه ه ــه ای ــی ک ــه از آنجای ــم. البت ــح می دهی ــا را کمــی توضی و در آخــر تنظیمــات و جلوه ه
ــان  ــی بی ــه صــورت کل ــا توضیحــات را ب ــه ای نمی باشــند م در بحــث ادیــت صــوت کامــل و حرف

ــم. ــر نموده ای ــی صــرف نظ ــم و از تشــریح جزئ می نمایی

قبــل از شــروع بحــث الزمــه بدونیــد کــه بــرای داشــتن یــک ضبــط صــدای تقریبــًا خــوب و حداقــل 
مناســب بــرای ارائــه، می بایســت دارای ســخت افزار مناســب باشــید. الزم نیســت کــه ســخت افزار 
شــما بــا قیمــت گــران خریــداری شــده و ســطح باالیــی از قــدرت را داشــته باشــد. تنهــا مــوارد الزم 
ــار آن میکروفــون مناســب داشــته  ــی باشــد و در کن ایــن اســت کــه حد اقــل سیســتم شــما معمول
باشــید. نتیجــه کلــی ایــن کــه اگــه بــه ضبــط بــا کیفیــت نیــاز داریــد بایــد بــا توجــه بــه نیازتــان 
بهــای آن را بپردازیــد و اگــه هــم فقــط می خواهیــد در حــد معمــول باشــه حداقــل یــک میکروفــون 
مناســب را تهیــه نماییــد. در آخــر هــم بــرای ایــن کــه ببینیــد آیــا ســخت افزار شــما مناســب ایــن 
کار اســت یــا نــه، صــدای ضبــط شــده را بشــنوید و نویــز محیطــی را در نظــر بگیریــد )فــرض کنیــد 
صــدا را در یــک اتــاق خانــه کــه ســاکت باشــد ضبــط می کنیــم( پــس اگــر نویــز قابــل حــس بــود 

ــد. ــف می باش ــما ضعی ــخت افزار ش ــت س ــه گف ــًا می ش تقریب

در نوار ابزار، آیکون Record را کلیک نمایید( 1

در کادر Sample… می توانیــد فرکانــس و میــزان بیتــی صــدا را تعییــن نماییــد و همچنیــن ( 2
حالــت دوکانالــه را بــرای صــدا مشــخص نماییــد

دربارهنرمافزار

ا 
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ا  اافزار-  اافزار-  دربارهنرمدربارهنرمدربارهنرمافزار-

اکنــون می توانیــد در کادر Rec… بــا کلیــک آیکــون Record عمــل ضبــط صــدا را آغــاز ( 3
نماییــد و بــرای متوقــف کــردن ضبــط دوبــاره ایــن آیکــون را کلیــک و در آخــر Ok. دیگــر 

ــد. ــر مشــاهده نمایی ــد در تصوی ــن کادر را می توانی ــای ای گزینه ه

ویرایش صدا و جلوه ها

بــرای اعمــال ویرایشــی، تنهــا الزم اســت تــا محــدوده خــود را انتخــاب نماییــد و بــرای کارهایــی 
مثــل بازنشــانی در محــل مقصــد بــا یــک بــار کلیــک قــرار بگیریــد. )در ابتــدای محــدوده دلخــواه 
ــه  ــد( نکت ــا انتهــای محــدوده دلخــواه خــود را کلیــک و درگ نمایی ــه و ســپس ت ــرار گرفت خــود ق
ــی  ــرای اعمال ــن اســت کــه ب ــه خاطــر داشــته باشــید ای بســیار مهــم کــه می بایســت در اینجــا ب

ــد. ــال باش ــر فع ــون Stop غی ــًا آیک ــل Cut و Copy می بایســت حتم مث
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ــا را  ــا و جلوه ه ــر در ســطح صــدا، ابزاره ــما تغیی ــر روی صــدا ش ــرات ب ــا در بحــث ایجــاد تغیی ام
ــرار  ــوی E�ects ،Tools ،Volume و Enhancement ق ــار من ــده در چه ــر ش ــوارد ذک ــن م ــد. ای داری

گرفتــه اســت.

برای اعمال تغییرات شما می بایست مراحل زیر را انجام دهید:

ابتــدا محــدوده صــوت خــود را کــه می خواهیــد بــر روی آن تغییــرات را ایجــاد نماییــد انتخــاب . 1
کنید

ابــزار دلخــواه خــود را در یکــی از چهــار منــوی نــام بــرده انتخــاب نماییــد )حتمــًا می بایســت . 2
قبــل از آن آیکــون Stop کــه در نــوار ابــزار برنامــه اســت غیــر فعــال باشــد(

در ایــن مرحلــه بــا توجــه بــه ابــزار شــما، کادری بــاز می گــردد کــه شــما می توانیــد مقادیرهــای . 3
آن را تغییــر دهیــد. چنــد نکتــه در خصــوص ایــن کادر در تمامــی ابزارهــا مشــترک اســت کــه 

در تصویــر بیــان شــده اســت

ــد . 4 ــما می توانی ــه ش ــی ک ــات دلخواه ــه تنظیم ــه ب ــا توج ــرات )و ب ــال تغیی ــرای اعم ــر ب در آخ
ــد ــک کنی ــه Ok کلی ــر روی گزین ــد( ب ایجــاد نمایی

در اینجــا کار شــما بــرای اعمــال تنظیمــات دلخــواه تمــام شــده اســت ولــی چنــد نکتــه دیگــر . 5
هســت کــه در شــکل آورده ایــم
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شــما می توانیــد در جــدول زیــر کاربــرد تمامــی ابزارهــا و جلوه هــا را بــه ترتیــب چهــار منــوی ذکــر 
شــده )E�ects ،Tools ،Volume و Enhancement( ببینید:

کاراییوه
Fade Out کــم تدریــج  بــه  را  صــدا  شــدت 

فایــل  پایــان  در  )بیشــتر  می کنــد 
می شــود( اســتفاده  صوتــی 

Fade In زیــاد تدریــج  بــه  را  شــدت صــدا 
ابتــدای فایــل  می کنــد )بیشــتر در 

می شــود( اســتفاده  صوتــی 
Normalize )ــک ســطح ــال )ی ســطح صــدا را نرم

می کنــد
Volume Changeافزایش و کاهش سطح صدا

Muteصفر کردن سطح صدا
Deesser بهینــه ســازی صــوت )بیشــتر در تلفــظ

کارایــی دارد(
Dynamic Processorتنظیم بین ورودی و خروجی صدا
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Equalizerهموارسازی در موج های درون صدا
Karaoke Filter بیشــتر بــرای جــدا کــردن صــدای

اســتفاده  پس زمینــه  از  خواننــده 
د می شــو

Noise Gateپاالیش در اختالالت صدا
Pitch Tuningتغییر در زیروبم صدا

Stereo Processorتغییر در صدای دو کاناله
Time Correction تنــد و کنــد کــردن پخــش صــدا

بــر روی پس زمینــه صــدا  )بیشــتر 
دارد( تأثیــر 

Transpose صــدای در  تغییــر  بــرای  بیشــتر 
خواننــده بــه کار مــی رود )نــازک و 

صــدا( کــردن  ضخیــم 
Chorus ــده ــدای خوانن ــی را ص ــت هم نوای حال

ــد ــاد می کن ایج
Convolution Reverbتغییر در پیچیدگی طنین صدا

Delay ــاد ــوت ایج ــکاس را در ص ــت انع حال
صــدای  در  )بیشــتر  می نماییــد 

خواننــده(
Distortion ــوم در ــای نامفه ــردن صدا ه ــن ب از بی

صــوت
Doppler ایجاد دوری از منبع صدا در هر کانال و

ویژگی های خاص شنوایی 
Flanger ایجاد تحریف و نوعی حالت صدای

موجی شکل بر روی صدا
Loudnessباال بردن رسایی صدا

Low Fidelity تغییــر در عمــق بیتــی و فرکانــس صــدا
)می توانیــد صــدا را ماننــد صدایــی کــه 

در رادیــو پخــش می شــود درآوریــد(
Modulation ــه ــم و دامن ــرات در زیروب ــاد تغیی ایج

صــدا
Multi-Tap Delayایجاد انعکاس در صدا

Phaser ایجاد تحریف و نوعی حالت صدای
موجی شکل بر روی صدا با استفاده از 
عمل تأخیر )بیشتر بر روی زمینه تأثیر 

دارد(
Pitch Bend و )نــازک  زیروبــم صــدا  در  تغییــر 

کــردن صــدا( ضخیــم 
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Pseudo Reverse صــوت را در حالــت معکــوس قــرار
هــد می د

Re-Analogue صــدای یــک  حالت هــای  اعمــال 
)ماننــد  صــدا  روی  بــر  آنالــوگ 
ــنویم( ــو می ش ــه از رادی ــی ک صداهای

Reverb حالــت اکــو ماننــد را در صــوت ایجــاد
ــر  ــه تأثی ــتر در پس زمین ــد )بیش می کن

دارد(
Stutter اعمــال جلــوه لکنــت در صــدا )حالــت

قطــع و وصــل صــدا(
Surround Reverb بــا ایجــاد انعــکاس صــدا را ماننــد

ــا  ــه در کنفرانس ه ــد ک ــی می کن صدای
می شــنوید محل هــا  و 

Voice Modi�cation ــش ــرعت پخ ــم و س ــر در زیروب تغیی
ــدا ص

Wah-Wah   ایجاد نوعی تحریف در صدا
Band Extrapolation دیگــر تــوان  کاهــش  و  افزایــش 

صــدا درون  موج هــای 
Camera Denoiser کاهــش اغتشاشــات صدایــی در صدای

ضبــط شــده بــا دوربین
Dc O�set Correction تصحیــح صــدای ضبــط شــده کــه بــا

تجهیــزات ضعیــف ضبط شــده اسا  
Declicker ــی در ــات صوت ــردن اغتشاش ــن ب از بی

ــر  ــظ تأثی ــر روی تلف ــتر ب ــار )بیش گفت
دارد(

Declipper ــی در ــات صوت ــردن اغتشاش ــن ب از بی
ــار  گفت

Dehum ــم در ــای مزاح ــردن صداه ــن ب از بی
ــار گفت

Filter Toolbox جعبــه ابــزار فیلتــر کــه بــه شــما امکان
ــین Band Pass را  ــر دلنش ــال فیلت اعم

ــه می دهــد ــدای یــک تران ــرای ابت ب
Noise Reduction از بیــن بــردن نویــز محیطــی )نویــزی

کــه در موقــع ضبــط بــر اثــر صداهــای 
ایجــاد شــده  درون محیــط ضبــط 

اســت(
Noise Analysisآنالیز کردن نویز در صدا
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بی شــک ایــن نرم افــزار محبوب تریــن نرم افــزار کپی بــرداری از دیســک ها در بیــن کاربــران 
ایرانــی اســت و هــر کاربــری کــه تــا اآلن بــرای Image گرفتــن اقــدام کــرده غیــر ممکــن اســت 
نــام ایــن نرم افــزار را نشــنیده باشــد. پــس اگــه قــراره از یــه نــرم افــزار در زمینــه Image گیــری و 

ســاخت درایــو مجــازی اســتفاده کنــی نظــر مــن ایــن نرم افــزار هســت.

KKچرا این نرم افزار رو پیشنهاد می کنی

دلیــل ایــن هــم کــه چــرا ایــن نرم افــزار پیشــنهاد می شــه اول اینــه کــه در بحــث Image گیــری 
ــدن  ــه و در خوان ــی کن ــت کپ ــه نتوانس ــه اگ ــوی و و دوم اینک ــیار ق ــازی بس ــو مج ــاخت درای و س
ــی رو  ــر کپ ــای دیگ ــی از نرم افزاره ــون خیل ــه چ ــالم می کن ــت آن را اع ــی نداش ــکتور توانای بدس
ــری  ــده و Image گی ــته نش ــک شکس ــل دیس ــه قف ــه ک ــده می ش ــد دی ــی بع ــد ول ــام می دهن انج

موفــق نبــوده اســت.

تــا اینجــای کار شــما دربــاره ایــن نــرم افــزار آشــنا شــدید و در ادامــه بــا محیــط برنامــه و ابزارهــای 
ــازی،  ــو مج ــاخت درای ــری، س ــه Image گی ــپس طریق ــوید، س ــنا می ش ــر آش ــور مختص ــه ط آن ب
ســاخت ایمیــج و دیگــر ابزارهــا آشــنا می شــوید و در پایــان هــم یکــی دو مطلــب مهــم رو دربــاره 

ــم. ــان می کنی ــزار بی ــن نرم اف ــا ای کار ب

قــرار نیســت کــه بــه نــوار منــو بپردازیــم چــون تمامــی کارایــی نرم افــزار در ابزارهــای ســمت چــپ 

دربارهنرمافزار

آشناییونحوهکاربانرمافزار
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اون خالصــه شــده اســت و الزم بــه دونســتن ایــن نــوار نیســت ولــی شــما می توانیــد بــا مراجعــه 
بــه ایــن نــوار در هــر بخــش آن کلیدهــای میانبــر کــه بــرای ابزارهــا تعریــف شــده اســت را فــرا 

بگیــرد.

اکنــون بــه ترتیــب بــه ابزارهــای ســمت چــپ می پردازیــم )جلوتــر نحــوه کار ابزارهــا را یــک بــه 
یــک خواهیــد آموخــت(

 تهیه ایمیج از دیسک و ذخیره آن در مکان دلخواه تهیه ایمیج از دیسک و ذخیره آن در مکان دلخواه

 رایت ایمیج رایت ایمیج های گرفته شده بر روی دیسک

 کپی دیسک به دیسک دیگر   کپی دیسک به دیسک دیگر  

 جستجوگر برنامه برای یافتن فایل ایمیج جستجوگر برنامه برای یافتن فایل ایمیج

 اطالعات مربوط به درایورهای سیستم شما را نشان می اطالعات مربوط به درایورهای سیستم شما را نشان می دهد

)Rewritable( پاک کردن دیسک پاک کردن دیسک های ریرایتیبل 

 ایجاد دیسک مجازی از دیتاهای دلخواه )نه درایو مجازی!( ایجاد دیسک مجازی از دیتاهای دلخواه )نه درایو مجازی!(

 مبدل فایل مبدل فایل های صوتی )از طریق سایت برنامه(

 دسترسی به تنظیمات کلی برنامه دسترسی به تنظیمات کلی برنامه

 دسترسی به تنظیمات بخش رایت دسترسی به تنظیمات بخش رایت

 بخش مدیریت درایو بخش مدیریت درایو های مجازی

 دسترسی به گزینه دسترسی به گزینه های مربوط به Emulation در کادر تنظیمات

تهیه ایمیج 

دیســک مــورد نظــر را درون درایــو قــرارداده )فیزیکــی یــا مجــازی( ســپس بــر روی ابــزار ( 1
Image Making Wizard کلیــک کنیــد

درایــور ( 2 می بایســت   DVD/CD Device قســمت  در   Image Making Wizard کادر  در 
دیســک مــورد نظــر را معرفــی کــرد و در قســمت Read Speed می توانیــد ســرعت 

ــد. ــخص کنی ــات را مش ــدن اطالع خوان
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ــا  ــره آن را ب ــل ذخی ــج و مح ــام ایمی ــوان ن ــربرگ Reading Options می ت ــپس در س س
ــه  ــا کلیــک گزین ــر داد و ب ــر روی آیکــون پوشــه در کادر Image Location تغیی کلیــک ب

ــد. ــری را آغــاز کنی Start عمــل ایمیــج گی
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 Yes ــروی ــه ب ــوید ک ــرو می ش ــر روب ــه زی ــا صحن ــه ب ــت برنام ــدم موفقی و در صــورت ع
کلیــک کنیــد

رایت ایمیج 

1 ) Image Burning Wizard ــزار ــر روی اب ــپس ب ــرارداده س ــو ق ــام را درون درای ــک خ دیس
ــد کلیــک کنی

در کادر Image Burning Wizard بــا کلیــک گزینــه Browse ایمیــج مــورد نظــر را معرفــی ( 2
کنیــد و در صــورت تمایــل بــه حــذف آن بعــد از رایــت تیــک گزینــه Delete… را فعــال 

کنیــد و بــر روی Next کلیــک کنیــد
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ــد در ( 3 ــه اینکــه می توانی ــا نکت ــد و تنه ــا نداری ــر متغیره ــه تغیی ــازی ب ــد شــما نی در گام بع
کادر Number Of Copies تعــداد رایتــی کــه قصــد آن را داریــد تعییــن کنیــد و همچنیــن 
ــا  ــد و در آخــر Start ت ــن کنی ــه ســخت افزارتان تعیی ــت را بســته ب ــد ســرعت رای می توانی
عمــل رایــت انجــام شــود و در پایــان دیســک از درایــو خــارج شــده و پیــام موفقیــت بــه 

ــود ــان داده می ش ــما نش ش

کپی دیسک به دیسک 

دیســک مــورد نظــر را درون درایــو قــرارداده )فیزیکــی یــا مجــازی( ســپس بــر روی ابــزار ( 1
Copy Wizard کلیــک کنیــد

2 )Read-  اکنــون شــما  می توانیــد درایــور و ســرعت خوانــدن دیســک را تعییــن و در ســربرگ
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ing Options نــام ایمیــج و محــل ذخیــره را مشــخص کنیــد کــه تــا اینجــا را قبــاًل فــرا 

ــد  ــج را مشــخص می نمای ــره ایمی ــت ذخی ــون قســمت Image Format فرم ــد اکن گرفته ای
ــن  ــم ای ــد )پیشــنهاد می کن ــه کنی ــد تک ــل را چن ــد فای و در قســمت Separate… می توانی

قســمت ها رو دســت کاری نکنیــد( و ســپس گزینــه Next را کلیــک کنیــد

ســپس شــما می بایســت درایــور خــود را بــرای رایــت مشــخص نماییــد و بــا دیگــر مــوارد ( 3
ــه شــده و  ــی تهی ــدا از دیســک شــما کپ ــک Start ابت ــا کلی ــنا شــده اید و ب ــن کادر آش ای
ســپس رایــت آغــاز شــده و بــه صــورت پیش فــرض پــس از رایــت ایمیــج گرفتــه شــده از 
روی هــارد شــما پــاک می گــردد )اگــر یــک درایــو داریــد پــس از کپــی گرفتــن، دیســک 

خــام را درون آن قــرار داده تــا عملیــات ادامــه یابــد(
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جستجوی فایل ایمیج  

برای جستجوی فایل ایمیج بر روی سیستم، ابزار Image Finder را کلیک کنید( 1

در کادر Image Finder ابتــدا بــا بــاز کــردن زبانــه بــاالی کادر مســیر جســتجو را معرفــی ( 2
کنیــد )اگــر می خواهیــد کل سیســتم شــامل شــود Computer را برگزینیــد( و اگــر خواســتار 
Image Find-  جســتجوی فرمــت خاصــی از ایمیــج هســتید کادر ســمت راســت بــاالی کادر
er را گشــوده و فرمــت مدنظــر را انتخــاب کنیــد ســپس بــا انتخــاب Search عمــل جســتجو 

ــه  ــک و گزین ــورد نظــر آن را کلی ــل م ــن فای ــس از یافت ــز پ ــان نی ــود. در پای ــاز می ش آغ
Add… را کلیــک کنیــد. )بــرای افــزودن آن بــه محیــط برنامــه و ســپس اســتفاده از آن(

مشاهده اطالعات مربوط به درایورها 

ــاب ( 1 ــزار DVD/CD Manager را انتخ ــا اب ــه درایوره ــوط ب ــات مرب ــاهده اطالع ــرای مش ب
کنیــد

ــی از ( 2 ــه اطالعات ــا ب ــده ت ــورد نظــر را برگزی ــو م ــاز شــده درای ــد در کادر ب ــون می توانی اکن
ــد ــت یابی ــتیبانی های آن درس ــا و پش ــل قابلیت ه قبی
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پاک کردن دیسک 

ــی دارد کــه  ــورد دیســک هایی کارای ــزار فقــط در م ــن اب ــد، ای ــه رو بدونی ــن نکت ــل از شــروع ای قب
ــه اصطــالح Rewritable هســتند. ــد و ب ــاره را دارن ــاک شــدن و رایــت دوب قابلیــت پ

1 ) Erase دیســک ریرایتیبــل را بــرای پــاک کــردن آن درون درایــو قــرار داده و ســپس ابــزار
Wizard را کلیــک کنیــد

در کادر Erase Wizard می توانیــد درایــو مــورد نظــر را انتخــاب و ســپس متــد پاک ســازی ( 2
و پــس از آن ســرعت انجــام کار را تعییــن کنیــد )پیشــنهاد می کنــم مــوارد پیش فــرض را 
قبــول کنیــد( و در پایــان گزینــه Erase را کلیــک کنیــد تــا عملیــات آغــاز شــده و در پایــان 

دیســک از درون درایــو خــارج و بــا پیــام موفقیــت روبــرو شــوید
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ایجاد دیسک مجازی 

حــاال ایــن  کــه گفتیــم دیســک مجــازی منظــور دیســکی نیســت کــه بعــد از ایجــادش بتونیــد بــه 
صــورت مجــازی روی اون رایــت هــم کنیــد )ایــن روش رو جلوتــر بــا نرم افــزار دیگــری آمــوزش 
خواهــم داد( منظــور ایجــاد ایمیــج از دیتاهــای مــورد نظــر سیســتم اســت کــه بتوانیــد آن هــا را بــر 
روی دیســک مجــازی قــرار داده و بعــد درون درایــو مجــازی قــرار دهیــد. )بیشــتر بــرای کســانی 
کــه می خواهنــد قبــل از رایــت فیزیکــی شبیه ســازی از هــر آنچــه کــه قــرار اســت دیســک نشــان 

ــه نوعــی می شــه گفــت تســت پــروژه قبــل از رایــت می باشــد( دهــد داشــته باشــند و ب

ابزار Xtra Wizard را انتخاب کنید( 1

در کادر باز شده گزینه Next را کلیک کنید( 2

ــد را ( 3 ــه جدی ــرده، پوش ــر را وارد ک ــورد نظ ــه م ــا و پوش ــد فایل ه ــن کادر می توانی در ای
ــد ســپس در  ــه ها بپردازی ــا و پوش ــام فایل ه ــر ن ــذف و تغیی ــه ح ــه ب ــن ک ــا ای ایجــاد و ی
قســمت Date/Time بــه تنظیمــات تاریــخ و زمــان دسترســی خواهیــد داشــت و در پاییــن 
کادر میــزان حجــم دیســک را خواهیــد داشــت تــا از حــد مجــاز خــارج نشــوید )برنامــه بــا 
نــوار قرمــز رنــگ بــه شــما  نشــان خواهــد داد( در پایــان بعــد از ورود اطالعــات بــر روی 

Next کلیــک کنیــد.
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ــازی ( 4 ــره س ــیر ذخی ــر مس ــکان تغیی ــما ام ــه ش ــده ب ــاز ش ــه و در کادر ب ــن مرحل در آخری
ــت   ــه وضعی ــد ب ــت کادر می توانی ــمت راس ــت و در س ــده اس ــل داده ش ــام فای ــر ن و تغیی
درایــو هــاردی کــه قــرار اســت ایمیــج بــر روی آن ذخیــره شــود دسترســی داشــته )میــزان 
فضــای خالــی و پــر را نشــان می دهــد( از دیگــر امکانــات ایــن کادر تعییــن فرمــت فایــل 
ــا  ــد ت ــر روی Start کلیــک کنی ــرات دلخــواه خــود ب ــد از انجــام تغیی ایمیــج می باشــد. بع

فایــل ایمیــج ایجــاد شــود

تنظیمات بخش رایت 

بر روی ابزار Recording کلیک کنید( 1

ــد ( 2 ــت می توانی ــمت نخس ــت در قس ــات اس ــی از کادر تنظیم ــه بخش ــده ک ــاز ش در کادر ب
گزینه هایــی را ماننــد بیــرون آمــدن دیســک بعــد از خوانــده شــدن و رایــت شــدن را فعــال 
ــد  ــرض برگردی ــات پیش ف ــه تنظیم ــد ب ــه می خواهی ــی ک ــد و در صورت ــال کنی ــر فع و غی
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.Ok را کلیــک کنیــد و در پایــان Reset To Default گزینــه

بر روی ابزار Virtual Drive کلیک کنید( 1

2 ) Number Of Virtual Drives در کادر باز شده که بخشی از کادر تنظیمات است در قسمت
می توانید تا 31  درایو مجازی را انتخاب کنید و در پایان با کلیک Ok صبر کنید تا درایوها 

ایجاد شود )برای مشاهده به Computer بروید(

ا اددرایور ای
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طریقه قرار دادن ایمیج درون درایو مجازی

1 ) Open رفته و از طریق گزینه File اگر در برنامه هستید ساده ترین راه این است که به منوی
ایمیج دلخواه را فراخوانی و سپس در محیط برنامه روی آن دابل کلیک کنید )دو بار کلیک(. 

راه دیگر این است که در Computer روی درایو مجازی راست کلیک و با انتخاب گزینه ( 2
Mount Image و سپس Open، فایل ایمیج مورد نظر را انتخاب و برای بارگذاری در پایان 

.Open

طریقه خارج کردن ایمیج از درون درایو مجازی

تنهــا یــه روش رو توضیــح مــی دم و اون اینــه کــه در Computer روی درایــو مجــازی راســت کلیــک 
کنیــد و ســپس گزینــه Un- Mount Image را برگزینید.
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اگر نرم افزار در ایجاد درایو مجازی موفق نبود بدونید که نصب با موفقیت انجام نشده است( 1

گاهی اوقات پیش می آید که درایورهای مجازی برنامه از درون Computer ناپدید می گردد ( 2
که در این صورت دوباره اقدام به ایجاد آن ها نمایید

به صورت پیش فرض برنامه در حال ایمیج گیری اگر با چند بدسکتور روبرو شد و در خواندن ( 3
آن ها ناموفق بود کار را ناتمام اعالم می نمایید. شما می توانید دستور دهید که بدسکتورها را 

نادیده گرفته و کار را ادامه دهد. پس مراحل زیر را انجام دهید

بر روی ابزار General کلیک کنید( 1

در کادر بــاز شــده بــه قســمت Reading رفتــه و مقادیــر آن را ماننــد شــکل زیــر ( 2
Ok قــرار دهیــد و در پایــان

نرمافزار و در ن ن
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ــای ( 3 ــدید گزینه ه ــه ش ــری مواج ــع ایمیج گی ــر در موق ــا کادر زی ــی ب ــون وقت اکن
مشــخص شــده را در حالــت انتخــاب قــرار دهیــد
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clone cdclone cdclone cd

ــط  ــل محی ــه دلی ــه ب ــد ک ــج Clone CD می باش ــت ایمی ــه و رای ــای تهی ــر از نرم افزاره ــی دیگ یک
ــر  ــزار از نظ ــن نرم اف ــه ای ــت گرچ ــده اس ــوب ش ــی محب ــران ایران ــن کارب ــاده آن در بی ــیار س بس
قــدرت بــه انــدازه Alcohol نیســت امــا محبوبیــت آن باعــث شــده کــه بــه آن بپردازیــم. در ضمــن 
ایــن برنامــه خــود قــادر بــه ایجــاد درایــو مجــازی نیســت کــه می بایســت از نرم افزارهــای دیگــر 
بــرای ایــن کار اســتفاده شــود. مــا بــه نرم افــزار Virtual Clone Drive بــرای ایجــاد درایــو مجــازی 

ــت. ــزار Clone CD اس ــازنده نرم اف ــرکت س ــوالت ش ــی محص ــی از دیگ ــه یک ــم ک پرداخته ای

ایــن برنامــه چهــار ابــزار در اختیــار شــما قــرار می دهــد کــه ابتــدا بــه صــورت کل و ســپس جــزء 
ــم. ــا می پردازی ــه آن ه ب

تهیه ایمیج از دیسک و ذخیره آن در مکان دلخواهتهیه ایمیج از دیسک و ذخیره آن در مکان دلخواه

رایت ایمیجرایت ایمیج های گرفته شده بر روی دیسک

کپی دیسک به دیسک دیگر  کپی دیسک به دیسک دیگر  

)Rewritable( پاک کردن دیسکپاک کردن دیسک های ریرایتیبل

تهیه ایمیج 

دیســک مــورد نظــر را درون درایــو قــرار داده )فیزیکــی یــا مجــازی( ســپس بــر روی ابــزار ( 1
Read To Image File کلیــک کنیــد

اکنــون در کادر بــاز شــده درایــو دیســک مــورد نظــر را انتخــاب و ســپس Next را کلیــک کنیــد

دربارهنرمافزار

آشناییونحوهکاربانرمافزار
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در گام بعــد نــوع دیســک خــود را مشــخص کنیــد )بــرای دیســک های آموزشــی Data CD و 
کنیــد کلیــک  را   Next کار  ادامــه  بــرای  و   )Game CD بــازی  دیســک های  کنیــدبــرای  کلیــک  را   Next کار  ادامــه  بــرای  و   )Game CD بــازی  دیســکهای  بــرای 

در آخریــن مرحلــه محــل ذخیــره ســازی را مشــخص کنیــد )محــل مــورد نظــر بایــد فضــای 
کنیــد کلیــک   Ok روی  بــر  و  باشــد(  داشــته  را  کنیــدکافــی  کلیــک   Ok روی  بــر  و  باشــد(  داشــته  را  کافــی 
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در حیــن ایمیــج گیــری می توانیــد بــا کلیــک آیکــون دســت عملیــات را متوقــف ( 1
کنید

در پایان کار و موفقیت برنامه با پیغام زیر روبرو می شوید( 2

رایت ایمیج 

1 ) Write From Image File ــزار ــر روی اب ــپس ب ــرار داده س ــو ق ــام را درون درای ــک خ دیس
کلیــک کنیــد

در مرحلــه بعــد فایــل ایمیــج را معرفــی کــرده و اگــر مایــل هســتید تــا بعــد از رایــت از روی ( 2
هــارد سیســتم پــاک شــود گزینــه Delete… را فعــال کنیــد و ســپس Next را برگزینید

ــوع دیســک را مشــخص کــرده و ( 3 ــو، ســرعت رایــت و ن ــد درای در گام بعــد شــما می توانی
در پایــان بــا کلیــک Ok کار رایــت آغــاز شــده و در پایــان دیســک از درایــو خــارج و پیــام 

ــه شــما نشــان داده می شــود موفقیــت ب
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کپی دیسک به دیسک 

دیســک مــورد نظــر را درون درایــو قــرار داده )فیزیکــی یــا مجــازی( ســپس بــر روی ابــزار ( 1
Copy CD کلیــک کنیــد

اکنــون در کادر بــاز شــده درایــو دیســک مــورد نظــر را انتخــاب و ســپس Next را کلیــک ( 2
کنیــد

3 ) Data ــرای دیســک های آموزشــی ــد )ب ــود را مشــخص کنی ــوع دیســک خ ــد ن در گام بع
ــد ــک کنی ــه کار Next را کلی ــرای ادام ــازی Game CD( و ب ــک های ب ــرای دیس CD و ب
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ــه از ( 4 ــک Next برنام ــد از کلی ــاب و بع ــل را انتخ ــره فای ــیر ذخی ــت مس ــون می بایس اکن
دیســک ایمیــج گرفتــه و ســپس درخواســت می کنــد تــا دیســک خــام را در درایــو قــرار 

ــد ــت می کن ــج را رای ــان ایمی ــد و در پای دهی

پاک کردن دیسک 

ــی دارد کــه  ــورد دیســک هایی کارای ــزار فقــط در م ــن اب ــد، ای ــه رو بدونی ــن نکت ــل از شــروع ای قب
ــه اصطــالح Rewritable هســتند. ــد و ب ــاره را دارن ــاک شــدن و رایــت دوب قابلیــت پ

1 ) Erase دیســک ریرایتیبــل را بــرای پــاک کــردن آن درون درایــو قــرار داده و ســپس ابــزار
CD را کلیــک کنیــد

ــه ( 2 ــد دســتور ب ــد می توانی ــورد نظــر را انتخــاب و بع ــور دیســک م ــاز شــده درای در کادر ب
ــارج  ــو خ ــده و از درای ــاک ش ــک پ ــک Ok دیس ــا کلی ــد و ب ــریع را بدهی ــازی س پاک س

می گــردد.
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برنامــه Virtual Clone Drive را بــاز کــرده ســپس در بخــش Number Of Drives تعــداد درایوهــای 
دلخــواه را تعییــن و روی Ok کلیــک کنیــد

طریقه قرار دادن ایمیج درون درایو مجازی و خارج کردن آن

ــه Virtual Clone Drive و  ــا انتخــاب گزین ــک و ب ــازی راســت کلی ــو مج در Computer روی درای
ســپس Mount در کادر بــاز شــده فرمــت All Files را انتخــاب و بعــد ایمیــج دلخــواه را بــا کلیــک 

ــد. Open بارگــذاری کنی

ا اددرایور ای
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ــام  ــا انتخــاب ن ــرده و ب ــک ک ــو مجــازی راســت کلی ــز روی درای ــرای خــارج کــردن دیســک نی ب
ــد. ــک کنی ــک روی Unmount کلی دیس
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اگــه یــادت باشــه قــرار بــود طریقــه دســت کاری یــه ایمیــج رو یــادت بــدم کــه بتونــی اطالعــات 
ایمیــج رو اســتخراج، حــذف و یــا اضافــه کنــی و همچنیــن بتونــی از یــه دیســک کــه دارای قفــل 
هســت اســتخراج داشــته باشــی. یــه زمانــی هســت کــه شــما می خواهیــد بخشــی از اطالعــات یــه 
ــه ایــن کــه از اون ایمیــج  ــر روی آن قفــل قــرار گرفتــه اســت رو خــارج کنیــد و ن دیســک کــه ب
ــاره  ــن ب ــزار در ای ــن نرم اف ــی از چندی ــم یک ــنهاد کرده ای ــما پیش ــه ش ــه ب ــزاری ک ــد. نرم اف بگیری
ــک دیســک  ــای ی ــدام از فایل ه ــر ک ــد ه ــا بتوانی ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــه شــما ای ــه ب اســت ک
را اســتخراج کنیــد یــا فایلــی را حــذف و حتــی فایــل دیگــری اضافــه و ســپس اقــدام بــه ذخیــره 
دیســک در قالــب یــک ایمیــج نماییــد. راســتی ایــن برنامــه زبــان فارســی هــم داره کــه می تونــی 

محیــط اون رو کامــل فارســی بکنیــد.

قبــل از شــروع بحــث بیــان کنــم کــه قــرار بــر ایــن نداریــم تــا ایــن نرم افــزار رو بــه صــورت کامــل 
توضیــح بدیــم چــون فکــر کنــم آمــوزش دو نرم افــزار Alcohol و Clone CD کافــی باشــه و ایــن 
نرم افــزار نیــز همــون کارایی هــا را در اختیــار شــما قــرار می دهــد. پــس فقــط بــه نحــوه اســتخراج 

و دســت کاری فایــل ایمیــج می پردازیــم.

بــرای بــاز کــردن یــک دیســک بعــد از قــرار دادن آن درون درایــو بــه منــوی File رفتــه و گزینــه 
ــاز  ــج را ب ــک ایمی ــد ی ــه دوم می توانی ــا انتخــاب گزین ــن ب ــد همچنی Open CD… را انتخــاب کنی

کنیــد. 

ــرای اســتخراج  ــوای یــک دیســک در برنامــه ظاهــر می شــود کــه ب ــن کار تمامــی محت ــد از ای بع
هرکــدام از آن هــا تنهــا کافــی اســت روی آن راســت کلیــک و گزینــه Extract را انتخــاب کنیــد و 

.Ok در کادر بــاز شــده مســیر ذخیــره را معرفــی و

دربارهنرمافزار

آشناییونحوهکاربانرمافزار



109

نرمافزارنرمافزارنرمافزار بابابا کارکارکار نحوهنحوهنحوه ووو آشناییآشناییآشنایی --- نرمافزارنرمافزارنرمافزار دربارهدربارهدرباره

ــرای ایجــاد یــک دیســک مجــازی از طریــق آیکــون Add فایل هــا و پوشــه های دلخــواه را  امــا ب
در ابتــدا وارد کــرده ســپس بــا اســتفاده از آیکــون Save آن را بــا فرمــت دلخــواه و در مســیر دلخــواه 

ذخیــره کنیــد.


