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 سیستم مورد نیاز افترافکت موضوع :

 
ساخت  یبرا یاز شرکت معروف ادوب یو کاربرد یحرفه ا یاز نرم افزار ها یکیافترافکت 

نرم  نیمختلف است. از ا یها ویدیجلوه ها به و نیو افزودن ا ژهیو یجلوه ها جادیو ا
 یها یشود. کمپان یاستفاده م غاتیو تبل یساز  لمیافزار به صورت گسترده در صنعت ف

خود را با  یها لمی، ف ژهیو یبصر  یمونتاژ ها و جلوه ها وودیمانند هال یساز  لمیبزرگ ف
 .کنند یخود اعمال م یها ویدیو ینرم افزار رو نیاستفاده از ا

 

باشد که نصب کردن، اجرا  یم اریبس یها نیو پالگ ا ادیبا حجم ز یافکت برنامه ا افتر
 نیرو ا نیاز هم ست؛ین ریامکان پذ یوتر یکامپ ستمیهر س یو استفاده کارآمد از آن رو

 یافترافکت برا ازیمورد ن ستمیمختلف افترافکت و حداقل س یکاربردها یمقاله را به بررس
 .میاختصاص داده ا امهبرن نیا حیصح یاجرا
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 افترافکت یکاربردها

. ردیگ یمورد استفاده قرار م یدارد و با اهداف فراوان یعیوس یافترافکت کاربردها برنامه
 :شوند یم ریافترافکت شامل موارد ز یکاربرد ها نیاز مهم تر یبرخ

 .انواع متن یافکت برا ساخت

 .ویدیانواع و میو تنظ تیریمد

 .یساز  هیشب

 .وهایدیو یرو یگذار  افکت

 .شنیترنز ساخت

 .پرده سبز یدر فضا ژهیو یو ساخت جلوه ها استفاده

 .یبعد ۳و  ۲انواع اشکال  خلق

 .یصوت یصداها و افکت ها میو تنظ تیریمد

 .متحرک یبصر  یجلوه ها ساخت
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 افترافکت یاجرا یبرا ازیمورد ن ستمیس حداقل

 
قدرت  دیشود با یاجرا و استفاده از افترافکت از آن استفاده م یکه برا یوتر یکامپ ستمیس

مناسب  یوتر یکامپ ستمیس کی یاجزا یداشته باشد. در ادامه به بررس ییپردازش باال
که  یتوسط شرکت ادوب یشنهادیپ یها ستمیس نی. امیپرداز یافترافکت م یاجرا یبرا

از  کیکاربران قرار داده شده است. ابتدا هر  اریسازنده نرم افزار افترافکت است، در اخت
در پردازش افترافکت پرداخته و حداقل قدرت مورد نظر سخت  لیدخ یسخت افزار ها
 .داد میقرار خواه یرا مورد بررس افترافکت یاجرا یافزار مذکور برا
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CPU افترافکت یاجرا یپردازنده مناسب برا ای 

 یم دایپ تیافترافکت اهم یاست که در اجرا یسخت افزار  نیمهم تر CPU ای پردازنده
پردازشگر  نیحتما از قدرتمندتر دیاستفاده از افترافکت با یکنند برا یگمان م یکند. برخ

 Render تیتر افترافکت، با وجود قابل یمیقد یموجود استفاده کنند. در نسخه ها
Multiple Frames Simultaneously امکان استفاده از CPU دوگانه یها Xeon زین 

که فرکانس باال  ییها CPUبرنامه،  نیا دتریجد یحال در نسخه ها نیوجود داشت؛ با ا
 .دهند یاز خود نشان م یغلب عملکرد بهتر و تعداد هسته کم دارند، ا

 

 Intel Core I9 9900Kمناسب افترافکت،  یاجرا یپردازنده برا نیتوان گفت بهتر یم
پردازشگر  کی یباشد؛ الزم به ذکر است هر چه تعداد هسته ها یم یهشت هسته ا

 تیحال سرعت هر هسته اهم نیشود. با ا یافترافکت م یباشد، عملکرد آن در اجرا شتریب
  Xein دوگانه یتر از پردازنده ها شی. پاردنسبت به تعداد کل هسته ها د یشتر یب

حال امروزه  نیپردازنده ها داشتند؛ با ا گرینسبت به د یشتر یشد که قدرت ب یاستفاده م
ر دارند و د یهسته ا ۹ ای ۷ ینسبت به پردازنده ها یتر  نییپردازنده ها عملکرد پا نیا

 .خواهند داشت یفیافتر افکت، عملکرد ضع دیجد ینسخه ها یاجرا

 

GPU افترافکت یاجرا یمناسب برا کیکارت گراف ای 

 یبستگ CPU ایافتر افکت به پردازنده  یاز نحوه عملکرد و اجرا یمیبخش عظ نکهیا با
برخوردار است. البته الزم  یادیز تیاز اهم زین GPU ای کیکارت گراف کیدارد، اما داشتن 

که  ستیمعنا ن نیدر عملکرد افترافکت به ا کیداشتن کارت گراف تیبه ذکر است، اهم
 یها GPU وابسته است. از جمله GPU باالتر یکار و پروژه شما به مدل ها شرفتیپ

 GTX 1070 و RTX 2080 Ti ،GTX 1060 توان به یافترافکت م یاجرا یمناسب برا



 

 

 

 

 021-88640194الی  6 :شماره تماس                              Mayapaint.ir  :آدرس سایت   
 

 

6 

 نیها تنها چند درصد است و از هم کیکارت گراف نیاز ا کیختالف عملکرد هر اشاره کرد؛ ا
 .دیباش کیکارت گراف یبرا ادیز نهیبه فکر هز ستین ازیرو ن

 

افترافکت  ییبه صورت همزمان، کارا کیکارت گراف نیخالف تصور عموم، استفاده از چند بر
 نیاز چند یبانیپشت تینرم افزار افترافکت قابل نکهینخواهد داد. با ا یر ییرا چندان تغ

 کیکارت گراف کیکه از  یزمان یبه صورت همزمان را دارند، اما به طور کل کیکارت گراف
 .دهد یاز خود نشان م یبهتر  ییکارا د،یکن یاستفاده م

 

VRAM افترافکت یاجرا یبرا ازیمورد ن کیحافظه کارت گراف ای 

اجرا و  یمهم برا یاز فاکتور ها گرید یکی ییویدیاز کارت حافظه و یکاف زانیم داشتن
که  یدر صورت زین شرفتهیپ یها کیاز افترافکت است. کارت گراف یحرفه ا یاستفاده 

نخواهند داشت. در اغلب موارد  یفینباشد، عملکرد ضع یحافظه کارت حافظه شما کاف
 .باشد یم یاز افترافکت کاف یاستفاده حرفه ا یبرا ییویدیحافظه و تیگابایگ ۴شتن دا
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 افترافکت یمناسب برا شینما صفحه

 
برخوردار  یادیز تیو استفاده از افترافکت از اهم ویدیو نیتدو یبرا توریمان انتخاب

 میتنظ ای Color Grading یاز افترافکت برا دیکه قصد دار یوجود در صورت نیبا ا ست،ین
وجود داشته باشد  یشیصفحه نما دیبا د،یها استفاده کن ویدیو یها گمنتیرنگ ها و پ
رنگ ها مورد  حیتصح یکه برا ییها تورینشان دهد. مان یرا به خوب یواقع یکه رنگ ها

درجه  ۱۷۸حداقل  دید هیاس بوده و زاو یپ یپنل آ یدارا یستیبا ردیگ یاستفاده قرار م
 کیبرند و  کیبهتر است هر دو از  دیکن یاستفاده م توریداشته باشند. اگر از دو مان یا

منبع  چیبهتر است ه د،یکن یم استفادهمات  شیکه از صفحه نما یمدل باشند. در صورت
 یبراق استفاده م یها شیاگر صفحه نما نینشود. همچن دهیتاب شگریبه صفحه نما ینور 
در پشت  دیشود نبا دهید توریپنجره که بازتاب آن در مان ایبا طرح شلوغ  یلیوسا د،یکن

 High Dynamic یوژ که از تکنول دیاستفاده کن یتور ی. بهتر است از مانرندیسر شما قرار بگ
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Range کسلیوجود ندارد و پ ریتصاو یاضافه رو یها گاما توریمان نیبرد؛ در ا یبهره م 
مختلف کارت  یاز پورت ها یبانیپشت تیقابل نیشوند. همچن یم دهیواضح تر د اریها بس

. دیبه آن توجه کن دیبا توریاست که در انتخاب مان یمهم یها یژگیو گریاز د کیگراف
 توریمان یخروج ریتصو تیفیحال بهتر است ک نیندارد؛ با ا یتیچندان اهم توریاندازه مان

۴K  باشد ۳۸۴۰به باال و رزولوشن آن. 

 

RAM افترافکت یاجرا یمناسب برا 

 
 یپروژه شما بستگ ینیسنگ زانیافترافکت به م حیصح یاجرا یبرا ازیرم مورد ن زانیم

 زانیباشد، مسلما به م شتریب ویدیها، مدت زمان و رزولوشن و میدارد. هر قدر که تعداد فر
افترافکت شما  یحال اگر اغلب پروژه ها نیداشت. با ا دیخواه اجیاحت زین یشتر یرم ب
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. اگر از چند برنامه همزمان دیکناستفاده  یتیگابایگ ۶۴ ای ۳۲ساده هستند، بهتر است از رم 
 Edit > Preferences > Memory بهتر است در قسمت دیکن یبا افترافکت استفاده م

 .دیکن نییهر برنامه تع یخود را برا ازیمقدار رم مورد ن

 

 افترافکت یاجرا یمناسب برا هارد

برخوردار  ییباال تیدر استفاده از افترافکت از اهم زین یساز  ریمحل ذخ ای ویدرا هارد
توان گفت سه  یم یشود. به طور کل یکاربر انتخاب م ازیمتناسب با ن ویهستند. هارد درا

و  NVMe ،SSD سه نوع شامل نیافترافکت وجود دارد. ا یمناسب برا وینوع هارد درا
 یتوانند داده ها را به صورت طوالن یدارند؛ اما م یسرعت کم یسنت ی. پالتر هایپالتر سنت

پر سرعت  یسنت یاز پالتر ها SSD یتر هستند. هاردها متیکنند و ارزان ق رهیت ذخمد
کاربران در استفاده  یها ازیاز ن یگسترده ا فیتوانند ط یحال م نیتر و گران تر هستند؛ با ا

دارند؛ اما به  یباالتر  اریسرعت بس زین NVMe یاز افترافکت را پوشش دهند. هارد ها
 یاستفاده م SSD یها، کاربران اغلب از هاردها وینوع هارد درا نیا ییباال متیق لیدل

استفاده از افترافکت  یتوانند سرعت مورد انتظار را برا یم وهایهارد درا نیکنند؛ چراکه ا
 .بود هدنخوا شتریب یها نهیبه هز یاز ین گریبرآورده کرده و د

 

 افترافکت یاجرا یبرا ازیمورد ن ستمیس نیبهتر 

 ستمیس کیتوان گفت،  یم ینکات گفته شده در باال، به عنوان جمع بندتوجه به  با
را  ریز یها یژگیو یستیساده با افتر افکت با یشروع کار و ساخت پروژها یمتوسط برا

 :داشته باشد

 Core I7 8700K :پردازنده
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 Crucial Balixtix 16GB 2400Mhz Dual Channel :رم

 Asus Dual-GTX1660-6G GDDR5 :کیگراف کارت

 ۲۵۰GB M2 W.D: هارد

 MacOS و Windows ۱۰، ۸.۱، ۸، ۷عامل سازگار:  ستمیس

 افترافکت ازیمورد ن ستمیمتداول س سواالت

 م؟یافترافکت انتخاب کن یبرا ازیمورد ن ستمیچگونه س-۱

 دیابتدا با نیشود؛ بنابرا یکاربر انتخاب م ازیافترافکت با توجه به ن یبرا ازیمورد ن ستمیس
 نی. به ادییمناسب نما ستمیخود را در نظر گرفته و با توجه به آن اقدام به انتخاب س ازین

 نهیزم نیخود با افراد متخصص در ا ازیمورد ن ستمیس دیاز خر شیپ دیتوان یمنظور م
 .دیمشورت کن

 

 ؟GeForce ایافترافکت بهتر است  یاجرا یبرا Quadro کیکارت گراف-۲

استفاده از افترافکت هستند؛ با  یانتخاب ها برا نیاز بهتر Quadro کیگراف یها کارت
 یدارند و هم اغلب عملکرد ها یبهتر  متیهم ق GeForce کیگراف یحال کارت ها نیا

 یسازگار  GeForce کیگراف یرا دارا هستند. عالوه بر آن کارت ها Quadro یکارت ها
 .آن دارند یها نیپالگ و یادوب یبا نرم افزارها یباالتر 
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 افتر افکت چقدر است؟ یبرا ازیمورد ن ستمیس نهیهز  -۳

 یانتخاب ستمیشما و س ازیتواند با توجه به ن یمناسب افترافکت م ستمیس دیخر نهیهز
 یها سیک متیآن انتخاب کرد؛ رنج ق یبرا یثابت نهیتوان هز یباشد و نم ریکامال متغ

 .نوسان داشته باشد ونیلیم ۳۵تا  ۷ نیتواند ب یم یکیگراف یمناسب پروژه ها

 

 افترافکت استفاده کرد؟ یاجرا یتوان از هارد اکسترنال برا یم ایآ-۴

 

 یپروژه ها یو نگهدار  یساز  رهیذخ یاکسترنال برا یاز کاربران از هارد ها یار یبس بله؛
 بانیپشت ینسخه ها هیته یبرا یخارج یها ویکنند. عالوه بر آن هارد درا یخود استفاده م

 .مناسب هستند اریافترافکت بس یپروژه ها یگانیو با

  www.mayapaint.ir منبع :

 

 

 

 

 

  

http://www.mayapaint.ir/

