
 تولید کنیم؟ GIF های چگونه با رایانه شخصی خود فایل

 

 

های کم حجمی که تا چندد اانیده تصدویر مت در       اند. فایل سروکار داشته GIF هایی با فرمت بیشتر کاربران رایانه با فایل

 اسدم مخفد    آیندد. اید    شمار می دهنده بیشتر صف ات وب به دهند و از اجزای تشکیل بدون صدا را برای شما نمایش می

Graphics Interchange Format یا فرمت تبادل گرافیکی بوده و سازندگانش آن را GIF خوانند می. 

  

معرفی کرد. از آن زمان تاکنون ای  فرمت فایل که بر مبنای  7891ای  فرمت را اولی  بار سال  CompuServe شرکت

رفت  کیفیت فایل، پشتیبانی اندوا    سازی بدون از دست فشرده های قابل توجه مانند دلیل توانایی است، به bitmapتصاویر 

 .دلیدل حجدم کدم، مدورد اسدتفاده روزافدزون در فندای اینترندت قدرار گرفتده اسدت            ها از آن و قابلیت انتقال باال به برنامه

 

در یدک پتدت یدا    دهد یک تصویر مت ر  یا حتی یک ویدئو کلیپ کوتاه را  استفاده از ای  فرمت به شما ای  امکان را می

ترتیب با حجم انتقال داده پایی ، قابلیت انتقال م تدوای قابدل تدوجری را در اختیدار خواهیدد        ای   صف ه وب قرار دهید. به

تر از ای  نو  فایل برای تبادل تصاویر مت ر   های اجتماعی اعتقاد دارند استفاده گتترده نظران شبکه داشت. برخی صاحب

ای را در استفاده از ای  فرمت ایجاد کرده است. در ادامه  ره و میان کاربران دنیای مجازی، فصل تازهکوتاه در مکالمات روزم

های آنالی  رایگان، براحتی هر تصویری را به  توانید با استفاده از رایانه شخصی و سرویس دهیم چطور می به شما نشان می

 .کنید، آنچه را دنبالش هتتید، پیدا نکنیدای  فرمت تبدیل کنید، زیرا ممک  است هر قدر هم جتتجو 

  

http://www.beytoote.com/computer/graph/generate-gif2-files.html


هدای   تبدیل کنید. برای ای  کار برتر است سراغ سدایت  GIF خواهید به قدم اول، متلما دانلود کلیپی است که می :گام اول

امدان  دهندد و بایدد دسدت بده د     ها اجازه دانلود ویددئوها را بده شدما نمدی     گذاری ویدئو بروید. البته بیشتر ای  سایت اشترا 

 .های مختل  برای دانلود شوید افزونه

  

 تر باشد. پیشنراد ما استفاده از حاال نوبت برش زدن کلیپ به اندازه مورد نظر است تا تبدیل و کار کردن با آن ساده :گام دوم

Free Video Cutter حل ساده و بدون هزینه است عنوان یک راه به. 

  

را درست کنیم. برای ای  کار  GIFویدئویی به پایان رسیده، وقت آن است که فایل  حال که کار آماده کردن فایل :گام سوم

آوریدم. بدرای انجدام اید  کدار در ندوار ابدزار بده          ویدئوی مورد نظر را باال مدی  Adobe Photoshop CC افزار در نرم

File»Import»Video Frames to Layers بروید. 

  

که تداکنون ودول فایدل     املی نمایش خواهد داد که در آن قادر هتتید درصورتیفتوشاپ به شما یک صف ه تع :گام چرارم

های استفاده شده برای  تواند تعداد فریم اید، ای  کار را انجام دهید. در ضم  کاربر می ویدئو را به اندازه مورد نظر برش نداده

اندازه فایل را مدیریت کنند. البتده بدا ایجداد اید      کند کاربران بتوانند  را نیز کنترل کند. ای  کار کمک می GIF ایجاد فایل

 .م دودیت، تصویر مت ر  ایجاد شده پیوستگی کمتری خواهد داشت

  

پس از انجام فرآیند تبدیل، ویدئوی شما باید به تعداد زیادی الیه در فتوشاپ تبدیل شده باشد. حال در نوار ابزار  :گام پنجم

 .بروید File»Save for Web باالی صف ه به آدرس

  

توانید با استفاده از سه تنظیم زیدر، انددازه    شود، تنظیمات متعددی وجود دارد. در اینجا می ای که باز می در پنجره :گام ششم

 .فایل خود را که باید کمتر از دو مگابایت باشد، تنظیم کنید

Dimensions : آوردن آن، گزینده   ت مربوط است که پدایی  ای از تصاویر ااب عنوان مجموعه ای  قابلیت به اندازه فایل به

را ندارید، اید    7191pبا کیفیت  GIF که قصد تولید فایل صورت قابل توجری پایی  خواهد آورد. درصورتی اندازه فایل را به

 .اولی  گزینه شما خواهد بود



  

Dither : باشدد، ویددئوی   کند. هر چه عدد ای  گزینه بداالتر  ای  گزینه کیفیت تصویر را کم و زیاد می GIF    شدما اداهر

 .یابد برتری خواهد داشت. گرچه اندازه فایل نیز به همان نتبت افزایش می

  

Lossy : دهد. یافت  توازنی مناسب نکته اساسی است ای  گزینه اما برای کاهش حجم، کیفیت تصویر را کاهش می. 

  

 .کلیک کنید، فایل شما آماده است Save روی دکمه :گام هفتم

  

 تر و مجانی روش ساده

ای بدرای ویدرایش    افدزار پیچیدده   افزار فتوشاپ را روی سیتتم خود ندارندد، یدا خواهدان چندی  ندرم      بتیاری از کاربران، نرم

وجود دارد. آن را دانلود، نصب و  GIFfing Tool تر و رایگان به نام حل ساده های خود نیتتند. خوشبختانه، یک راه عکس

 .اجرا کنید

  

توانیدد   های بتیاری برای ضدب  ویددئو خواهیدد داشدت. همچندی  مدی       ، راهGIFfing Tool با باز کردن برنامه :لگام او

 .را باز و آنرا را ویرایش کنید GIF های فایل

  

شدود و   با انتخاب ای  گزینه، با باز کردن ویدئو در یوتیوب، یک قاب در تصویر ویدئوی نمدایش داده پدیددار مدی    :گام دوم

 .نید ده اانیه از تصویر موجود در آن را ضب  کنیدتوا می

  

شود که تصویر ضب  شدده را در خدود دارد.    پس از انجام ای  کار، یک پنجره جدید ویرایش فایل نمایش داده می :گام سوم

ی پنجدره  ایجاد شده با استفاده از نوارهای باال GIF اولی  کاری که ممک  است بخواهید انجام دهید، تنظیم وول ویدئوی

 .است

  



وسیله کاهش انددازه تصدویر و کیفیدت اسدت تدا       ماند کاهش حجم فایل به پس از ای ، تنرا کاری که باقی می :گام چرارم

کده   توانید درصورتی شود، می جا ختم نمی های ای  برنامه به همی  مطمئ  شوید فایل شما زیادی بزرگ نیتت. البته توانایی

 .کنید crop ضافه کرده، افکت گذاشته یا آن رابخواهید مت  را به تصاویر ا

  

 .شما ایجاد شود GIF کلیک کنید تا فایل Save هنگامی که کارتان به پایان رسید، روی دکمه :گام پنجم

 


