
 پست پروداکشن چیست؟
های  هایی است که امروزه در بین افرادی که در زمینه در واقع پست پروداکشن یکی از تکنیک

اما واقعیت این است که این پروسه حتی در . شود بیشتر شنیده میکنند  طراحی و معماری کار می
گیرد و این فرایند با نام پست  های انیمیشن و فیلمسازی در سینمای هالیوود هم انجام می زمینه

  .شود و وجود دارد انجام می -پرو
   
  ) Post Production(تعریف پست پرو  

تن برای کار نهایی و مرحله پس از تولید یک اثر و این اصطالح به معنی خروجی  گرفتن و یا رف
  شود؟ آید؟ پست پرو چه زمانی انجام می سوالی که پیش می

های پست پرو داکشن در معماری نیاز است؟ که  دهیم؟ و آیا آموزش اصالً چرا پست پرو انجام می
م شاید تمام کارهای انجام گرفته جهت نم ایش یک خروجی یا در جواب به زبان ساده باید بگو

به همین دلیل برای .  افزارهای سه بعدی به انجام رساند رندر را نمیتوان به راحتی در محیط نرم
) render(ها در محیط رندر اضافه کردن یک آبجکت یا پرسوناژهایی مانند گیاه و درختان و انسان

ودن صحنه برای بیننده و یا داخل فیلم و سپس کنترل رنگ و بکگراند در محیط طراحی و جذاب نم
  .شویم و همچنین افزایش سرعت مرحله تولید دست به دامنه پست پروداکشن می

   
  افزارهای مرتبط با پست پروداکشن نرم

. شویم  ها می حال با توضیح این مطلب متوجه انجام این عملیات بر روی تصاویر یا رندر و فیلم
ر نیست بلکه یک پروسه جهت نمایش بهتر کار و افزا سپس باید بدانیم پست پروداکشن یک نرم

افزارهایی مانند فتوشاپ برای تصاویر ثابت و افترا فکت برای کامپوزیت و  رندر هست که توسط نرم
کنند   افزار فتوشاپ کار می شود که در صنعت معماری بیشتر با نرم ها انجام می پست پرو بر روی فیلم

ت بهتر شدن عملیات رندر شخصی را جهت انجام این کار های معماری جه و حتی برخی از شرکت
کنند تا پس از انجام رندر توسط تری دی کار، خروجی کار به شخص  صورت جداگانه استخدام می به

  .شود افزارهای فتوشاپ و توانایی در انجام عملیات  پست پروداکشن سپرده می دیگری آشنا به نرم
   



   
   
   
   

  بعدی در چه چیزهایی هست؟ ی سهافزارها ارتباط پست پروداکشن با نرم
کنند پست  اند و این مقاله را مطالعه می شاید برای کسانی که تازه با این مفهوم آشنا شده

بعدی خاص ندارد و شما  افزار سه پروداکشن فقط مرحله بعد از رندر است و هیچ ارتباطی با نرم
کنید و یا قصد یادگیری آن  عدی که کار میب افزار سه ها را در هر نرم سازی و متر یال توانید مدل می

طور که در باال توضیح داده شد جهت اضافه نمودن  راحتی انجام داده و درنهایت همان رادارید به
ای و اضافه  هایی از انسان و حیوانات و گیاهان و حتی ایجاد رندرهای حرفه درخت و آبجکت

های  ش پوسیدگی و رطوبت بر روی چوب و گوشهها بر روی دیوار و ایجاد نق ها و کثیفی نمودن لکه
د اتاق جهت نمایش بهتر رندر و طبیعی پس پست پروداکشن ارتباطی به . تر شدن کار استفاده نما

 ۳D(تری دی کد  - )rhino(رانیو -)google sketchup(گوگل اسکچاپ  – D Max3افزار  کار با نرم
Cad (بعدی و غیره نخواهد داشت یا اتوکد سه.  

   
  آیا اجبار است؟. دهیم اصالً چرا پست پروداکشن انجام می 



و این سؤال شاید در ذهن برخی دوستان شکل بگیرد که اصالً چه اجباری وجود دارد که پست 
بعدی این  افزارهای سه مگر در نرم. پروداکشن انجام گیرد و یک مرحله اضافه در کار انجام دهیم

  درخت و آدم و گیاهان وجود ندارد؟توانایی ایجاد 
توانند یک پوشش گیاهی مانند درخت و ایجاد یک  بعدی می افزارهای سه چرا تمامی نرم: پاسخ

  .آبجکت مانند انسان را در کار اضافه نمایند
باعث سنگین شدن پروژه  -ها در داخل صحنه که قرار دادن هریک از این آبجکت اما ازآنجایی

ها  به همین دلیل شرکت. شود تر شدن کار بسیار مشکل می ها و طبیعی طرفی کنترل آن شود و از می
ها در محیط تری دی را ندارند و یا این کار باعث کند شدن  و افراد که زمانه الزم برای قرار دادن آن

ن رندر زما کنند و با این کار هم افزار دیگری موکول می این پروسه را به نرم. شود ها می سیستم آن
گراند را  ها یا بک ها و درخت توانند تمامی آبجکت تر آنکه می کاهش پیدا نموده، و نکته مهم

  !کالم دستمان بازتر است جا و کنترل نموده و یا حذف نمایند پس در یک راحتی جابه به
  
 

  
   
   

  گیرد؟ بندی پست پروداکشن هم انجام می در شیت
بندی در  توان بر روی شیت بله، تمامی مراحل پست پروداکشن هم بر روی یک رندر و هم می: پاسخ

عماری مثالً دانشکده هنر که شما تصور کنید یک سایت پالن م طوری به. معماری نیز به انجام رساند



هایی در  اید و برای ایجاد فضای سبز و میز و صندلی و حتی انسان و معماری را طراحی نموده
فیگورهای مختلف که در حال راه رفتن، صحبت کردن و نشستن هستند در محیط خود قرار 

های گل و  اخل باکسراحتی در د ها را به ها و گیاهان آن دهیم و با انتخاب چند تصویر از درخت می
های خود فقط زمان را برای یک  پس شما برای پروژه. دهیم پالن خود قرار می  ها و سایت جدول

اید و زیباسازی کار و جزئیات را در مرحله پست پروداکشن به اتمام  سازی ساده قرار داده مدل
  اید رسانده

   
  تا چه مقدار پست پروداکشن در کار انجام دهیم؟  

افزاری مانند فتوشاپ هیچ محدودیتی بابت اضافه نمودن تصاویر وجود ندارد و حتی یک  مدر نر
  .توان کامل نمود، اما به یک نکته باید توجه داشت مدل خام و بدون متر یال را نیز می

افزار به انجام برسانیم و برای  بعدی نرم درصد کار و روند پروژه را در محیط سه ۸۰تا  ۷۰ سعی کنیم 
و   مانند اضافه نمودن برخی آبجکت. ضافه نمودن جزئیات وارد مرحله پست پروداکشن شویما

  .کنترل رنگ و نور
   

  های آموزشی پست پروداکشن مزایای استفاده از پک
توانیم  ای می شده با آموزش یک پک پست پروداکشن حرفه با توجه به مطالبی که در باال گفته

وژه خود را ببینیم و در یک  آموزش اصولی یاد بگیریم که چه راحتی نقاط قوت و ضعف پر به
کارهایی را هنوز نباید وارد مرحله  پست  هایی نیاز به پست پروداکشن داشته و چه بخش

م   .پروداکش نما
   
  های اجرایی  پست پروداکشن در پروژه 

سازی و طراحی را در چند  های اجرایی بهتر است ابتدا مدل در پروژهجهت عملیات پست پروداکشن 
بندی برسید که درنهایت حجم پروژه و طراحی چگونه  مرحله با کارفرما قرار بگذارید تا به یک جمع

در غیر این صورت پس از هر رندر و انجام پروسه پست پروداکشن کارفرما با یک کلمه . خواهد بود
ر دهید تمامی زحمات شما جهت که از یک زاویه دیگ ر نشان دهید و یا آن قسمت راکمی تغ

  .پس ابتدا طرح را مشخص نماید. انجام کار هیچ و بیهوده خواهد شد
   



های اجرایی است تا  هدف ما یادگیری هرچه بهتر شما و درنهایت انجام پروژه 3DKhaniدر سایت 
  .دست پیدا کنیدراحتی به یک منبع درآمد عالی  بتوانید به

   
  های پست پروداکشن  پالگین 

توان برای آموزش بهتر پست پروداکشن و توانایی انجام پروسه پست پرو در معماری حتی  می
های مرتبط با پست پروداکشن در فتوشاپ را دانلود  های مربوط به این عملیات و یا براش پالگین

های رایگان پست  اش فتوشاپ و آموزشدانلود بر) ۳DKhani.ir(نمود که در این سایت 
پست  PDFراحتی آموزش کتاب  توانید به پروداکشن را برای شما عزیزان قرار دهیم و حتی شما می

د   پروداکشن را این سایت دانلود نما
  

  دما مراجعه نما تیمقاالت به سا افتیدر جهت
  یرخانیام یمجتب:  سندهینو

 


