ﺑﺎ  ۵تکنیک زیرکﺎنه شیتﺑندی خود را متحول کنید.

شیتﺑندی یعنی تغ ر و تحول پروژه نهﺎیی کردن کﺎر ﺑهصورت زیبﺎ و چشمنواز فرقی نمیکند که کﺎر

طرح یک و دو معمﺎری ﺑﺎشد و یﺎ تحویل یک پروژه ﺑه کﺎرفرمﺎ و قرارداد ﺑﺎ او.

هرکﺎری که انجﺎم میدهید شمﺎ ﺑﺎید یک پروژه را متفﺎوت از دیگران تحویل دهید

انسﺎنهﺎ همیشه زیبﺎیی و جذاﺑیت را دوست دارند و محدود ﺑودن ﺑرای همه مﺎ خستهکننده است.

در این مقﺎله ﺑنﺎ را ﺑر آن گذاشتیم که شمﺎ مقدمﺎت شیتﺑندی را در فتوشﺎپ را میدانید و ﺑﺎ
شیتﺑندی پروداکشن آشنﺎیی دارید) .اگر هنوز اطﻼعﺎت درﺑﺎره پست پروداکشن ندارید ﺑهتر است
مقﺎله مﺎ را در مورد »پست پروداکشن چیست« »و یﺎ آموزش شیتﺑندی در معمﺎری« را مطﺎلعه

نمﺎ د و یﺎ آموزش » «PDFپست پروداکشن و شیتﺑندی را از سﺎیت ) (۳DKhaniدانلود نموده و
مطﺎلعه نمﺎ د(

هﺎرمونی رنگ:

رنگهﺎیی که در چرخه رنگ در مقﺎﺑل هم قرارگرفتهاند ،تضﺎد مهیج ایجﺎد میکنند .شمﺎ میتوانید

این تضﺎد را ﺑهعنوان اسﺎس طرح رنگ تﺎن قرار دهید یﺎ از آن ﺑرای مهیج کردن طر ح تکرنگ یﺎ
طرح هﺎرمونی رنگ مجﺎور استفﺎده کنید.

تونﺎلیته چیست؟

تن یﺎ ارزش سومین مشخصهای است که ﺑه همراه فﺎم و غلظت  ،رنگ را میسﺎزد .تن مشخصهای
است ﺑرای میزان تﺎریک و روشنﺎیی رنگ

تصور کنید که چرخه رنگ همﺎنند ظرفی است که هرچه ﺑیشتر درون آن فروﺑروید رنگهﺎ تﺎریکتر
میشوند تﺎ زمﺎنی که در ته ظرف ﺑه سیﺎهی ﺑرسد

حﺎل ﺑﺎ این صحبتهﺎ ﺑه سراغ  ۵تکنیک زیرکﺎنه ﺑرای شیتﺑندی میرویم.

تکنیک اول :رنگﺑندی در شیت یﺎ اصﻼح رنگ چی هست ؟

)(background

ً
حتمﺎ فکر کنید.
پس از ایجﺎد صفحه اول و قبل از شروع کﺎر ﺑرای انتخﺎب ﺑک گراند

و قبل از دیدن رندرهﺎی پروژه رنگ شیت را انتخﺎب نکنید.

ﺑهتر است ﺑرای انتخﺎب رنگ منﺎسب یک سر ﺑه سﺎیت  Colourloversویﺎ kulerﺑزنید .کد رنگ را
و یﺎ تنﺎلیته رنگ را ﺑﺎ رندرهﺎی گرفته شده مقﺎیسه نمﺎید .گﺎهی رندرهﺎ و یک محیط گرم و یﺎ یک
رندر ﺑیرونی و رنگهﺎی سرد میتوانند تأثیر ﺑسیﺎر زیﺎدی در نهﺎیی شدن کﺎر شمﺎ داشته ﺑﺎشند و
یکی از ﺑزرگترین اشتبﺎهﺎت دوستﺎنی که در دانشگﺎه هنگﺎم تحویل طرح انجﺎم میدهند این است که

تمﺎم وقت و زمﺎن پروژه را ﺑه ایده دادن و طراحی پﻼن ﺑه هدر میدهند ،و زمﺎنی را جهت انجﺎم
شیت ﺑندی در آخر کﺎر در نظر نمیگیرند  ،و این قسمت را ﺑﺎ عجله و ﺑدون دقت و ﺑی توجهی و
حتی در سﺎعﺎت پﺎیﺎنی نزدیک ﺑه زمﺎن تحویل انجﺎم می دهد .امﺎ ﺑه این نکته توجه کنید اگر

ﺑکگراند درست انتخﺎب نشود در واقع کﺎری ﺑرای نمﺎیش ﺑه استﺎد ندارید  .پس از روی دلخواه و

سلیقه یک رنگ را انتخﺎب نکنید و قﺎنون رنگهﺎ را زیر پﺎ نگذارید .و تﺎ جﺎیی که امکﺎن دارد ﺑکگراند

را روشن در نظر ﺑگیرید

تکنیک دوم :کﺎلیبراسیون رنگ و چﺎپ را فراموش نکنید

ً
ً
حتمﺎ محل چﺎپ شیتهﺎ ﺑپرسید و یﺎ خودتﺎن معرفی کنید و یﺎ اگر خودتﺎن ﺑرای چﺎپ
حتمﺎ و

اقدام میکنید یک پرینت از کد دایره رنگهﺎ را از همﺎن دستگﺎه یﺎ پﻼتر چﺎپ گرفته و در دفتر کﺎر
خود نصب کنید .تمﺎمی دستگﺎههﺎی چﺎپ ﺑﺎ ﺑرند هﺎی مختلف و حتی نوع رنگ استفﺎد شده آنهﺎ
ﺑﺎ یکدیگر فرق میکند .یﺎدتﺎن ﺑﺎشد همیشه سبز و آﺑی در مﺎنیتور شمﺎ ﺑﺎ هر دستگﺎهی دیگر همﺎن
رنگ سبز و آﺑی نخواهد ﺑود.

و حتمﺎ مﺎنیتور خود را کﺎلیبره کنید  .البته مﺎنیتور هﺎی جدید این کﺎر را ﺑه صورت اتومﺎتیک انجﺎم

میدهند  .و البته ﺑرند مﺎنیتور وکﺎلیبراسیون هم میتواند نقش ﺑﺎﻻیی در نمﺎیش رنگ هﺎ داشته ﺑﺎشد
تکنیک سوم  :تﺎ میتوانید نمونه کﺎر هﺎی قوی را ﺑبینید.

حتمﺎ قبل از شروع شیت ﺑندی ﺑﺎ توجه ﺑه رندر و زاویه ،ایده یﺎﺑی کنید و مهمتر از آن نمونه کﺎر هﺎی

عﺎلی ﺑبیندید و ﺑﺎ توجه ﺑه نوع کﺎرتﺎن از آنهﺎ ﺑرای ایده کمک ﺑگیرید  .اشتبﺎه نکنید  .قرار نیست

کﺎری را کپی کنید  .امﺎ همیشه دیدن یک سری کﺎرهﺎی خوب میتواند ذهن شمﺎ را ﺑرای ایده دادن
نسبت ﺑه کﺎر فعﺎل کرده  ،و ﺑﺎ کمی خﻼقیت میتوانید یک کﺎر زیبﺎ و چشم نواز را طراحی کنید .
تکنیک چهﺎرم  :ﺑرای کﺎرهﺎی خودتون سنﺎریو ﺑنویسید.

شمﺎحتمﺎ در کﺎرهﺎی خود از پرسونﺎژهﺎیی مﺎنند انسﺎن و درخت و گیﺎهﺎن استفﺎده می کنید،امﺎنکته
مهم ایجﺎد سنﺎریو است.

خودتون رو کﺎرگردان این فیلم کوتﺎه ﺑبیند .نور و تصویر .از چه زاویه نور ﺑیﺎد سﺎیه کجﺎ ﺑﺎشه ﺑهتره و
یﺎ کﺎراکتر هﺎ در چه موقعیتی قرار ﺑگیرن  .همینطور ﺑدون فکر چیزی رو تو کﺎر قرار ندین چون ﺑبینده

ﺑه هیچ عنوان نمیتونه ﺑﺎهﺎش ارتبﺎط ﺑرقرار کنه .
تکنیک پنجم  .شلخته نبﺎشید.

شﺎید یکی از مهمترین ﺑخش هﺎی کﺎر همینه  .خیلی از دوستﺎن شیت رو شب آخرو زمﺎنی که هیچ

امیدی دیکه ﺑه کﺎر نیست مشغول میشن  .امﺎ این نکته رو ﺑگم که امکﺎن نداره کﺎر خوﺑی در ﺑیﺎد
چون تمﺎم وقتتون سر پﻼن هﺎ رفت در حﺎلی که چشم نواز ترین ﺑخش کﺎر که میشه از استﺎد یﺎ هر

کسی نمره گرفت همین ﺑخش یعنی شیت ﺑندی است.

و نکته دیگه اینه که گﺎهی مﺎ ﺑرای اینکه کﺎرمون ارزون تر در ﺑیﺎد و هزینه چﺎپ ندیم تمﺎم پﻼن هﺎ
عکس هﺎ و رندر هﺎرو داخل یک شیت قرار میدیم ،در این صورت انتظﺎر ﺑهتری هم نبﺎید داشته

ﺑﺎشیم .

پس حتمﺎ دقت کنید کﺎر رو سبک و ﺑﺎز ﺑچینید و ارتبﺎط اون هﺎ رو ﺑه هم ﺑﺎ یک سری تصﺎویر و

اینفو هﺎ نمﺎیش ﺑدید.

جهت دریﺎفت مقﺎﻻت ﺑه سﺎیت مﺎ مراجعه نمﺎ د
نویسنده  :مجتبی امیرخﺎنی

