
 

 

  



 
www.HiProgram.ir 

1 
 

  

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

2 
 

 فهرست مطالب

 ۴ ..............................................................................................................: مقدمه

 ۶ ............................................................................... جستجو و تماشای ویدیودرس اول: 

 ۱۴ ......................................................................  لاوبخش  –ب پیوستن به یوتیو درس دوم:

 ۲۳ .....................................................................  دومبخش  –ب پیوستن به یوتیوسوم: درس 

 ۳۳ ........................................................................  تولید ویدیو برای یوتیوب درس چهارم:

 ۳۷ .......................................................................  ویرایش ویدیو برای یوتیوب درس پنجم:

 ۳۳ .............................................................................  برندینگ کانال یوتیوب درس ششم:

 ۴۰ ..................................................................  روش بارگذاری در یوتیوبدرک  درس هفتم:

 ۴۷ ........................................................... روش های بارگذاری ویدیو در یوتیوبدرس هشتم: 

 ۶۰ ............................................................................... ویرایشگر ویدیو یوتیوبدرس نهم: 

 ۶۳ .........................................................................................کانال یوتیوب  درس دهم:

 ۷۵ ................................................................................ترفند های یوتیوب  یازدهم:درس 

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

3 
 

 سخن گرداورنده

 

 سالم خدمت شما دوستان عزیز این کتاب آموزشی توسط تیم درسنامه نوشته 

 گرداوری شده است  یامیر عباس سعدو شخص سالم برنامه و توسط تیم 

 کتاب در این   تیوبکه اشتراک ویدیو یوموزش کار با شبآتمامی مباحث 

 کتاب  شمندیم در صورت انتشارعزیز خواه آورده شده است از شما دوستان

 .حتما منبع آن را قید کنید

 انتشار پیدا کرده  http://hiprogram.irاین کتاب توسط آدرس اینترنتی  

 است.
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 مقدمه

 

، ایده ای کلی از یوتیوب داشته اید و می دانید کتاب را بخوانید به احتمال زیاد قبل از آنکه این 
که کارکرد این وب سایت چیست و چرا در طی سالیان اخیر در مورد آن بسیار صحبت شده 

 است.

یوتیوب اما قبل از اینکه این دوره آموزشی را شروع کنیم، بد نیست که نگاهی کلی به 
بیاندازیم تا این دوره را با درکی درست ادامه دهیم، زیرا درک مبانی یک سرویس کمک 

 شایانی به استفاده بهتر از آن سرویس می کند.

 

  

 یوتیوب چیست؟

آغاز به کار کرده است و هم اکنون  ۵۰۰۲وب سایتی است که از سال  (YouTubeیوتیوب )
مالک آن گوگل است. یوتیوب دارای چند ویژگی مهم است که آن را به وب سایتی یکتا در 

 زمینه ویدیو تبدیل کرده است.

این است که قبل از ظهور این وب سایت، هیچ وب سایتی بر روی مهمترین ویژگی یوتیوب 
اینترنت وجود نداشت تا افراد بتوانند با کمترین دغدغه بر روی آن ویدیوهای خود را بارگذاری و 

 از طریق آن کسب درآمد کنند.

ویژگی دیگر یوتیوب آن است که این وب سایت یک بستر نرم افزاری آنالین است که افراد با 
دیگر در تماس هستند. مثال شما می توانید به ویدیوهای دیگران سر بزنید و آنها را تماشا و یک

 در موردشان نظر خود را بیان کنید.

عالوه بر این یوتیوب مکانی است که در آن نه تنها هر روز، بلکه هر ثانیه محتوایی جدید در 
ن به امکان قابل تعمیم دادن آن حال تولید و عرضه است! آخرین ویژگی یوتیوب را هم می توا

در وب سایت ها و شبکه های اجتماعی دانست. مثال شما به راحتی و تنها با چند کلیک می 
 توانید یک ویدیو در یوتیوب را بر روی پروفایل فیس بوک یا وبالگ خود نمایش دهید.
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 تاریخچه یوتیوب

ی استیو چن، چاد هرلی، جاوید کار خود را توسط سه جوان با نام ها ۵۰۰۲یوتیوب در سال 
کریم که کارمندان پی پل در آن زمان بودند شروع کرد. این وب سایت در ابتدای کار خود با 

 توسط گوگل خریداری شد. ۵۰۰۲رشدی خیره کننده مواجه شد به گونه ای که در سال 

ه لفی بپس از آنکه یوتیوب به یکی از سرویس های زیر مجموعه گوگل پیوست، امکانات مخت
آن اضافه شد که از مهمترین آنها می توان به امکان قرار دادن تبلیغ بر روی و کنار ویدیوها و 
همچنین مشاهده فیلم های یوتیوب با کیفیت اچ دی اشاره کرد به گونه ای که هم اکنون 

کیفیت برخی از ویدیوهای موجود بر روی این وب سایت از کیفیت تصویر تلویزیون های خانگی 
 یشتر است.ب

شاید گفتن این نکته در مورد تاریخچه یوتیوب بد نباشد که هم اکنون یوتیوب به جای استفاده 
استفاده می کند تا به این صورت امکان مشاهده ویدیوهای موجود بر روی  HTML5از فلش، از 

 این وب سایت از طریق تلفن های هوشمند و تبلت ها وجود داشته باشد.

  

 کپی رایت و اصول اخالقیحریم خصوصی، 

یوتیوب مانند همه وب سایتی هایی که بر روی اینترنت وجود دارند، قوانین خاص خود را دارد 
که عمل کردن به آنها برای تمامی کاربران اجباری است. عالوه بر این، رعایت برخی نکات 

 ید.باعث می شود که شما از این وب سایت راحت تر و بهتر از گذشته استفاده کن

این یک قانون کلی در  فرض کنید تمام مردم دنیا ویدیو شما را مشاهده می کنند: -۱
اینترنت است؛ همواره قبل از آنکه محتوایی مانند ویدیو را بر روی اینترنت منتشر کنید، این 

نکته را در نظر داشته باشید که آن محتوا را همه کاربران اینترنت در دنیا می توانند ببینند. هر 
یت دسترسی به محتوایی چند که وب سایت هایی مانند یوتیوب به شما امکاناتی برای مدیر

که منتشر می کنید را می دهند، اما بهتر است که فرض را بر این بگذارید که هر آنچه را که 
 منتشر می کنید را دیگران می توانند مشاهده کنند.

به عنوان مثال اگر احساس کردید که  ویدیو حاوی تصاویر نامناسب را منتشر نکنید: -۲
د باعث سرافکندگی شما خواهد شد، آن را به هیچ عنوان بر ویدیویی که بارگذاری می کنی

 روی یوتیوب منتشر نکنید.

هیچگاه ویدیو دیگران را بدون اجازه آنها منتشر  ویدیو متعلق به خودتان را منتشر کنید: -۳
نکنید و تا زمانی که اجازه انتشار یک ویدیو را از صاحب آن ویدیو نگرفته اید، به هیچ عنوان به 

 انتشار آن بر روی یوتیوب نیافتید.فکر 

عالوه بر سه نکته باال که همواره باید آنها را رعایت کنید، باید این نکته را بدانید که یوتیوب 
سیستم نظارت مخصوص به خود را دارد که ویدیوهای بارگذاری شده را به صورت خودکار و 

که یکی از قوانینش را نقض  دستی مورد بررسی قرار می دهد و اگر با ویدیویی مواجه شود
کرده باشد، آن ویدیو را از دسترس خارج می کند. به عنوان مثال اگر شما موزیک ویدیویی را بر 

روی یوتیوب بارگذاری کنید که متعلق به شرکت یا خواننده ای خاص باشد، احتمال آنکه این 
 ویدیو توسط یوتیوب حذف شود بسیار باال خواهد بود.
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 خاطر داشته باشید که قوانین یوتیوب را رعایت کنید. پس همواره به 

 بسیار خب!

هم اکنون شما آماده هستید که اولین درس این دوره را مطالعه کنید و به دنیای یوتیوب همراه 
با درسنامه قدم بگذارید. اما قبل از آنکه درس اول را دریافت کنید، این نکته را همواره در ذهن 

همواره در حال داشته باشید که یوتیوب یک اپلیکیشن بر مبنای وب است و به همین دلیل 
تغییر است. اگر در طول این دوره با تصاویری برخورد کردید که شبیه آنچه مشاهده می کنید 

نیستند، زیاد تعجب نکنید زیرا یوتیوب مانند هر وب سایت دیگر تغییر می کند که بهترین مکان 
 این وب سایت است. (Helpکمک )برای اطالع از آخرین اخبار و تغییرات مربوط به یوتیوب بخش 

 

 

 

 

 

 جستجو و تماشای ویدیو -درس اول

 

تصویر زیر شمایل کلی صفحه یوتیوب است که بسته به هر کاربر ممکن است تعداد ویدیوها، 
نوع ویدیوها و... متفاوت باشد. برای همین اگر آنچه که شما در یوتیوب خود مشاهده می 

 کنید با آنچه که در تصویر زیر می بینید متفاوت است، تعجب نکنید.
 

 دقت کنید که در این درس فرض بر آن است که شما وارد حساب یوتیوب خود شده اید. نکته:

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=-2BL3IeOZ3f78Vw6EHG3TNBzbMbv0O3T0Kt3MpsFI28gdiU5D1m4w7iiHA9vIsdIah_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxr9ZYpSv1Wx6PXgE4vDeKH-2FlfF2UnGhjPlQlv33DLUhnKTATKSTj2bwlZpmpvraob3cp55jz5zdv7ZkoVkN234lQAhqsFOhozWtXrJFGmJpkR-2FBXlXSpVKlrv3Iau6aj5bGsKi8a3nJESevKfhGX5f-2FwXU0j3vsJwJspUXpy836Yw-3D-3D
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همانگونه که مشاهده می کنید، شما تصویری از ویدیوهای مختلفی که بر روی یوتیوب 
بارگذاری شده اند را مشاهده می کنید که در گوشه سمت چپ آنها عددی نوشته شده 

 ه شما نشان می دهد.است که مدت زمان ویدیو را ب

عالوه بر این اگر نشانگر ماوس خود را بر روی یکی از ویدیوها ببرید، تصویر ساعتی را مشاهده 
 تماشا در»خواهید کرد که با کلیک بر روی آن به یوتیوب اعالم می کنید آن ویدیو را به بخش 

ارسال کند. این گزینه در شرایطی که شما وقت دیدن یک ویدیوی طوالنی را « فرصتی دیگر

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg658drf4EW8L-2FJ7ZezOnu-2B3Su52PUKGG8wl05FzHAJ6t_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxr-2BcjwrrtHAuRpIObP6Ow8t1fO-2FrM5ceFfZXRAVatLdR-2B8kPuNFBm8BeYreK-2BK-2Bmv4BdsqtSLGks5Pu4XFwgWlwjTLQh1D9nkkGIUhC7LwddiAKSLVGRubkwYceTeOFL71dECez4TS-2FxR2zxiAFdhPvLx3-2Fenz2CZ06AyfE-2BD-2BCmQ-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg658drf4EW8L-2FJ7ZezOnu-2B3Su52PUKGG8wl05FzHAJ6t_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxr-2BcjwrrtHAuRpIObP6Ow8t1fO-2FrM5ceFfZXRAVatLdR-2B8kPuNFBm8BeYreK-2BK-2Bmv4BdsqtSLGks5Pu4XFwgWlwjTLQh1D9nkkGIUhC7LwddiAKSLVGRubkwYceTeOFL71dECez4TS-2FxR2zxiAFdhPvLx3-2Fenz2CZ06AyfE-2BD-2BCmQ-3D-3D
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نداشته باشید بسیار کاربردی است به صورتی که آن ویدیو برای تماشا نشانه گذاری می 
 شود.

شینیم. برای این کار تنها کافی است که به روی تصویر حاال بد نیست به تماشای یک ویدیو بن
 TEDویدیویی از کانال ( یک ویدیو کلیک کنید که ما در اینجا بر روی Thumbnailبندانگشتی )

رد اکلیک می کنیم. آنچه که باید در اینجا به خاطر داشته باشید آن است که با کلیک کردن و و
 شدن به صفحه یک ویدیو، آن ویدیو به صورت خودکار پخش خواهد شد.

 

هر ویدیویی که در یوتیوب مشاهده می کنید، دارای بخش های مختلفی است که در تصویر 
 باال بعضی از آنها با کادر قرمز رنگ مشخص شده اند که در اینجا به مهمترین آنها می پردازیم.

بخش نوار مشکی رنگ زیر ویدیو باشد که در آن شما با گزینه های  اولین و شاید پرکاربردترین
 مختلفی مواجه هستید:

  این روزها کمتر کسی است که عالمت معروف  :۱شمارهPlay  کردن را ببیند و آن را
 نشناسد! شما به کمک این گزینه می توانید پخش یک ویدیو را متوقف یا آغاز کنید.

  این گزینه مشخص است، شما به کمک این گزینه  همانطوری که از شکل :۲شماره
 به راحتی می توانید صدای ویدیو را کم، زیاد و یا کامال قطع کنید.

  عدد اول در اینجا به شما مدت زمانی که از ویدیو گذشته و عدد دوم مدت  :۳شماره
 زمان کل ویدیو را نشان می دهد.

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg-2Fy-2FE6-2FWd5J0SJDFfZoHJbjH749-2Fu5O8MDYA5U6Kjtz1MK7cXizC6Dx5-2BOYCCr03Ig-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxr-2BcjwrrtHAuRpIObP6Ow8tc1C8pamURUDywZ1kNXFfF-2B3Ld-2BukenG8c5-2BPh6QaNW3V6Sc7Q2fKmZDDwvAmJLtB0oxCv7lEs-2BQ3x1cvkLwMGpZ-2Bzv9yLIDayXeMjbjaC-2F8TSLnePDORMXQGipJzitVzDDC3kRc3EsZpBQOue2iqTg-3D-3D
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  تماشا در »با کلیک کردن بر روی این گزینه، شما این ویدیو را به بخش  :۴شماره
 اضافه می کنید تا در زمان مناسب و با فراغ بال آن را تماشا کنید.« فرصتی دیگر

  به کمک این گزینه شما می توانید زیرنویس ویدیو را فعال کنید. دقت کنید  :۵شماره
تمام ویدیوها فعال نیستند و بسته به  در( ۴که این گزینه و گزینه قبلی )شماره 

تنظیماتی که صاحب ویدیو انجام داده است، ممکن است شما این گزینه ها را 
 مشاهده کنید.

  این گزینه به شما تنظیمات مختلف ویدیو را نمایش می دهد به گونه ای  :۶شماره
ه های که با کلیک کردن بر روی آن، پنجره مشکی رنگی باز می شود که شامل گزین

 است. ۰۰و  ۹، ۸

  به کمک این گزینه شما می توانید ویدیو را در حال تمام صفحه یا همان  :۷شماره
Full Screen .مشاهده کنید 

  به کمک این گزینه شما می توانید حاشیه نویسی های ایجاد شده توسط  :۸شماره
صاحب ویدیو را خاموش کنید. در این مورد در درس های آینده بیشتر صحبت خواهیم 

 کرد.

  اگر شما با ابعاد ویدیو در حالت پیش فرض یوتیوب مشکل دارید و نمی  :۹شماره
ه کنید، این گزینه به کارتان می آید خواهید ویدیو را در حالت تمام صفحه نیز مشاهد

 که به کمک آن می توانید اندازه پخش کننده که افزایش دهید.

  این گزینه به شما این اجازه را می دهد که کیفیت ویدیویی که در حال  :۱۱شماره
تماشای آن هستید را تغییر دهید. مثال اگر از اینترنت پرسرعت استفاده می کنید و 

دارد، به راحتی به کمک این گزینه می توانید کیفیت  HDشما کیفیت ویدیو مورد نظر 
HD .را انتخاب کنید 

در ستون سمت چپ صفحه اختصاصی هر ویدیو شما می توانید مجموعه ای از ویدیوهای 
مرتبط با آنچه که تماشا می کنید را مشاهده کنید و در پایین ویدیو هم می توانید از امکانات 

دادن به ویدیو، نظر گذاشتن و یا به اشتراک گذاشتن آن بر روی شبکه  مختلفی مانند رای
 های اجتماعی مختلف بهره ببرید.

بد نیست در همین جا به این نکته اشاره کنیم که تماشای ویدیو در یوتیوب را می توان قلب 
 تپنده این وب سایت دانست و اکثر بازدیدکنندگان این وب سایت به جای بارگذاری ویدیو،

 بیشتر مشغول تماشای ویدیوهای مختلف هستند.

  

 های مختلفها و کانالگشت و گذار در موضوع

وارد حساب خود نشده اید. این صفحه  تصویر زیر صفحه اصلی یوتیوب در حالتی است که 
ممکن است برای شما کمی متفاوت باشد اما آنچه که مهم است، ستون سمت راست 

 یوتیوب تا حدودی ثابت است. است که برای تمامی کاربران

http://hiprogram.ir/
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از طریق این ستون شما می توانید به موضوع ها و کانال های مختلف یوتیوب دسترسی پیدا 
کنید. مثال در باالترین قسمت، شما می توانید ویدیوها را براساس پرطرفدارترین، ورزش، فیلم 

ای پیشنهادی یوتیوب را و... تماشا کنید. عالوه بر این، در قسمت میانی می توانید شبکه ه
 مشاهده کنید.

ر مرو»اما شاید هیچ کدام از دو بخش قبلی برایتان مفید نباشد؛ خب! در اینجاست که گزینه 
گونه ای که به کمک این گزینه به راحتی می توانید در میان  به کارتان می آید به« کانال ها

 صدها هزار کانال یوتیوب گشت و گذار و کانال مورد عالقه خود را پیدا کنید.

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzI6GxZ-2FoUwO4QeUKjpAo36xZmDStpg0boUyr9VuM6bC_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxr-2BcjwrrtHAuRpIObP6Ow8tOcgcQcaO5jeemvZi9-2BFBQ2c543ZFY3OachJIFZ4X5jt7I66ZmgGR6d1JiceXj8vr4gZNNBTL2k6hyYonjkqGiVQizR3ze5KxFxf2fOzWBpyV8dPqpFKEX7BVf3QpCgNwGrS9eZ5k6wTSKGXExleJGQ-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzI6GxZ-2FoUwO4QeUKjpAo36xZmDStpg0boUyr9VuM6bC_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxr-2BcjwrrtHAuRpIObP6Ow8tOcgcQcaO5jeemvZi9-2BFBQ2c543ZFY3OachJIFZ4X5jt7I66ZmgGR6d1JiceXj8vr4gZNNBTL2k6hyYonjkqGiVQizR3ze5KxFxf2fOzWBpyV8dPqpFKEX7BVf3QpCgNwGrS9eZ5k6wTSKGXExleJGQ-3D-3D
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با صفحه ای مانند تصویر باال روبرو خواهید شد که « مرور کانال ها»با کلیک بر روی گزینه 
 است.… ، ویژه وشامل بخش های مختلفی مانند بهترین های یوتیوب

به طور کلی شبکه هایی که متعلق به یوتیوب هستند دارای لوگوی قرمز رنگی مانند آنچه که 
در تصویر باال مشاهده می کنید هستند و شبکه هایی که مربوط به دیگر کاربران است، بسته 

 به سلیقه صاحب آن کانال، دارای تصویر متفاوتی است. 

http://hiprogram.ir/
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یک از این کانال ها به صفحه مخصوص آن کانال راهنمایی می شما با کلیک کردن بر روی هر 
 است. وبکانال ورزشی یوتیشوید. به عنوان مثال، تصویر زیر شمایلی از 

 

به طور کلی شکل و شمایل تمامی کانال های یوتیوب به صورتی است که در باال مشاهده 
می کنید به گونه ای که شما ویدیوهای مختلف براساس موضوع بندی یا تعریفی که صاحب 

 آن کانال کرده باشد را می توانید مشاهده کنید.

است، یعنی آنکه ویدیوها « مرور» وضعیت نمایش ویدیوها در کانال های یوتیوب به صورت
براساس موضوع و دسته بندی ها مختلف به شما نمایش داده می شوند. اما اگر بخواهید که 

ویدیوها را به ترتیب زمانی )از جدید به قدیم، مانند مطالب یک وبالگ( مشاهده کنید، باید بر 
ده شده است کلیک کنید و روی آیکون خانه که در تصویر باال با مستطیل قرمز رنگ نشان دا

 را انتخاب کنید.« فید»سپس گزینه 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZgzI6GxZ-2FoUwO4QeUKjpAo37AIPOKRjfahazkaVfYpulJlJYq9NsUcv3q1S-2B4SvvnpA-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxr-2BcjwrrtHAuRpIObP6Ow8tGbtPMz2kp3RHJUbDtKivV9I2ME-2FYEHGVuQuNosWTl25JYWZORR9HRe1-2B1LXIAVVSSiijepr3Wti5cfvGIs3h04zYUA-2BFAm4kKAaz5qxnyfq86qrmm8K-2FSDU3FjbTGDulq3A2FkI8MymScQBhGzdyHQ-3D-3D
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اگر هم عالقه داشته باشید که کانال های کاربران یوتیوب را مشاهده کنید، تنها کافی است 
کانال هایی برای »که از ستون سمت راست بر روی یکی از کانال های پیشنهادی در قسمت 

 کلیک کنید.« شما

ر بین کانال ها و موضوع های مختلف یوتیوب را یاد گرفتید، بد خب، حاال که گشت و گذار د
  نیست که نگاهی به چگونگی جستجوی ویدیو در یوتیوب بیاندازیم.

 جستجوی ویدیو در یوتیوب

همانگونه که در مقدمه این دوره گفته شد، یوتیوب بخشی از گوگل است و به همین دلیل 
 و راحت است. جستجو کردن در یوتیوب بسیار هیجان انگیز

برای جستجو در یوتیوب تنها کافی است که به جعبه جستجو در باالی وب سایت مراجعه 
{ درسنامهکنید و واژه یا عبارت مورد نظر خود را بنویسید. مثال در تصویر زیر ما در مورد }

 جستجو کرده ایم.

 

مانند جستجو در گوگل که می توانید نتایج جستجو را براساس فاکتورهای مختلف فیلتر کنید، 
ی م« فیلترها»در یوتیوب نیز این امکان وجود دارد به گونه ای که شما با کلیک بر روی گزینه 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg09eTXHDrSQajx6qirEsxpiW3jP8lNdHa7hiod1fpD-2BUbHbAPnflTlPSqdgqir1RDqTXs6bP59pANZIwcegJb-2BT5Li4HrecMw0oLEbMe3HEaUwKUfGzvkDI9WNiNNFGachjv-2BFD8zygoqCgGapoSR-2B5pmJj8x-2BZ8NrbP3ToRjisQQmoiyJxyLniXXOVFRQ-2FJzjrecwHTV6ZG5heI4fVBvDLTDtWAK7DPxitKDH3nRbMgcC-2BAAIJIXdl-2FjVxJ5ncxF6esHAJOUeji7S9EQTvdwqaQGZVk84EozJSPThYx4OU4zdCeO0eWTq9XiGcG6ijzJw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxr-2BcjwrrtHAuRpIObP6Ow8t19ahZwNIFz1Aw-2Fy0GsN9wa5EtjqqeHBbU5c3DFHFwMN15N4jrBKuYYE2o15icxIK5cBwyoLW7uxPAu-2BHQEJETKhSNRTvwogUsct-2Bt7aCYocdPpJPaRbBLT7LDCjkZJJVmFNXKOxJLmtDFaj9W90SWQ-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg09eTXHDrSQajx6qirEsxpiW3jP8lNdHa7hiod1fpD-2BUbHbAPnflTlPSqdgqir1RDqTXs6bP59pANZIwcegJb-2BT5Li4HrecMw0oLEbMe3HEaUwKUfGzvkDI9WNiNNFGachjv-2BFD8zygoqCgGapoSR-2B5pmJj8x-2BZ8NrbP3ToRjisQQmoiyJxyLniXXOVFRQ-2FJzjrecwHTV6ZG5heI4fVBvDLTDtWAK7DPxitKDH3nRbMgcC-2BAAIJIXdl-2FjVxJ5ncxF6esHAJOUeji7S9EQTvdwqaQGZVk84EozJSPThYx4OU4zdCeO0eWTq9XiGcG6ijzJw-3D-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxr-2BcjwrrtHAuRpIObP6Ow8t19ahZwNIFz1Aw-2Fy0GsN9wa5EtjqqeHBbU5c3DFHFwMN15N4jrBKuYYE2o15icxIK5cBwyoLW7uxPAu-2BHQEJETKhSNRTvwogUsct-2Bt7aCYocdPpJPaRbBLT7LDCjkZJJVmFNXKOxJLmtDFaj9W90SWQ-3D-3D
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توانید نتایج جستجو را براساس تاریخ به روزسانی، نوع نتیجه، مدت زمان، ویژگی ها و مرتب 
ی براساس ارتباط فیلتر کنید. مثال اگر تنها دنبال ویدیوهای کوتاهی در مورد درسنامه ساز

دقیقه( را انتخاب  ۴هستید، تنها کافی است که از طریق فیلتر مدت زمان، گزینه کوتاه )تقریبا 
 کنید.

به همین راحتی شما می توانید در دریایی از ویدیوهایی که توسط میلیون ها کاربر یوتیوب 
 نتشر می شود، گشت و گذار کنید و از دیدن ویدیوهای مختلف لذت ببرید.م

 

 

 

 

 

 بخش اول -پیوستن به یوتیوب -درس دوم

 

 

در درس گذشته شما با جستجو و تماشای ویدیو در یوتیوب فارغ از اینکه حسابی در یوتیوب 
دارید یا نه، آشنا شدید و یاد گرفتید که چگونه در یوتیوب ویدیوهای مورد نظر خود را پیدا کنید. 

فعالیت کنید، داشتن یک حساب بر روی اما اگر بخواهید که به صورت عمیق تری در یوتیوب 
 این وب سایت بسیار اساسی است.

 

 شما به دو دلیل باید در یوتیوب حسابی برای خود داشته باشید:

با محتوای ویدیو راحت تر و بهتر از گذشته می توانید در ارتباط باشید. مثال می توانید در زیر  -۰
( و یا آنها را برای Likeا دوست داشته باشید )ویدیوهای مختلف نظر خود را بیان کنید، آنها ر

 تماشا در فرصتی دیگر ذخیره کنید.

http://hiprogram.ir/
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شما می توانید شبکه یوتیوب مخصوص خود را داشته باشید و در آن ویدیوهای خود را  -۵
 بارگذاری کنید.

 

باز کردن حساب در یوتیوب به هیچ عنوان مشکل نیست و اگر شما حسابی در جیمیل و دیگر 
ی گوگل داشته باشید، با مشخصات آن حساب به راحتی می توانید وارد یوتیوب سرویس ها

 شوید. 

 

 

ه ایم. برای وارد تصویر باال صفحه اول یوتیوب در حالتی است که ما وارد حساب خود نشد
کلیک کنیم و سپس « ورود به برنامه»شدن به حسابمان تنها کافی است که بر روی گزینه 

 ور حساب جیمیل/ گوگل خود را وارد کنیم.نام کاربری و رمز عب

http://hiprogram.ir/
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در صورتی که حسابی در یوتیوب یا هیچ یک از سرویس های گوگل ندارید، تنها کافی است 
کلیک کنید و سپس فرم ثبت نام را پر کنید. با پر « یک اعتبار ایجاد کنید»که بر روی گزینه 

خواهید داشت، به راحتی می کردن فرم ثبت نام، عالوه بر اینکه شما حسابی در یوتیوب 
 توانید از جیمیل به عنوان ایمیل شخصی خود استفاده کنید.

 دوست داشتن و نظر دادن

یکی از ویژگی های پایه ای یوتیوب در فرهنگ تعامل آن است که کاربران در زیر ویدیوهای 
خود را عالقه « دوست داشتن/نداشتن»یکدیگر نظر می گذارند و یا با کلیک بر روی گزینه 

 نسبت به آن ویدیو نشان می دهند.

http://hiprogram.ir/
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 ویدیوی تولد دو سالگیتصویر زیر شمایلی کلی از صفحه یکتای هر ویدیو است که در اینجا ما 
ایم. در این تصویر شما سه بخش را مشاهده می کنید که با را انتخاب کرده  درسنامه

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOgdGgRu0TfOVkbTYjUVM7CkUJad0BQBfwSHxZ6qSsVcP_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxoq5KTCw6L3ERgkqSfM0AcUCxbjGm4r3ltqIazur-2B76w3e45pQska5PQ3zW-2F65vzVXWfvYZPZGB1S9HHQxhq9jMNVtcei0rvbgqEPpM9ttllN87o9A4XnAy4gC44dtUa5RiQwWIJ6uoX9Svb3Avj6Q2FbZJ3TmxKmlplcrFHaoJPA-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tHs0-2BOMSpRiNiw9UMjQBOgdGgRu0TfOVkbTYjUVM7CkUJad0BQBfwSHxZ6qSsVcP_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxoq5KTCw6L3ERgkqSfM0AcUCxbjGm4r3ltqIazur-2B76w3e45pQska5PQ3zW-2F65vzVXWfvYZPZGB1S9HHQxhq9jMNVtcei0rvbgqEPpM9ttllN87o9A4XnAy4gC44dtUa5RiQwWIJ6uoX9Svb3Avj6Q2FbZJ3TmxKmlplcrFHaoJPA-3D-3D
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کادرهای قرمز رنگ مشخص شده اند. دو بخش باال مربوط به دوست داشتن/ نداشتن یک 
 ویدیو هستند و بخش پایین در مورد نظر دادن است.

گر به دی« دوست داشتن»اگر زمانی شما از یک ویدیو خوش تان بیاید، با کلیک بر روی گزینه 
کاربران یوتیوب اعالم می کنید که این ویدیو از نظر شما جالب است. هنگامی که شما بر روی 

یکی از گزینه های دوست داشتن/ نداشتن کلیک کنید، عدد مربوط زیر تعداد بازدیدکنندگان 
 ۵۲ویدیو )با دایر قرمز رنگ مشخص شده است( تغییر می کند. به عنوان مثال در ویدیو باال، 

 این ویدیو خوششان آمده است.نفر از 

عالوه بر این، اگر شما بخواهید که در زیر یک ویدیو نظر خود را اعالم کنید، تنها کافی است به 
نوشته « اشتراک گذاری نظرات»بروید و سپس در کادری که داخل آن « همه نظرات»قسمت 

 شده است، نظر خود را وارد کنید.

 

 

یوتیوب با شبکه اجتماعی گوگل یعنی گوگل+ یکسان دقت کنید که هم اکنون بخش نظرات 
شده اند و شما می توانید نظر خود در زیر یک ویدیو را به صورت یک پست در پروفایل گوگل+ 

خود منتشر کنید. عالوه بر این فراموش نکنید که یکی از بهترین راه های تعامل با دیگر کاربران 
ویدیو است، پس این دو مورد را هیچ گاه  یوتیوب نظر دادن و دوست داشتن/ نداشتن یک

 فراموش نکنید.

 

  

 استفاده از لیست بخش و عضویت در کانال ها

در یوتیوب شما به راحتی می توانید لیست بخش مورد نظر خود را ایجاد کنید و ویدیوهای 
نید کلیک ک« افزودن به»مختلف را در آن لیست قرار دهید. برای این کار ابتدا باید بر روی گزینه 

 تا لیست پخش ظاهر شود.

http://hiprogram.ir/
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به صورت پیش فرض همواره دو لیست پخش در یوتیوب وجود دارد: موارد دلخواه و تماشا در 
فرصتی دیگر. اما اگر شما بخواهید که لیست پخش خود را ایجاد کنید، تنها کافی است که در 

 ارد کنید.جعبه سفید در زیر لیست های پخش کلیک کنید و نام لیست خود را و

را ایجاد کنیم تا در آن « درسنامه»مثال در تصویر باال ما می خواهیم که لیست پخش 
ویدیوهای مختلف درسنامه را قرار بدهیم. هنگامی که نام لیست پخش را انتخاب کردید، شما 

 می توانید وضعیت آن لیست را در سه حالت انتخاب کنید:

 :تمامی کاربران یوتیوب می توانند این لیست را مشاهده و ویدیوها درون آن  عمومی
 را تماشا کنند.

 :تنها کاربرانی که لینک مربوط به لیست پخش را داشته باشند می  فهرست نشده
توانند آن را مشاهده کنند و اگر کسی لینک آن لیست پخش را نداشته باشد، امکان 

 داخل آن را نخواهد داشت.دیدن آن لیست پخش و ویدیوهای 

 :تنها صاحب حساب یوتیوب می تواند آن لیست پخش را مشاهده کند. خصوصی 

 کلیک« ایجاد لیست پخش»پس از انتخاب وضعیت لیست پخش، تنها کافی است که بر روی 
 کنید تا لیست ایجاد و ویدیو مورد نظرتان به آن اضافه شود.

صورت عمومی ایجاد کنید، یوتیوب به شما پیامی  زمانی که برای اولین بار لیست پخشی به
نشان می دهد که در آن در مورد وضعیت آن لیست پخش توضیحاتی می دهد. شما با کلیک 

 ، درک کامل ویژگی لیست پخش عمومی را به یوتیوب اعالم می کنید. «تایید»بر روی گزینه 

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

20 
 

 

از می شود که شما با کلیک بر روی پس از تایید این پیام، نواری سبز رنگی در باالی ویدیو ب
 می توانید صفحه کانال خود را براساس نیاز خود سفارشی کنید.« تنظیمات صفحه کانال»

 

 

 

اضافه کرده ایم و از « درسنامه»هم اکنون ما ویدیو دو سالگی درسنامه را به لیست پخش 
یم در این لیست پخش این پس هر زمان ویدیویی مرتبط با درسنامه مشاهده کنیم را می توان

 قرار دهیم.

 

اما شاید شما بخواهید که تمامی ویدیوهای منتشر شده توسط درسنامه را دنبال کنید و 
به « مشترک شدن»هیچ ویدیویی از کانال درسنامه را از دست ندهید. در اینجاست که گزینه 

 کار شما می آید.

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

21 
 

 

های منتشر شده توسط کانالی که شما به کمک گزینه مشترک شدن می توانید آخرین ویدیو
 عضو آن شده اید را در صفحه اصلی حساب یوتیوب خود مشاهده کنید.

دقت کنید که اگر برای اولین بار مشترک یک کانال بر روی یوتیوب شوید، پنجره ای مانند تصویر 
زیر باز می شود که در آن به شما این اخطار داده می شود که وضعیت کانال هایی که عضو 

آنها هستید به صورتی عمومی است و تمام کاربران یوتیوب به راحتی می توانند کانال هایی 
 که شما آنها را دنبال می کنید را مشاهده کنند.

 

در صورتی که بخواهید اشتراک شما به صورت خصوصی باشد، تنها کافی است که بر روی 
 کلیک کنید.« اشتراک من خصوصی شود»

اگر در آینده نظرتان در این مورد عمومی یا خصوصی بودن اشتراک هایتان عوض شد،  نکته:
تغییرات مد نظر خود ، حریم خصوصی حساب یوتیوب خودشما می توانید با مراجعه به بخش 

 را ایجاد کنید.
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صفحه زمانی که شما عضو یک کانال شوید، از آن پس ویدیوهای آن کانال را می توانید در 
صویر زیر ما عضو کانال های مختلفی خود مشاهده کنید. به عنوان مثال در ت اصلی یوتیوب

مانند درسنامه، گوگل، گوگل کروم و... هستیم و همانگونه که مشاهده می کنید، آخرین 
 ویدیوها از کانال گوگل کروم و تد در صفحه اصلی یوتیوب به ما نمایش داده می شود.

 

نه با کلیک بر روی گزیعالوه بر این بد نیست این نکته را نیز بدانید که از ستون سمت راست و 
، می توانید کلیه لیست های پخشی که ایجاد کرده اید را مشاهده و «لیست های پخش»

 ویدیوهای آنها را تماشا کنید.

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg5xBhPq-2Fezu9rfxp3Wvq5CU-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxoq5KTCw6L3ERgkqSfM0AcUUOs3fp3qJdfvCZp8GV1NdoBzmssgAWJ7g6tQajzWXX-2BCeHdvG3ARnY-2BXZT5bwAHtCY4gPraV4nM1oGrlNHvZviKhXQ6WepG06uOXUw0y49dOIksX9ZcTGf-2BSTNHzCMTjJVCu3wUgbl3o-2B8i2kfZX3Q-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg5xBhPq-2Fezu9rfxp3Wvq5CU-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxoq5KTCw6L3ERgkqSfM0AcUUOs3fp3qJdfvCZp8GV1NdoBzmssgAWJ7g6tQajzWXX-2BCeHdvG3ARnY-2BXZT5bwAHtCY4gPraV4nM1oGrlNHvZviKhXQ6WepG06uOXUw0y49dOIksX9ZcTGf-2BSTNHzCMTjJVCu3wUgbl3o-2B8i2kfZX3Q-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg5xBhPq-2Fezu9rfxp3Wvq5CU-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxoq5KTCw6L3ERgkqSfM0AcUUOs3fp3qJdfvCZp8GV1NdoBzmssgAWJ7g6tQajzWXX-2BCeHdvG3ARnY-2BXZT5bwAHtCY4gPraV4nM1oGrlNHvZviKhXQ6WepG06uOXUw0y49dOIksX9ZcTGf-2BSTNHzCMTjJVCu3wUgbl3o-2B8i2kfZX3Q-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg658drf4EW8L-2FJ7ZezOnu-2B32eMAwXIWGVyU7mvYlbHvp_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxoq5KTCw6L3ERgkqSfM0AcUn9IBZ7ErBjxiHSg3IZIXbYYrPby7THDJdiaHNQndo4VkutkX0BCKanA6clfkoGJ9fzfM5dQatvK54kCqd9RuyrHtel0yE7QUvhF2-2F85hJlKSkrrZlGb5OeEIesuCZJ6BFRlOIA0-2BzfYSabCItIQUEQ-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg658drf4EW8L-2FJ7ZezOnu-2B32eMAwXIWGVyU7mvYlbHvp_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxoq5KTCw6L3ERgkqSfM0AcUn9IBZ7ErBjxiHSg3IZIXbYYrPby7THDJdiaHNQndo4VkutkX0BCKanA6clfkoGJ9fzfM5dQatvK54kCqd9RuyrHtel0yE7QUvhF2-2F85hJlKSkrrZlGb5OeEIesuCZJ6BFRlOIA0-2BzfYSabCItIQUEQ-3D-3D


 
www.HiProgram.ir 

23 
 

 بخش دوم -پیوستن به یوتیوب -درس سوم

 

 

در درس گذشته شما با ایجاد لیست پخش و مشترک شدن کانال های مختلف یوتیوب آشنا 
شدید. در این درس که ادامه درس گذشته است، نگاهی عمیق تر به حساب یوتیوب می 

 اندازیم و در نهایت اولین ویدیو خود را بر روی یوتیوب بارگذاری می کنیم.

  

 اتصال یوتیوب به دیگر حساب ها

اگر شما در فیس بوک و توییتر حسابی داشته باشید، یوتیوب این امکان را به شما می دهد 
که با چند کلیک حساب توییتر یا فیس بوک خود را به آن متصل کنید و پس از آن به صورت 

 ید.س بوک خود منتشر کنخودکار یا دستی، ویدیوهایی مختلف در یوتیوب را بر روی توییتر یا فی

برای اتصال حساب یوتیوب خود به فیس بوک یا توییتر ابتدا باید از ستون سمت راست بر روی 
وگوی مقابل ل« اتصال»ته به نیازتان، بر روی گزینه کلیک کنید و سپس بس« اجتماعی»گزینه 

 توییتر یا فیس بوک کلیک کنید.

 

با کلیک کردن بر روی دکمه اتصال، پنجره ای باز می شود که در آن از شما مشخصات ورود به 
حساب توییتر یا فیس بوک تان خواسته می شود. زمانی که مشخصات ورود را وارد کردید، به 

توانید تنظیم کنید که آیا تمام فعالیت های شما به صورت خودکار در حساب توییتر/ راحتی می 
 فیس بوک تان منتشر شود یا آنکه می خواهید این کار را به صورت دستی انجام دهید.
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حال، از این پس هر زمان که خواستید ویدیویی را بر روی فیس بوک/ توییتر به اشتراک 
و انتخاب فیس بوک یا توییتر، به راحتی « اشتراک گذاری»روی گزینه  بگذارید، با کلیک کردن بر

 می توانید آن ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
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 تنظیمات حساب یوتیوب

حال که با ایجاد لیست پخش و مشترک شدن کانال های مختلف بر روی یوتیوب آشنا شدید، 
 ظیمات یوتیوب بیاندازیم.زمان آن رسیده است که نگاهی به بخش تن

برای دسترسی به بخش تنظیمات یوتیوب، شما باید به گوشه سمت چپ مرورگر خود بروید 
 (:۵و بر روی تصویر خود کلیک کنید تا پنجره ای به صورت زیر باز شود )کادر شماره ( ۰)شماره 

 

( ۲کلیک کنید )شماره « YouTubeتنظیمات »حال برای ورود به بخش تنظیمات بر روی گزینه 
 تا به پنجره ای مانند تصویر زیر راهنمایی شوید:
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در اینجا شما به راحتی می توانید تنظیمات مختلفی را برای حساب یوتیوب خود در نظر 
 بگیرید.

کلیک کنید تا تغییراتی که اعمال « ذخیره»دقت کنید که پس از هر تغییر بر روی دکمه  نکته:
 کرده اید بر روی حساب شما اعمال شود.

در این بخش شما می توانید رمز عبور حساب یوتیوب که با حساب جیمیل  نمای کلی: -
تبلیغات در کنار ویدیوهای خود را  شما یکسان است را تغییر دهید و یا آنکه امکان نشان دادن

مجاز اعالم کنید. عالوه بر این، آدرس ایمیلی در اختیارتان قرار می گیرد که به کمک آن می 
توانید ویدیوهای مورد نظر خود را با ارسال ایمیل به این آدرس، بر روی کانال یوتیوب خود 

 بارگذاری کنید.

ید چگونگی اتصال حساب های فیس بوک شما در این بخش می توان حساب های متصل: -
و توییتر خود را مدیریت کنید. به عنوان مثال اگر عالقه ندارید که فعالیت های شما بر روی 

یوتیوب به صورت خودکار در فیس بوک/ توییتر منتشر شود، تیک تمام گزینه ها را بردارید )مانند 
 تصویر زیر(.

 

ید حریم خصوصی حساب خود را تنظیم کنید. در این بخش شما می توان حریم خصوصی: -
مثال اگر نمی خواهید که ویدیوها و اشتراک های شما به صورت عمومی باشد، تنها کافی 

را تیک بزنید. عالوه بر این شما می توانید « پسندیدن ها و اشتراک ها»است دو گزینه بخش 
 را نیز تنظیم کنید.چگونگی جستجو کانال یوتیوب و ارتباط با شما از طریق یوتیوب 
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به کمک این پخش شما می توانید چگونگی دریافت ایمیل از سوی یوتیوب را  ایمیل: -
مدیریت کنید. به عنوان مثال اگر عالقه ندارید که خبرنامه های یوتیوب را دریافت کنید، تنها 

را نیز می را بردارید. باقی گزینه ها « YouTubeهمه خبرنامه های »کافی است که تیک کنار 
 توانید براساس سلیقه و نیاز خود تیک بزنید و یا تیک شان را بردارید.
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شاید این بخش برای کاربران ایرانی با توجه به سرعت پایین اینترنت بسیار  پخش ویدیو: -
مهم و کاربردی باشد. شما به کمک این بخش می توانید چگونگی پخش ویدیوهای مختلف بر 

یت کنید. مثال اگر سرعت اینترنت شما کم است، بهتر است که گزینه روی یوتیوب را مدیر
. را انتخاب کنید« سرعت اتصال من پایین است. هیچگاه ویدئو با کیفیت باالتر پخش نشود»

 سایر موارد را نیز می توانید براساس سلیقه خود تغییر دهید.

 

  

 بارگذاری اولین ویدیو بر روی یوتیوب

بسیار عالی! هم اکنون زمان آن رسیده است که اولین ویدیوی خود را بر روی یوتیوب بارگذاری 
 یا همان آپلود کنید! 

اولین قدم در بارگذاری ویدیو بر روی یوتیوب وارد شدن به حساب تان است. زمانی که وارد 
کلیک « آپلود» حساب یوتیوب خود شدید، از نوار باال و در مقابل جعبه جستجوی خود بر روی

 کنید.
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هدایت می شوید که  بارگذاری یا همان آپلود یوتیوببا کلیک کردن بر روی آپلود شما به بخش 
شما عالوه بر آپلود کردن ویدیو، به راحتی می توانید با  شمایل کلی آن به صورت زیر است که

دوربین رایانه خود و یا یک سری عکس، ویدیوی مورد نظر خود را ایجاد کنید. در این درس فرض 
 بر این است که یک ویدیو آماده داریم و می خواهیم آن را بر روی یوتیوب بارگذاری کنیم.
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 را در یوتیوب بارگذاری کرد:صورت می توان یک ویدیو آماده  ۵به 

ویدیو را از مکانی که قرار دارد بکشید و سپس آن را در کادری که به صورت قرمز رنگ در  -۰
 می گویند.  Drag  &Dropتصویر باال مشخص شده است رها کنید. به این کار اصطالحا 

کنید و سپس بر روی قسمتی از بخشی که با کادر قرمز رنگ نشان داده شده است کلیک  -۵
 فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در اینجا می توانید وضعیت حریم خصوصی ویدیو را مشخص کنید که به صورت عمومی،  نکته:
 لیست نشده یا خصوصی باشد.

را می « مرورگر امن برای وبگردی چیست؟»ما در اینجا یکی از ویدیوها درسنامه با عنوان 
خواهیم آپلود کنیم. با انتخاب ویدیو و شروع آپلود آن، به پنجره جدیدی وارد می شویم که در 

 آن می توانیم تنظیمات مختلفی برای ویدیویی که آپلود کرده ایم در نظر بگیریم.
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 در این قسمت عنوان ویدیو خود را انتخاب می کنید. ان:عنو -

 در این قسمت توضیحات مورد نیاز در مورد ویدیو را وارد می کنید. توضیح: -

این قسمت بسیار مهم است زیرا شما هر چه کلمات کلیدی بیشتر و دقیق تری  نشان ها: -
هد شد. دقت کنید که کلمات انتخاب کنید، احتمال دیده شدن ویدیوی تان بیشتر و بیشتر خوا

کلیدی مرتبط با ویدیو را وارد کنید و به هیچ عنوان از کلمات کلیدی بی ربط برای برچسب زدن 
ویدیوی خود استفاده نکنید. برای جدا کردن برچسب ها نیز تنها کافی است که بعد از هر 

 کلمه کلیدی، عالمت , را بزنید.

این قسمت برچسب های پیشنهادی یوتیوب براساس نشان  نشان های پیشنهادی: -
هایی که وارد کرده اید به شما نشان داده می شوند. استفاده و انتخاب از این نشان ها به 

 هیچ عنوان اجباری نیست.

از طریق این بخش می توانید تصاویر کوچک یا همان بند  تصاویر کوچک ویدیویی: -
کنید. کاربرد این تصاویر در این است که مخاطبان شما قبل ( را انتخاب Thumbnailانگشتی )

(، این تصویر را مشاهده خواهند کرد. Playاز تماشای ویدیو و کلیک کردن بر روی دکمه شروع )
به همین دلیل در انتخاب این تصاویر دقت الزم را داشته باشید تا شانس دیده شدن ویدیو خود 

 را بیشتر کنید.

این بخش شامل سه گزینه )عمومی، لیست نشده، خصوصی(  تنظیمات خصوصی: -
استفاده از لیست پخش و عضویت در »است که قبال در مورد معنی هر کدام از آنها در بخش 

 در درس گذشته توضیح داده ایم.« کانال ها

به کمک این گزینه شما می توانید ویدیو خود را در گوگل  به مشترکین خود پست کنید: -
 بوک و توییتر به اشتراک بگذارید. پالس، فیس

به کمک این بخش می توانید دسته بندی ویدیو خود را انتخاب کنید. مثال اگر ویدیو  دسته: -
 شما در مورد افراد و وبالگ ها است، این دسته را باید انتخاب کنید.

 

د . تغییرات صورت گرفته در هر بخش توسط شما به صورت خودکار در یوتیوب ذخیره می شو
شما با کلیک کرد بر روی لینکی که در باالی بخش و زیر عنوان ویدیو قرار دارد )کادر قرمز(، 

 می توانید ویدیو خود را بر روی یوتیوب تماشا کنید!

 

مواردی که در باال بیان شد تنظیمات اصلی در زمان بارگذاری یک ویدیو است و اگر شما  نکته:
نظر گذاشتن و... را نیز مشخص کنید، باید بر روی گزینه بخواهید که نوع کپی رایت، امکان 

 قرار دارد کلیک کنید.« اطالعات اصلی»که در مقابل گزینه « اطالعات پیشرفته»
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 تولید ویدیو برای یوتیوب -درس چهارم

 

شما برای هر کاری قبل از آنکه بخواهید آن را انجام دهید نیاز به برنامه ریزی دارید. حاال این 
کار می تواند درس خواندن باشد یا تولید ویدیو برای یوتیوب. در این درس شما با فرآینده تولید 

آموخت چگونه یک ویدیو را با استاندارهای مناسب ویدیو در یوتیوب آشنا می شوید و خواهید 
 برای یوتیوب ضبط کنید.

  

 هدف خود را تعریف کنید.

اولین قدم در تولید ویدیو برای یوتیوب آن است که هدف خود را تعریف کنید. برای اینکه هدف 
 خود را راحت تر تعریف کنید، باید به سواالتی از این دست پاسخ دهید:

 را می خواهید انجام دهید؟ چرا این کار -۱

پاسخ این سوال می تواند ده ها مورد باشد. مثال ممکن است شما بخواهید ویدیوهایی برای 
دوستان و آشنایان خود تولید کنید و یا آنکه برای وب سایت یا وبالگی که مدیریت آن را بر 

 این سوال بسته عهده دارید به صورت هفتگی ویدیویی را منتشر کنید. به همین دلیل پاسخ
 به فاکتورهای دیگری مانند نوع مخاطب تان دارد که سوال بعدی دقیقا همین مورد است.

 مخاطب شما کیست؟ -۲

همانگونه که گفته شد، پاسخ سوال اول به این سوال که مخاطب شما کیست، بستگی 
را به عنوان دارد. منظور از این سوال آن است که شما با تولید ویدیو می خواهید چه کسانی 

بینندگان ویدیوی خود هدف قرار دهید. مثال اگر مخاطب شما افراد جوان باشند، بهتر است که 
ویدیوهایی که تولید می کنید کوتاه و شامل عکس های مختلف باشند یا اینکه اگر سرعت 

 اینترنت آنها کم است، بد نیست که ویدیوهای تولیدی تان بسیار کوتاه باشند.

ل قبل از آنکه شروع به تولید ویدیو کنید، کمی در مورد بینندگان ویدیوی خود فکر به همین دلی
 کنید.

 چه پیامی را می خواهید برسانید؟ -۳

این سوال از آن جهت بسیار مهم است چون با پاسخ دادن به آن به نوعی می توانید موضوع 
رد آموزش فالن نرم افزار ویدیوهای خود را مشخص کنید. مثال اگر می خواهید پیام تان در مو

 باشد، مشخص است که محتوای ویدیوی شما آموزشی خواهد بود. 

 ویدیوهای تولیدی مصرف شخصی دارند یا حرفه ای؟ -۴
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با پاسخ دادن به این سوال شما می توانید سطح ویدیوهای خود را مشخص کنید. مثال اگر 
کنند تولید خواهد شد، در نتیجه  ویدیوی شما برای افرادی که در زمینه ای خاص فعالیت می

 سطح آن ویدیو حرفه ای خواهد بود.

سوال باال به صورت مشخص پاسخ دادید، می توانید به مرحله بعد برای تولید  ۴زمانی که به 
 ویدیو بروید.

  

 فرآیند تولید محتوا ویدیویی

حاال که هدف خود را در تولید ویدیو برای یوتیوب تعیین کرده اید، باید به سراغ فرآیند تولید 
 مرحله تقسیم کرد: ۲ویدیو بروید. این فرآیند را می توان به 

در این مرحله شما باید برنامه ریزی و تحقیقات خود را برای تولید ویدیو انجام  پیش از تولید: -
تصاویر، متن ها و مکانی که می خواهید ویدیو را در آنجا ضبط کنید را  داده باشید. مثال باید

مشخص کنید. به طوری کلی هر آنچه را که می توانید قبل از ضبط ویدیو آماده کنید در این 
 قسمت قرار می گیرد.

در این مرحله شما ویدیو و فایل های مورد نیاز برای ویدیوی تان را ضبط می کنید و در  تولید: -
صورتی که بخواهید عکس هایی را از مکان خاصی بگیرید، در این مرحله می توانید آن را 

انجام دهید. به طور کلی در این مرحله شما باید تمام محتوای تصویری و صوتی ای که برای 
 تولید نهایی ویدیو الزم دارید را آماده کنید.

است که شما محتوای تصویری و ( Editingنام دیگر این مرحله ویرایش ) پس از تولید: -
صوتی خود را براساس برنامه ای که در مرحله پیش از تولید ریخته اید، ویرایش و ویدیو نهایی 

 خود را برای تماشا آماده می کنید.

در این مرحله شما ویدیوی تان آماده برای تماشا است اما قبل از آنکه آن  فشرده سازی: -
را بر روی یوتیوب بارگذاری کنید، نیاز است که آن را فشرده کنید. برای فشرده کردن ویدیو 

 روش ها و ترفندهای زیادی وجود دارد که در ادامه این دوره به آنها اشاره خواهیم کرد. 

مانی که ویدیوی شما برای بارگذاری بر روی یوتیوب آماده شد، باید ز نهایی کردن ویدیو: -
آخرین مرحله که شامل انتخاب عنوان، توضیحات ویدیو و یا لینک های مرتبط با ویدیو است را 
آماده کنید تا آنها را در زمان بارگذاری ویدیوی تان استفاده کنید. شاید بد نباشد یک مثال در 

تا به درکی درست از نهایی کردن ویدیو برسید. زمانی که یک دی وی مورد این مرحله بزنیم 
دی تولید می شود، به مرحله ای که در آن منوهای دی وی دی، دکمه های مختلف منو و... 

 طراحی می شود، مرحله نهایی کردن ویدیو گفته می شود.

دیو گاهی به ضبط ویحاال که با فرآیند کلی تولید محتوای ویدیویی آشنا شدید، بد نیست که ن
 برای صفحه های کوچک مانند یوتیوب بندازیم.
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 ضبط ویدیو برای صفحه های کوچک

ضبط ویدیو موضوعی بسیار گسترده است که در مورد آنها می توان چندین کتاب نوشت، اما با 
توجه به اینکه این دوره آموزشی در مورد ضبط ویدیو در یوتیوب است، در این درس به ضبط 

یو برای صفحه های کوچک مانند ویدیوهایی که بر روی یوتیوب تماشا می کنید می وید
 پردازیم.

 

اولین قدم در این زمینه به این نکته باز می گردد که شما برای چه ویدیو تولید می کنید؟ آیا 
ویدیوی شما قرار است که به صورت حرفه ای در مورد موضوعی صحبت کند و یا آنکه برای 

نن می خواهید ویدیو تولید کنید؟ پاسخ این سوال بر روی مدت زمانی که برای ضبط تفریح و تف
 ویدیو اختصاص می دهید تاثیر مستقیمی دارد. 

 

با این حال به طور کلی برای آنکه یک ویدیو باکیفیت و مناسب برای یوتیوب ضبط کنید، رعایت 
 نکات زیر در هنگام ضبط ویدیو بسیار کاربردی خواهند بود:

 

حرکات طبیعی دوربین در هنگام ضبط آن ممکن است  همواره از سه پایه استفاده کنید: -
مناسب و تصویر را طبیعی تر جلوه دهد، اما آنچه که باید بدانید آن است که در زمان فشرده 

کردن ویدیو برای بارگذاری بر روی یوتیوب، این تکان ها بیشتر به چشم خواهند آمد، مخصوصا 
و بر روی صفحه ای کوچک مانند تلفن همراه تماشا شود. از همین رو همواره از اگر آن ویدی

 سه پایه برای فیلم برداری ویدیو خود استفاده کنید.

 

در زمانی که فیلم برداری می کنید، تا  دوربین فیلم برداری را زیاد جا به جا نکنید: -
کردن تصویر خودداری کنید. دقت  جایی که امکان دارد از جا به جا کردن و نزدیک کردن یا دور

 کنید که در ضبط ویدیو برای صفحه های کوچک، بهتر است که تصویر شما ثابت باشد.

 

فارغ از اینکه از چه تجهیزاتی برای نورپردازی استفاده می  نورپردازی را فراموش نکنید: -
اشته باشید که نور در کنید، چه میزان نور در اختیار دارید و...، همواره این نکته را در نظر د

محیطی که مشغول ضبط ویدیو هستید به اندازه کافی وجود داشته باشد. فراموش نکنید که 
اگر شما با دوربین چند ده میلیونی فیلم برداری بکنید اما نورپردازی مناسبی در محیطی که 

 د.اهد بوضبط می کنید وجود نداشته باشد، مطمئن باشید نتیجه کار بسیار ناامیدکننده خو

 

همواره به کیفیت صدای ویدیویی که ضبط می کنید توجه کنید و  کیفیت صدا مهم است: -
به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی ویدیویی با کیفیت صدای بد تولید نکنید زیرا بدترین چیز در 
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تولید یک ویدیو، کیفیت بد صدای آن است. اگر الزم است که از میکروفن واقعی و یا هدست 
 ا این کار را انجام دهید.برای ضبط ویدیو استفاده کنید، حتم

 

این حالت برای ویدیوهایی که برای  به صورت کادر بسته با زاویه باز فیلم برداری کنید: -
صفحه های کوچک تولید می شوند، بسیار کاربردی است. در این حالت چهره شما همراه با 

بان ویدیو کمی جزئیات از پشت سرتان در ویدیو قابل مشاهده است. فراموش نکنید که مخاط
شما می خواهند عالوه بر چهره شما، فضایی که در آن در حال صحبت کردن در مورد 

 Tightموضوعی خاص هستید را هم تماشا کنند. پس همواره در حالتی که کادر شما بسته )
Framing( است ولی در عین حال زاویه ای باز دارد )Wide Angle.فیلم برداری کنید ) 

 

 

تمام موارد باال تنها نکاتی بودند برای آنکه راحت  لذت ببرید و تجربه کنید: از فیلم برداری -
تر و بهتر بتوانید فیلم برداری کنید. برای همین از تجربه کردن روش های مختلف فیلم برداری 

نترسید و فکر نکنید که عدم رعایت یکی از نکات باال باعث می شود که ویدیوی شما تبدیل به 
 تجربه کنید و از فیلم برداری کردن لذت ببرید. فاجعه ای شود!
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 ویرایش ویدیو برای یوتیوب -درس پنجم

ویرایش ویدیو یکی از بخش های حساس در تولید ویدیو است و به دلیل این حساسیت، آن را 
نمی توان تنها در یک درس آموزش داد. اما با توجه به اینکه هدف این دوره آموزشی تولید 

درس به نکاتی مهم در مورد ویدیو برای صفحه های کوچک و یوتیوب است، در نتیجه در این 
 ویرایش ویدیو برای یوتیوب و صفحه های کوچک می پردازیم.

 درک درست فرآیند ویرایش

یکی از اولین نکاتی که در مورد ویرایش یک ویدیو باید بدانید این نکته است که درک درستی 
ته باشید. بر و... داش Compositingو  Picture Lockو  Fine Cutاز اصطالحات مختلفی مانند 

همین اساس به شما پیشنهاد می کنیم که با مفاهیم و اصطالحات اولیه ویرایش ویدیو آشنا 
 شوید هر چند که در ادامه این دوره در مورد برخی از آنها به صورت کلی صحبت خواهیم کرد.

 برش بیشتر، حرکت کمتر

ه هاش ویژه و حرکت تمامی در زمان ویرایش ویدیو در یوتیوب تا جایی که می توانید از جلو
پیکسل ها به صورت همزمان خودداری کنید زیرا در زمان فشرده سازی و آماده کردن آن ویدیو 
برای آپلود در یوتیوب، از نظر کیفیت دچار مشکل خواهید شد. از همین رو به جای آنکه حرکت 

ی که می توانید از برش و جلوه های ویژه را به کار ببرید، به شما پیشنهاد می کنیم که تا جای
 برای ویرایش ویدیوی خود استفاده کنید.

 خودداری از برش های سریع

اگر شما ویدیوهای تبلیغاتی فیلم های سینمایی را تماشا کرده باشید، دیده اید که قطعات 
مختلف ویدیو به سرعت برش می خورد و شما در چند ثانیه چندین صحنه مختلف از یک فیلم 

وتاه مشاهده می کنید. حال اگر برای یوتیوب ویدیویی تولید می کنید، باید به را به صورت ک
خاطر داشته باشید که تا جایی که می توانید از برش سریع ویدیوی خود خوداری کنید و چند 

ثانیه از هر فریم را حفظ کنید تا در زمان فشرده سازی برای یوتیوب، ویدیویی شفاف و با 
 د.کیفیت خوب داشته باشی

 خوانا بودن گرافیک استفاده شده

در گرافیکی که برای ویدیو خود استفاده می کنید دقت الزم را به خرج دهید. فونت، اندازه، 
رنگ و جایگاه آنها در ویدیو مناسب باشند. دقت کنید که ویدیوی شما بر روی یوتیوب ممکن 

شاهد شود، از همین است توسط یک نفر بر روی صفحه ای کوچک مانند گوشی اندرویدش م
رو نباید این فرض را بکنید که گرافیک و متنی که در ویدیو استفاده کرده اید چون در صفحه 

نمایش شما یا تلویزیون به راحتی خوانده می شود، بر روی صفحه های کوچک نیز قابل 
 خواندن است.

 محتوا را فراموش نکنید

اشید که محتوای ویدیوی تولیدی شما بسیار در نهایت باید این نکته مهم را در نظر داشته ب
مهمتر از جلوه های ویژه و کارهای خارق العاده در مرحله ویرایش ویدیو است. آنچه که برای 
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مخاطبان از اهمیت باالتری برخورد است آن است که آنها با دیدن ویدیوی مورد نظرشان، به 
تولیدی خود را جدی بگیرید و به آن هدفی که به دنبال آن بودند، برسند. پس محتوای ویدیوی 

 اهمیت ویژه ای بدهید.

سادگی و در نهایت بد نیست همواره دو نکته را در ویرایش ویدیو در ذهن خود داشته باشید: 
 وضوح.

 

 

 

 

 برندینگ کانال یوتیوب -درس ششم

اگر تاکنون مدیریت یک وب سایت را بر عهده داشته اید و یا آنکه وبالگ نویس باشید، این نکته 
را قطعا می دانید که خوانندگان ارزشمند یک وب سایت یا وبالگ خوانندگانی هستند که به 

این قانون برای کانال یوتیوب صورت مستمر به وب سایت یا وبالگ شما سر بزنند. حال آنکه 
نیز برقرار است و شما باید کانالی بر روی یوتیوب ایجاد کنید تا بینندگان یک ویدیو برای 

 تماشای ویدیوهای جدیدتر به آن مجددا سر بزنند.

در این درس همانگونه که از عنوان آن مشخص است در مورد برندینگ کانال یوتیوب تان صحبت 
ه ای با درک درستی بتوانید بازدیدکنندگانی وفادار به کانال یوتیوب تان خواهیم کرد به گون

 داشته باشید.

 خودتان باشید!

شاید این نکته کمی عجیب به نظر برسد اما آنچه که باید همواره به یاد داشته باشید آن 
ه است که میلیون ها ویدیو هر روز بر روی اینترنت منتشر می شوند و اگر شما می خواهید ک

ویدیوی تان مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و در بین دیگر ویدیوها گم نشود، باید خودتان باشید 
 و سعی نکنید از افراد موفق دیگر کپی کنید. 

 روش و شیوه خود را حفظ کنید.

روش و شیوه ای که در تولید ویدیوهای خود در پیش می گیرد را همواره حفظ کنید و تنها آنها 
خشید. مثال اگر ابتدای ویدیوی شما با یک موسیقی آغاز می شود و انتهای آن با را بهبود بب
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یک چشمک به دوربین به پایان می رسد، آنها را همواره در تمامی ویدیوهای خود داشته 
 باشید.

 

به عبارت دیگر همواره استایل و سبک کار خود را در تمامی ویدیوهای خود حفظ کنید و از 
 از یک ویدیو به ویدیوی دیگر شدیدا پرهیز کنید. تغییر یکباره آنها

 

 با دیگران در ارتباط باشید.

اگر می خواهید که ویدیوهای شما بیش از پیش دیده شوند، باید با دیگران در ارتباط باشید. 
منظور از در ارتباط بودن با دیگران نیز آن است که ویدیوهای خود را با آنها به اشتراک بگذارید، 

 آنان را بپسندید و در زیرشان نظر خود را بیان کنید. ویدیوهای

فراموش نکنید که افراد برای در ارتباط بودن با دیگران به شبکه های اجتماعی می پیوندند و از 
همین رو در ارتباط بودن با دیگران کلید طالیی موفقیت در شبکه های اجتماعی مانند یوتیوب 

 است.

 

 به صورت مستمر به روز باشید.

این نکته را بگذارید با مثالی توضیح دهیم: اگر فردی از ویدیو شما خوشش بیاید، در نتیجه 
برای دیدن ویدیوهای جدیدتان مجددا به کانال شما مراجعه خواهد کرد و اگر زمانی ویدیوی 
جدیدی مشاهده نکند، شانس آنکه آن فرد مجددا به کانال یوتیوب تان مراجعه کند، شدیدا 

 خواهد کرد.کاهش پیدا 

 

از همین رو کانال یوتیوب خود را با محتوای ارزشمند و جذاب به روز کنید تا به این صورت 
 بازدیدکنندگان خود را به بازگشت به کانال یوتیوب تان تشویق کنید.

 

در پایان مجددا به این نکته اشاره می کنیم که برای موفقیت خود در یوتیوب خودتان باشید و 
ار دیگران را کپی کنید، زیرا این کار شما نه تنها با استقبال دیگران مواجه سعی نکنید که ک

 نمی شود، بلکه این خطر را دارد که اعتبار و برند کانال یوتیوب تان را از بین ببرد.
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 درک روش بارگذاری در یوتیوب -درس هفتم

 

 

در درس پنجم به این نکته اشاره کردیم که ساختن ویدیو برای یوتیوب و ابزارهایی با صفحه 
کوچک با ساخت ویدیو برای صفحه های بزرگ و سینما کمی متفاوت است که این تفاوت به 

 باز می گردد.  فشرده شدن ویدیو

تصویر زیر فرآیند بارگذاری یک ویدیو از زمان تولید تا نمایش آن به میلیون ها کاربر را نشان می 
دهد و آنچه که در این میان بسیار مهم است و باید به آن توجه کنید این نکته است که 

 می شود. دو بار فشردهویدیوی شما در یوتیوب 

 

بر روی یوتیوب بارگذاری کنیم که برای این کار  بار اول زمانی است که ما می خواهیم ویدیو را
حجم ویدیوی تولیدی خود را کاهش می دهیم. نکته ای که باید در این مرحله به یاد داشته 

باشیم آن است که ویدیویی که برای بارگذاری در یوتیوب، فشرده می کنیم باید تا جای امکان 
ز قبل از آنکه ویدیو را بر روی کانال یوتیوب دارای کیفیت باالیی باشد زیرا وب سایت یوتیوب نی

 نمایش دهد، آن را فشرده می کند.

شاید با خواندن پاراگراف باال کمی گیج شده باشید و با خودتان فکر کنید که چگونه امکان دارد 
 که یک ویدیو را به گونه ای فشرده کنید که کیفیت آن تا جایی که امکان دارد کم نشود.

در همین جا این دلگرمی را می دهد که با خواندن این درس و درس های  درسنامه به شما
 آینده با روش فشرده سازی ویدیو آشنا خواهید شد. برای همین نگران نباشید!

تنها چیزی که هم اکنون باید به خاطر داشته باشید این نکته است که در مرحله اول فشرده 
حفظ کنید و حجم آن را کاهش دهید تا امکان  سازی تا جایی که می توانید کیفیت ویدیو را

آپلود ویدیو بر روی یوتیوب محیا شود. مرحله دوم فشرده سازی بر عهده یوتیوب است که 
ویدیو را به صورتی فشرده کند تا برای نمایش بر روی لپ تاپ و گوشی های هوشمند 

 مناسب باشد.

شدید، بد نیست که با فرمت های  حال که با فرآیند بارگذاری ویدیو بر روی یوتیوب آشنا
  مختلف ویدیو که یوتیوب از آنها پشتیبانی می کند نیز آشنا شوید.
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 فرمت های مختلف ویدیو در یوتیوب

 می کند که عبارتند از: پشتیبانیفرمت مختلف ویدیو را  ۸یوتیوب 

 MOV 

 MPEG4 

 AVI 

 WMV 

 MPEGPS 

 FLV 

 3GPP 

 WebM 

نکته است که اگر شما ویدیویی دارید که در لیست باال قرار ندارد، اهمیت این لیست در این 
باید به کمک روش های مختلف، آن ویدیو را به فرمتی از فرمت های باال تبدیل کنید. دقت کنید 

که شما باید ویدیوی خود را به یکی از فرمت های باال تبدیل کنید و یا بارگذاری آن بر روی 
حال که با فرمت های مورد قبول یوتیوب آشنا شدید،   فراموش کنید!یوتیوب را به صورت کامل 

حه این صفبد نیست که نگاهی گذار به این فرمت ها و علت تفاوت آنها بیاندازیم. برای این کار 
به کار شما می آید که در آن مشخصات بهترین حالتی که یک ویدیو را می  راهنمای یوتیوب

 توانید بر روی یوتیوب بارگذاری کنید را مشخص کرده است. 

این بخش را به صورت مستمر چک کنید زیرا با گذر زمان ممکن است تنظیمات ارائه  نکته:
 از سوی یوتیوب تغییر کند. شده
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براساس صفحه ای که لینک آن را در باال قرار داده ایم، فرمت پیشنهادی یوتیوب برای ویدیو 
MP4  کیلوهرتز و  ۴۸یا  ۹۲است و که تنظیمات صدای آن باید به صورت استریو و سمپل ریت

 باشد. H.264تنظیمات ویدیو آن به صورت 

 

( نیز باید آن را تغییر ندهید، به صورتی که با هر فریم ریتی که Frame Rateدر مورد فریم ریت )
ویدیو خود را ضبط کرده اید، با همان فریم ریت ویدیو خود را بارگذاری کنید. قسمت بعدی در 

( ویدیو است که به معنی میزان دیتایی است که ویدیوی شما در Bit Rateمورد بیت ریت )
برای هر نوع ویدیو تعریف مشخصی از بیت ریت دارد که با پیروی ثانیه منتقل می کند. یوتیوب 

   از آنها می توانید بهترین حالت ممکن برای ویدیو خود را انتخاب کنید.

( است که یوتیوب برای هر کیفیت، ابعاد Resolutionقسمت بعدی، در مورد کیفیت ویدیو )
 HDکیفیت ویدیو شما در حد  کرده است. مثال اگر می خواهید دقیق آن ویدیو را مشخص 

را انتخاب کنید که در هر کدام به ترتیب ابعاد ویدیو  پیکسل  ۰۵۰یا  ۰۰۸۰باشد، باید کیفیت 
 است. ۰۵۰در  ۰۵۸۰و  ۰۰۸۰در  ۰۹۵۰شما 
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در نهایت نیز در آخرین بخش این صفحه، شما با تصاویری مواجه می شوید که در آنها به 
ونگی نمایش ویدیویی که در یوتیوب بارگذاری کرده اید، توضیح صورت بسیار دقیقی در مورد چگ

 داده شده است.
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آنچه که دانستن آن در این قسمت دارای اهمیت است این نکته است که نمایش ویدیو در 
یوتیوب به صورت عرضی است. از همین رو باید همواره ویدیوهای خود را به صورت عرضی 

کنید )تصویر باالیی(. اگر زمانی ویدیو شما به این حالت نبود، ضبط و بر روی یوتیوب بارگذاری 
پیکسل(  ۴۸۰در  ۲۲۰)ابعاد پیشنهادی  ۴:۲باید نسبت عرض و طول ویدیوی خود را به صورت 

درآورید و سپس آن را بر روی یوتیوب بارگذاری کنید )تصویر میانی(. اگر به این نکته توجه 
ارگذاری خواهد شد، دارای نوارهای خاکستری یا سیاه نکنید، ویدیویی که بر روی یوتیوب ب

رنگی در اطراف تصویر ویدیوی تان خواهد داشت که به هیچ عنوان حرفه ای و جالب نیستند 
 )تصویر پایین(.

  

Interlacing  وDeinterlacing 

صحبت کنیم و سپس به سراغ  Interlacingقبل از هر چیزی بگذارید که در مورد معنی 
Deinterlacing .برویم 

Interlacing  به فرآیند رندر شدن تصویر )تحویل نهایی تصویر( در تلویزیون های آنالوگ گفته می
 شود که تصویر زیر به خوبی مفهوم این واژه را نمایش می دهد.

 

، هر فریم ویدیویی دارای دو بخش است. این بدان معناست که Interlacingبراساس مفهوم 
آنالوگ کل یک فریم را ضبط نمی کرده اند بلکه تمام پیکسل ها را در دو قسمت ویدیوهای 

مجزا ضبط می کرده اند و سپس این دو قسمت یک فریم را تشکیل می داده اند. در نقطه 
شناخته می  Progressive Video، ویدیوهای جدیدی که با نام Interlacedمقابل ویدیوهای 

 ل های یک فریم را در یک زمان ضبط و نهایی می کنند.شوند وجود دارند که تمام پیکس

را مشاهده کردید، به این معناست که آن ویدیو از  iاز همین رو اگر در فرمت یک ویدیو حرف 
 است.  Progressiveاست در غیر این صورت آن ویدیو از نوع  Interlacedنوع 
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ت که تمام ویدیوهایی که در نکته ای که در این دوره آموزشی برای ما اهمیت دارد آن اس
هستند. به طور کلی اکثر دوربین های فیلم  Progressiveیوتیوب مشاهده می شوند از نوع 

ضبط می کنند و به همین دلیل شما باید ویدیوهای خود  Interlaceبرداری ویدیوها را به صورت 
 کنید. Deinterlaceرا 

را بر فشرده سازی ویدیو مقدم بدانید و یا آن را به صورت  Deinterlaceبرای این کار شما باید 
همزمان انجام دهید. علت این کار هم به افزایش کیفیت ویدیو شما از طریق حذف 

Interlacing .در ویدیوهای تان باز می گردد 

جمالت باال تنها تئوری هایی بودند که برای خواندن مناسب هستند و شاید هم اکنون برای 
 سوال پیش بیاید که در عمل چه باید کرد؟ شما این

در پاسخ به این سوال باید گفت که در عمل شما باید به رایانه خود دستور دهید که دو 
به شما تحویل  Progressiveرا با یکدیگر رندر کند تا یک ویدیوی خوب  Interlaceقسمت ویدیو 

 دهد تا در زمان فشرده سازی در یوتیوب کیفیت ویدیو شما افت شدیدی پیدا نکند.

 Deinterlacingصفحه ویکی پدیای اگر عالقه دارید که در این مورد بیشتر بدانید، بد نیست که 
 را مطالعه کنید.

  

  کیفیت های مختلف ویدیو

که استاندارد تصاویر تلویزیونی است تا  DVتصویر زیر کیفیت های رایج در تصاویر ویدیویی از 
4K ی دهد.که مربوط به تصاویر ویدیویی دیجیتالی برای سینما است را نشان م 

 

در ابتدای شروع به کار یوتیوب، کیفیت ویدیوهای این وب سایت به اشتراک گذاری تصاویر 
363x240  363بوده است که در اصالح به آنها ویدیوهایP  گفته می شود. اما این روزها

یوتیوب تمام کیفیت های ممکن را پشتیبانی می کند به گونه ای که کیفیت برخی از ویدیوها 
 نیز می رسد. 4Kدر یوتیوب به 
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که به  Pبرای نامگذاری اختصاری هر یک از کیفیت های ویدیو، عدد اول را همراه با  نکته:
 023x1280به معنی ویدیویی با کیفیت  023Pال است را انتخاب می کنند. مث Pixelمعنی 
 است.

شاید با خواندن پاراگراف باال فکر کنید این کار یوتیوب فوق العاده و کاربردی است، اما آنچه که 
حقیقت دارد آن است که در برخی موارد پشتیبانی از ویدیوها با کیفیت های مختلف مشکل 

 ساز است. چرا؟

ه این اینکه کاربر اینترنت در داخل ایران هستیم و با سرعت پایین علت این مشکل را با توجه ب
اینترنت دست و پنجه نرم می کنیم، باید حدس بزنیم! در حقیقت اگر فردی ویدیویی با کیفیت 

4K  بر روی یوتیوب بارگذاری کند، دیگران صفحه ای در اختیار ندارند که ویدیویی با این کیفیت را
در خانه یشان سینمای خانگی داشته باشند! عالوه بر این با افزایش تماشا کنند مگر اینکه 

کیفیت ویدیو، پهنای باند بیشتری برای تماشای آن ویدیو )بدون مشکل( نیاز است که این 
پهنای باند در اختیار بسیاری از کاربران اینترنت در سرتاسر جهان نیست. به همین دلیل هر 

یدیو توسط یوتیوب می تواند هیجان انگیز باشد، اما این چند که پشتیبانی از کیفیت های و
 پیشتیبانی دردسرساز هم خواهد بود.

حاال که با کیفیت های مختلف ویدیو و مفهوم هر یک از آنها آشنا شدید، بگذارید که به شما 
 چگونگی انتخاب کیفیت های مختلف یک ویدیو در یوتیوب را نشان دهیم. 

است که با کلیک بر روی آیکون چرخ دنده می توان  4Kویدیویی با کیفیت تصویر زیر مربوط به 
 کیفیت های در دسترس این ویدیو را مشاهده کرد.
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همانگونه که مشاهده می کنید، هر چه از باال به سمت پایین بیاییم، کیفیت ویدیو کاهش 
پیدا می کند و این بدان معناست که اگر پهنای باند یا همان سرعت اینترنت شما کم است، 

بهتر است که ویدیو با کیفیت پایین تر را انتخاب کنید. اگر هم می خواهید یوتیوب براساس 
 «خودکار»یفیت آن ویدیو را انتخاب کند، به راحتی می توانید بر روی گزینه تشخیص خود، ک

 کلیک کنید.

به دلیل مشکالتی که در استفاده از زبان فارسی در این گزینه وجود دارد، شما دو گزینه در 
است. اگر شما « اصلی»و دومی « کیفیت»باالترین بخش کیفیت مشاهده می کنید که اولی 

می شود، مشاهده کنید، باید بر  4Kیو را با کیفیت اصلی که در اینجا کیفیت بخواهید که وید
 که همان اصلی است کلیک کنید.« اصلی»روی گزینه 

خب! با خواندن این درس در حقیقت بخش تئوری یوتیوب به پایان می رسد و در درس های 
… ک گذاری وآینده به بخش عملی دوره که چگونگی فشرده سازی، بارگذاری، به اشترا

 خواهد بود، خواهیم پرداخت.

 

 

 

 روش های بارگذاری ویدیو در یوتیوب -درس هشتم

 

 

برای آماده سازی یک ویدیو برای یوتیوب راه های مختلفی وجود دارد. مثال شما می توانید از 
برای آماده کردن ویدیو خود استفاده کنید و یا آنکه  Final Cut Proیک نرم افزار حرفه ای مانند 

 آن را با گوشی همراه خود ضبط و به صورت مستقیم بر روی یوتیوب بارگذاری کنید.

در این دوره ما قصد نداریم به تمام این ابزارها و نرم افزارهایی که می توان از آنها برای آماده 
زیم، زیرا هر کدام از این نرم افزارها خود نیاز به دوره کردن ویدیو برای یوتیوب استفاده کرد بپردا

 آموزشی مجزایی دارند. از همین رو در ادامه درس به چند مورد کاربردی خواهیم پرداخت.

  

 Final Cut Pro Xبارگذاری از طریق 

ید ( را می توان یکی از حرفه ای ترین نرم افزارهای ویرایش و تولFinal Cut Proفاینال کات پرو )
 ویدیو دانست که توسط شرکت اپل عرضه می شود.
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فرآیند بارگذاری ویدیو در یوتیوب از طریق این نرم افزار بسیار ساده است. برای این کار و زمانی 
... YouTube، گزینه Shareکه ویدیوی شما آماده بارگذاری بر روی یوتیوب است، باید از طریق 

 را انتخاب کنید.

 

اشاره کنیم که شما به کمک آن نیز می توانید  … Apple Devicesبد نیست در اینجا به گزینه 
در آن است که …. YouTubeیک ویدیو با کیفیت خوب داشته باشید. تفاوت این گزینه با گزینه 

کل فرآیند بارگذاری بر روی یوتیوب به صورت خودکار … YouTubeبا کلیک کردن بر روی گزینه 
می شود و شما نمی توانید ویدیو را بر روی رایانه خود ذخیره کنید اما به کمک گزینه انجام 

Apple Devices ….می توانید یک نسخه از ویدیو را بر روی رایانه خود ذخیره کنید 

کلیک کنید، پنجره ای مانند تصویر زیر باز می شود که در … YouTubeزمانی که بر روی گزینه 
شخصات ویدیو خود که در کانال یوتیوب شما نمایش داده می شود را آن شما می توانید م

ویرایش کنید. مثال می توانید نام، توضیحات ویدیو و یا برچسب های مرتبط با آن را ویرایش 
 کنید.
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شما در هر زمانی می توانید موارد باال را ویرایش کنید و در این مورد هیچ محدودیتی  نکته:
ن مثال اگر ویدیویی را بر روی کانال یوتیوب خود بارگذاری کردید و سپس وجود ندارد. به عنوا

متوجه اشتباهی در عنوان آن شدید، به راحتی می توانید با مراجعه به قسمت ویرایش ویدیو، 
 را تغییر دهید.… عنوان، توضیحات و

و  Sizeهای اگر دقت کنید در پایین پنجره بارگذاری یوتیوب )تصویر باال( دو گزینه با نام 
Compression  وجود دارد. به کمک گزینهSize  شما می توانید کیفیت ویدیو را که در درس

گذشته به صورت کامل در مورد آن صحبت کردیم را مشخص کنید که پیشنهاد ما به شما آن 
 است که همواره باکیفیت ترین گزینه را انتخاب کنید.
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و گزینه در آن مواجه می شوید. تفاوت این دو است که شما با د Compressionگزینه بعدی 
گزینه در مدت زمانی است که برای بارگذاری ویدیوی مورد نظرتان در اختیار دارید. اگر زمانی 

به کارتان می آید و اگر نمی خواهید مدت زمان  Better Qualityزیادی در اختیار دارید، گزینه 
 به کارتان می آید. Faster Encodeزیادی را صرف رندر کردن ویدیو کنید، 

اگر بخواهید ویدیو شما به صورت عمومی بر روی یوتیوب منتشر شود، باید چک کنار گزینه 
Make this movie private .را بردارید 

با انجام تنظیمات باال و انتخاب نام، توضیحات و برچسب های ویدیو، زمان آن می رسد که 
نید تا فاینال کات پرو بتواند ویدیو مورد نظرتان را ک مشخصات حساب یوتیوب خود را وارد 

 بارگذاری کند.

کلیک کنید و مشخصات حساب یوتیوب … Addبرای این کار تنها کافی است که بر روی گزینه 
خود را که شامل نام کاربری و رمز عبور می شود را وارد کنید. عالوه بر این در مقابل 

Password وارد کنید.  نیز بار دیگر رمز عبور را 

، پنجره ای باز می شود که از طرف یوتیوب به شما شرایط Nextبا کلیک کردن بر روی گزینه 
 انتشار در یوتیوب را نشان می دهد.
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، فرآیند بارگذاری ویدیو آغاز می شود. با پر شدن نوار باری که Publishبا کلیک بر روی گزینه 
می توانید ویدیو خودتان را بر روی کانال  به شما نمایش داده می شود، شما به راحتی

 ویدیویی تان مشاهده کنید.

 

  

 iMovieبارگذاری از طریق 

مانند فاینال کات پرو است و فرآیند آن به  iMovieبارگذاری ویدیو به صورت مستقیم از طریق 
 هیچ عنوان پیچیده نیست.

کلیک کنید و  Fileزمانی که ویدیو شما آماده بارگذاری در یوتیوب بود، ابتدا باید بر روی گزینه 
 را انتخاب کنید.… YouTubeو پس از آن  Shareسپس 
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نیز … File، شما می توانید از گزینه Shareاز بخش  YouTubeعالوه بر انتخاب گزینه  نکته:
رگذاری در زمانی دیگر در یوتیوب آماده کنید. مزیت این استفاده کنید و ویدیو خود را برای با

گزینه در آن است که ویدیوی مورد نظرتان را براساس استاندارهای یوتیوب برون ریزی یا همان 
Export .می کنید 

شما با پنجره ای مانند تصویر زیر مواجه می شوید که در آن گزینه … YouTubeبا انتخاب گزینه 
 ارد.های مختلفی وجود د

 

شما باید مشخصات ورود به حساب یوتیوب تان را وارد کنید و به … Sign Inاز طریق گزینه 
و  Titleمی توانید دسته بندی ویدیو را انتخاب کنید. بخش های  Categoryکمک بخش 
Description  وTags  نیز به ترتیب برای انتخاب عنوان، توضیحات و برچسب های ویدیو مورد

استفاده قرار می گیرند. دقت کنید که این سه مورد، همانگونه که وارد خواهید کرد، در کانال 
یوتیوب تان ظاهر خواهند شد. البته بعد از بارگذاری به راحتی می توانید این سه مورد و 

 ا ویرایش کنید.دسته بندی ویدیو خودتان ر

شما می توانید کیفیت ویدیوی خود را انتخاب کنید که پیشنهاد ما آن  Sizeاز طریق گزینه 
را انتخاب  023pاست که باالترین کیفیت ممکن را انتخاب کنید. مثال در تصویر باال ما کیفیت 

منتشر ( Publicکرده ایم. در نهایت هم اگر می خواهید که ویدیوی شما به صورت عمومی )
 را انتخاب کنید. Publicگزینه  Viewable Byشود، باید از طریق 

، پنجره ای مانند تصویر زیر باز می شود که در آن به شما شرایط Nextبا کلیک بر روی گزینه 
، شما شرایط Publishاستفاده از یوتیوب گوشزد می شود که با کلیک کردن بر روی گزینه 

 رده اید و بارگذاری ویدیو آغاز می شود.استفاده از یوتیوب را قبول ک
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از اینجا به بعد مدت زمانی که باید برای مشاهده ویدیوی خود بر روی کانال یوتیوب تان صبر 
کنید، بستگی به سرعت اینترنت تان دارد. نکته ای که با در این میان به خاطر داشته باشید 

 زمینه این نرم افزار صورت می گیرد. در پس iMovieآن است که فرآیند بارگذاری ویدیو در 

 Windows Movie Makerبارگذاری از طریق 

 اینجایک نرم افزار رایگان است که می توانید آن را از  Windows Movie Makerنرم افزاری 
 مدانلود و بر روی سیستم عامل ویندوز نصب کنید. برای بارگذاری ویدیوی خود از طریق این نر

 افزار بر روی یوتیوب، ابتدا باید ویدیوی مورد نظر خود را در این نرم افزار باز کنید.
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که در تصویر پایین به مربع قرمز رنگ نشان داده شده است، بر  Shareسپس از طریق جعبه 
 روی آیکون یوتیوب کلیک کنید.

 

می شود که از شما کیفیت مورد با کلیک کردن بر روی این گزینه، پنجره ای مانند تصویر زیر باز 
نظرتان در مورد ویدیویی که می خواهید بر روی یوتیوب بارگذاری کنید را سوال می کند. مانند 

 گذشته پیشنهاد ما آن است که باالترین کیفیت ممکن را انتخاب کنید.
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یدیو ودقت کنید که کیفیتی که انتخاب می کنید از کیفیتی که در زمان ضبط و ویرایش  نکته:
در نظر گرفته اید باالتر نباشد. به عنوان مثال اگر ویدیویی که ضبط کرده اید کیفیتی برابر با 

023p  0223دارد، گزینهx720 .را انتخاب کنید 

حال با پشت سر گذاشتن مراحلی که در ادامه به شما نشان داده می شود، به راحتی می 
 کنید. توانید ویدیو خود را بر روی یوتیوب بارگذاری

در برخی موارد ممکن است که این روش بارگذاری به کارتان نیاید. در اینجاست که راه حل 
جایگزین بدرد شما خواهد می خورد به گونه ای که ابتدا ویدیو را براساس فرمتی که در نظر 

 می کنید و سپس آن را بر روی یوتیوب بارگذاری می کنید. Exportدارید درون ریزی یا 

کلیک  YouTubeو سپس بر روی گزینه  Save Movieن کار ابتدا شما باید بر روی گزینه برای ای
 کنید.
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با کلیک کردن بر روی این گزینه، پنجره ای باز می شود که در آن می توانید ویدیوی خود را با 
برای ویدیوهای یوتیوب در نظر  Windows Movie Makerتنظیمات پیش فرضی که نرم افزار 

 گرفته است، برون ریزی کند.

با اتمام برون ریزی، شما به راحتی و براساس آنچه در درس گذشته به شما آموزش داده 
 شده است، می توانید این ویدیو را بر روی کانال یوتیوب خود بارگذاری کنید.

  

 بارگذاری به صورت مستقیم از طریق دوربین

امکانات هیجان انگیز یوتیوب آن است که شما به صورت مستقیم و از طریق دوربین یکی از 
 می توانید ویدیو خود را بر روی کانال تان بارگذاری کنید!

 کلیک« آپلود»برای این کار ابتدا باید وارد حساب یوتیوب خود شوید و سپس بر روی گزینه 
 کنید. با کلیک کردن بر روی این گزینه با پنجره ای مانند تصویر زیر مواجه خواهید شد.
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 این پنجره برای شما آشناست، نه؟

  

د لین ویدیو خوشما قبال در درس سوم با این بخش آشنا شده بودید و یاد گرفتید که چگونه او
 «انتخاب فایل ها برای آپلود»را بر روی یوتیوب آپلود کنید. در اینجا به جای آنکه بر روی بخش 

 کلیک کنید.« ضبط با وبکم»کلیک کنید، باید از ستون سمت چپ بر روی گزینه 

 

با کلیک کردن بر روی این گزینه، شما به پنجره ای جدید فرستاده می شوید که در آنجا باید 
 به یوتیوب اجازه بدهید تا به دوربین رایانه شما دسترسی پیدا کند.
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 کلیک کنید. Closeرا انتخاب و سپس بر روی  Allowبرای تایید اجازه یوتیوب، باید گزینه 

اگر می خواهید که در دفعات بعدی نیز یوتیوب از شما این درخواست را بکند، دقت کنید  نکته:
 نزنید. را تیک Rememberکه گزینه 

با اجازه دادن به یوتیوب برای دسترسی به دوربین رایانه یتان، شما تصویر خود را مشاهده 
خواهید کرد که برای شروع ضبط تنها کافی است که بر روی گزینه ای با همین نام یعنی 

کلیک کنید. با اتمام ضبط شما می توانید ویدیو خود را مشاهده کنید و در « شروع ضبط»
کلیک کنید تا به صفحه ویرایش « آپلود»ه راضی بودید بر روی گزینه صورتی که از نتیج

 فرستاده شوید. … مشخصات ویدیو مانند عنوان، توضیحات و
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پس از وارد شدن به آن صفحه و بسته به مدت زمان ویدیوی تان، شما می توانید با بارگذاری 
 ه کنید.، ویدیو ضبط شده یتان را مشاهدRefreshمجدد آن صفحه یا همان 

به همین راحتی شما می توانید از طریق یوتیوب و به صورت مستقیم و بدون کار خاصی 
 ویدیویی را تولید و بر روی کانال یوتیوب خود قرار دهید.

 بارگذاری به صورت مستقیم از تلفن همراه 

 ای ندارد! بارگذاری یک ویدیو از طریق تلفن همراه بسیار ساده است و نیاز به کار خارق العاده 

منظور از تلفن همراه در اینجا، تلفن های هوشمندی هستند که بر روی سیستم های  نکته:
 کار می کنند.… عاملی مانند آی او اس، اندروید، ویندوز فون و

کلیک کنید  Shareبرای شروع ابتدا باید ویدیو مورد نظر خود را پیدا کنید و سپس بر روی گزینه 
را انتخاب کنید و مشخصات ویدیو مانند عنوان یا توضیحات را وارد  YouTubeو پس از آن گزینه 

 کنید و در نهایت بر روی گزینه ارسال کلیک کنید. به همین سادگی!
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 ویرایشگر ویدیو یوتیوب -درس نهم

 

 

حاال که با روش های مختلف بارگذاری ویدیو در یوتیوب آشنا شدید، زمان آن رسیده است که 
 با ویرایشگر ویدیوی یوتیوب، ویدیوی مورد نظر خودتان را بسازید. هیجان انگیز است نه؟!

ویرایشگر مراجعه کنید و سپس از ستون سمت چپ، « آپلود»برای شروع ابتدا باید به بخش 
که لوگوی آن تصویر یک قیچی است را انتخاب کنید. با کلیک کردن بر روی این گزینه،  ویدیو

پنجره ای مانند تصویر زیر برای شما باز می شود که به کمک آن می توانید مجموعه ای از 
 کنید. ویدیوهایی که بارگذاری کرده اید را مشاهده
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اگر فکر کردید که این تمام ماجراست، باید بگوییم که اشتباه می کنید! این پنجره ابزار 
قدرتمندی برای شماست که به کمک آن می توانید ویدیوهای مختلف خود را مخلوط و یک 
ویدیو جدید تولید کنید. مثال شما می توانید چندین ویدیوی خود را در کنار هم قرار بدهید و 

 با کوتاه یا بلند کردن آنها و افزودن جلوه های ویژه، یک ویدیو کامال جدید تولید کنید.  سپس

د. بفرستی« ویدیوها را به اینجا بکشید»برای شروع ابتدا شما باید ویدیوهای خود را به بخش 
پس از انداختن ویدیوها به این بخش شما می توانید ویدیوهای انتخاب شده را کوتاه کنید، 

 های ویژه به آنها بدهید و یا آهنگی را به پس زمینه ویدیوها اضافه کنید. جلوه
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، بخشی که در آنجا تا چند لحظه پیش «ویدیوها را به اینجا بکشید»با انتقال ویدیو به بخش 
ویدیوهایی که بارگذاری کرده بودید، محو و به جای آن چهار گزینه که در تصویر باال با کادر قرمز 

 شده است، نمایان می شود.رنگ مشخص 

این چهار گزینه هر کدام کارکرد خاصی دارند که از روی نام آنها و کمی تمرین به راحتی می 
 توانید کاربرشان را به راحتی درک کنید. از همین رو از توضیح آنها در اینجا خودداری می کنیم.

است. زمانی که شما  اما اشاره به یک نکته در اینجا بد نخواهد بود و آن عالمت قیچی
نشانگر ماوس خود را بر روی ویدیو ببرید، تصویر قیچی ای ظاهر می شود که شما به کمک آن 

کنید. برای آنکه کارکرد این امکان را به خوبی درک  Cutمی توانید ویدیوی خود را قیچی یا 
 کنید، به شما پیشنهاد می کنیم ویدیوهای مختلف را به کمک عالمت قیچی ببرید.

 

منتقل کرده اید تمام « ویدیوها را به اینجا بکشید»زمانی که کارتان با ویدیویی که به بخش 
شد، با کلیک کردن در بخشی که در تصویر زیر با کادر قرمز رنگ نشان داده شده است، 

وضعیت تنظیمات از آن ویدیو خاص که شما آن را انتخاب کرده اید به تنظیمات برای محصول 
 که می تواند مخلوطی از چندین ویدیو باشد تغییر می کند.نهایی شما 
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گزینه را خواهید دید که به کمک آن می توانید تغییراتی بر روی محصول  ۲در این حالت، شما 
 شماره گذاری شده اند. ۲تا  ۰گزینه در تصویر باال از  ۲نهایی خود اعمال کنید. این 

نید در میان ویدیوهایی که بارگذاری کرده اید به کمک این گزینه شما می توا :۱شماره  -
 منتقل کنید.« ویدیوها را به اینجا بکشید»جستجو کنید و ویدیو مورد نظر خود را به بخش 

به کمک این گزینه شما می توانید در میان ویدیوهایی که دارای مجوز کریتیو  :۲شماره  -
از نظر کپی رایت مشکلی ندارد، ( هستند و استفاده از آنها Creative Commonsکامنتز )

 جستجو و در صورت نیاز استفاده کنید.

اگر زمانی بخواهید که در ویدیوی تولیدی خود عکسی قرار دهید، این گزینه به  :۳شماره  -
کار شما می آید به گونه ای که می توانید عکس های مورد نظر خود را از طریق آن بارگذاری و 

 قرار دهید. « ویدیوها را به اینجا بکشید»خش در مکان مورد نظر خود در ب

اگر زمانی شما بخواهید که صدای پس زمینه ویدیو خود را با یک فایل صوتی  :۴شماره  -
جایگزین کنید، این گزینه به کار شما می آید. شما به کمک این گزینه می توانید در میان دایره 

فایل صوتی مورد نظر خود را انتخاب و در  المعارف فایل های صوتی یوتیوب گشت و گذار کنید و
 منتقل کنید. « فایل صوتی را به اینجا بکشید»بخش 
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اگر می خواهید که ویدیو شما دارای جلوه های ویژه باشد، این گزینه به کار  :۵شماره  -
شما می آید. مثال اگر بخواهید که بین دو بخش از ویدیو شما تصویر به تدریج محو شود، تنها 

را در جایی که می خواهید این اتفاقی بیافتد، به « کم رنگ شدن تدریجی»کافی است گزینه 
 منتقل کنید. « اینجا بکشیدویدیوها را به »بخش 

در نهایت اگر زمانی خواستید متنی را در بخشی از ویدیو همراه با جلوه های  :۶شماره  -
، تنها کافی است یکی از گزینه ۲ویژه بنویسید، این گزینه به کار شما می آید. مانند شماره 

منتقل « ه اینجا بکشیدویدیوها را ب»هایی که در اختیار شما قرار دارد را انتخاب و به بخش 
 کنید.

در نهایت اگر از ویدیویی که ایجاد کرده اید، رضایت کافی را داشتید، تنها کافی است که از 
کلیک « انتشار»بخش پروژه، نام ویدیو تولید خود را انتخاب کنید و سپس بر روی گزینه 

ی ویدیو جدید از دل ویدیوهادقت کنید که تمام مواردی که در باال گفته شد برای تولید یک کنید.
مختلفی است که شما بر روی کانال خود ذخیره کرده اید. از همین رو شاید زمانی بخواهید 

در این حالت شما که بر روی یک ویدیو خاص که بارگذاری کرده اید، تغییراتی را اعمال کنید.
اختصاصی ویدیوی مورد باید به صفحه اختصاصی ویدیو مورد نظرتان بروید. با مراجعه به صفحه 

نظرتان، شما در زیر پخش کننده با گزینه های مختلفی مواجه می شوید که کارکرد هر کدام 
 از آنها را در ادامه توضیح می دهیم.
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شما به کمک این امکان می توانید کیفیت ویدیویی که بر روی یوتیوب بارگذاری  بهبودها: -
تغییر دهید. به عنوان مثال شما می توانید فیلتر خاصی بر کرده اید را بهبود ببخشید و یا آن را 

 ثابت»روی ویدیو خود ایجاد کنید و یا آنکه لرزش ایجاد شده در هنگام ضبط را به کمک گزینه 
 از بین ببرید.« کردن

 «.جلوه های ویژه»در اینجا بد نیست به یکی از امکانات شاهکار این بخش اشاره کنیم: 

ان و تنها با یک کلیک، می توانید چهره تمام افرادی که در ویدیوتان قرار شما به کمک این امک
جلوه های »دارند را محو کنید. تنها کاری که باید انجام بدهید آن است که بعد از کلیک بر روی 

 کلیک کنید« اعمال»، بر روی گزینه «ویژه

 

ود زیادی روشن باشد. چند به احتمال زیاد کاربرد این گزینه برای شما باید تا حد صوتی: -
پاراگراف باالتر از چگونگی اضافه کردن فایل صوتی به ویدیو یوتیوب تان صحبت کردیم و خب 

این گزینه دقیقا همین کار را انجام می دهد. شما اگر بخواهید که فایل صوتی در پس زمینه 
 نجام دهید.ویدیو پخش شود، به کمک این گزینه می توانید این کار را با چند کلیک ا

کند بر روی ویدیو ویژگی این گزینه در آن است که به شما کمک می حاشیه نویسی: -
نویسی به خود، در حالی که ویدیو در حال نمایش است، یک نت یا لینک را قرار دهید. حاشیه

تنها چیزی که  صورت قابل اجراست که کاربر با کمی کار کردن، هر کدام را درک خواهد کرد. ۲
ی استفاده از حاشیه نویسی نیاز دارید کمی سلیقه است که به طور قطع شما آن را برا

 دارید.
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شما همراه حاشیه نویسی ای که ایجاد می کنید، می توانید یک لینک نیز ضمیمه آن  نکته:
کنید. دقت کنید که این لینک تنها می تواند به مواردی که در تصویر زیر نشان داده شده است، 

 ود. به عنوان مثال شما نمی توانید در حاشیه نویسی، لینکی به وبالگ خود بدهید.ارسال ش

 

 

 

آخرین گزینه در زیر پخش کننده ویدیو شما این گزینه است که شما به کمک آن  ها:شرح -
می توانید زیرنویس به ویدیوی خود اضافه کنید. اگر عالقه دارید در مورد این بخش بیشتر 

 در این مورد مراجعه کنید. راهنمای انگلیسی زبان یوتیوببه  بدانید، می توانید

  

 

 مدیریت ویدیوها در یوتیوب

 

 آخرین نکته در این درس، بد نیست که به مدیریت ویدیوها در یوتیوب اشاره کنیم. به عنوان 

شما برای آنکه بتوانید ویدیوهای خود را مدیریت کنید، تنها کافی است که بر فلش کنار گزینه 
 را انتخاب کنید.« مدیر ویدیو»کلیک کنید و سپس از آنجا « آپلود»
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با انتخاب این گزینه، شما به پنجره ای مانند تصویر زیر منتقل می شوید که به راحتی می 
توانید وضعیت کلی ویدیوهای خود را مشاهده کنید. به عنوان مثال می توانید ویدیوهای خود 

و یا هر یک از آنها را «( نما»رت های مختلف مرتب کنید )با کلیک بر روی گزینه مقابل را به صو
 در کنار هر ویدیو(.« ویرایش»حذف کنید )با کلیک بر روی عبارت 

را … عالوه بر این می توانید آماری از تعداد دفعات نمایش ویدیو، تعداد دوست داشتن و
 مشاهده کنید.
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 کانال یوتیوب -درس دهم

 

درس گذشته، هم اکنون شما با کلیات یوتیوب به خوبی آشنا شده اید و می  ۹با توجه به 
دانید که چگونه از گزینه های مختلف این سرویس به اشتراک گذاری ویدیو استفاده کنید. در 

این درس ما می خواهیم شما را با سه نکته ساده اما کاربردی و مهم آشنا کنیم که هر کدام 
 د.هدف خاصی را دنبال می کن

 ( ویدیوهای یوتیوبEmbedجاسازی ) 

یکی از ویژگی های جذاب ویدیو آن است که شما به راحتی می توانید ویدیوهای آن را در وب 
 سایت یا وبالگ خود جاسازی کنید.

 دقت کنید که صاحب ویدیو باید این امکان را فعال کرده باشد. نکته:

سازی کنید، تنها کافی است که به صفحه برای آنکه یک ویدیو را در یک صفحه اینترنتی جا
را ( ۵و جاسازی )شماره ( ۰)شماره « اشتراک گذاری»اصلی ویدیو بروید و سپس گزینه 

 انتخاب کنید.
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ای مواجه می شوید که می توانید آن را به راحتی در صفحه ای که HTMLدر اینجا شما با کد 
مبانی »مثال اگر می خواهید که ویدیوی می خواهید این ویدیو نمایش داده شود قرار بدهید. 

را کپی و در ویرایشگر  را در وبالگ خود قرار بدهید، تنها کافی است کد« مقابله با بدافزار
 وبالگ خود قرار دهید. 

اگر دقت کنید، در زیر جعبه کد، چهار امکان مختلف وجود دارد که کاربرد هر کدام از آنها با توجه 
به عنوان شان کامال روشن است. مثال اگر بخواهید که ابعاد ویدیویی که می گذارید بزرگ 

ر هم اگکلیک کنید و ابعاد بزرگ تر را انتخاب کنید.باشد، تنها کافی است بر روی اندازه ویدیو 
به نمایش درآید،  SSLمی خواهید که ویدیو همواره در حالت رمزگذاری شده و با استفاده از 

 را باید چک بزنید.« فعال کردن حالت تقویت شده رازداری»گزینه 

ا در یک صفحه به همین راحتی و تنها با چند کلیک می توانید ویدیوهای مورد نظرتان ر
 اینترنتی جاسازی کنید.

 سفارشی کردن کانال ویدیویی 

یوتیوب این امکان را به شما می دهد که شکل و شمایل کانال ویدیویی خودتان را سفارشی 
و براساس سلیقه خودتان تغییر دهید. برای این کار ابتدا باید بر روی نام خود از ستون سمت 

 وتیوب تان منتقل شوید.راست کلیک کنید تا به کانال ی
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اولین قسمتی که به چشم شما می آید، باالترین قسمت کانال یوتیوب شماست که در آن 
 تصویر لوگو کانال شما قرار دارد.

 

اگر بخواهید که تصویر کاور کانال یوتیوب خود را تغییر دهید، تنها کافی است که بر روی گزینه 
ید تا پنجره بارگذاری تصویر باز شود. در اینجا شما باید کلیک کن« افزودن اثر هنری به کانال»

پیکسل باشد را بارگذاری کنید و  ۰۰۲۵پیکسل و طول آن  ۵۰۴۸عکسی که حداقل عرض آن 
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به عنوان مثال در تصویر زیر ما از بخش گالری،  یا از عکس های خودتان یا گالری استفاده کنید.
 انتخاب کرده ایم.عکسی را به عنوان کاور کانال یوتیوب 

 

می توانید چگونگی نمایش کاور کانال یوتیوب خود را « تنظیم برش»با انتخاب گزینه  نکته:
 تغییر دهید.

کلیک کنید تا کاور کانال « انتخاب»پس از نهایی شدن تصویر کاور، تنها کافی است که بر روی 
 یوتیوب شما به روزرسانی شود.

خود یا همان آواتارتان را تغییر دهید، تنها کافی است که بر اگر هم بخواهید که لوگوی کانال 
روی عکس آواتار با نشانگر ماوس رفته و سپس تصویر قلم را انتخاب و عکس مورد نظر خود را 

کانال خود را به « درباره»خب! حاال زمان آن رسیده است که بخش  انتخاب و بارگذاری کنید.
اولین ارجاع از یک یادداشت ویدئوی »روی گزینه روزرسانی کنید. برای شروع باید بر 

YouTube » کلیک کنید. تصویر زیر شمایل کلی این بخش است که شامل چهار بخش می
نمایش »و « پیوندها»، «توضیح کانال»شود. با کلیک کردن بر روی هر کدام از قسمت های 

 ه کنید.می توانید گزینه های بیشتری از آن قسمت را مشاهد« دیگر کانال ها
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تصویر زیر نمونه ای از قسمت های مختلف پر شده توسط ماست که شما بسته به نیاز خود 
های اجتماعی ای دیگری جز فیس بوک می توانید آنها را پر کنید. به عنوان مثال اگر در شبکه

 می« پیوندهای اجتماعی»در بخش « افزودن»و توییتر عضو هستید، با کلیک بر روی گزینه 
 ید لینک آن حساب ها را قرار دهید.توان
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در نهایت و در بخش اشتراک ها هم اگر می خواهید که دیگران لیست کانال هایی که آنها را 
 را برندارید.« اشتراک من خصوصی شود»دنبال می کنید را مشاهده نکنند، تیک کنار 
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ید! گوییم که اشتباه می کناگر فکر می کنید که کارمان در اینجا به پایان رسیده، باید به شما ب
 هنوز دو قسمت دیگر مانده است: ویرایش پیماش کانال و تنظیمات کانال.

 

شما به کمک این گزینه می توانید تنظیمات مربوط به مرور، فید و  ویرایش پیمانش کانال: -
بحث و گفتگو کانال خود را سفارشی کنید. به دلیل آنکه محیط یوتیوب به خوبی فارسی شده 

 است، توضیحات بیشتر در مورد این گزینه الزم نیست.

به کمک این گزینه شما می توانید کشور محل زندگی، کلید واژه های  تنظیمات کانال: -
مربوط به کانال، چگونگی نمایش تبلیغات و چند مورد دیگر را فعال یا غیرفعال کنید. دقت کنید 

ان دقت زیادی را به خرج دهید تا امکان دیده که در انتخاب کلید واژه های مربوط به کانال ت
 شدن آن در جستجوهای مختلف از سوی افراد را افزایش دهید. 

 کلیک کنید تا تغییرات ایجاد شده از« ذخیره»دقت کنید پس از هر تغییری بر روی گزینه  نکته:
 سوی شما اعمال شود. 

  

 به اشتراک گذاری ویدیوهای یوتیوب

یکی از ویژگی هایی که یوتیوب را می توان سرآمد در آن دانست، امکان به اشتراک گذاری 
ت تنها کافی اس ویدیوهای آن است. برای اینکه شما بتوانید یک ویدیو را به اشتراک بگذارید،

( مراجعه کنید و سپس بر ویدیو مبانی مقابله با بدافزارکه به صفحه مخصوص آن ویدیو )مثال 
 کلیک کنید.« اشتراک گذاری»روی گزینه 
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ی مختلف به در اینجا شما به دو روش می توانید ویدیو مورد نظر خود را در شبکه های اجتماع
اشتراک بگذارید. اولین روش آن است که بر روی آیکون شبکه اجتماعی مورد نظرتان )مثال 
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فیس بوک( کلیک کنید و با باز شدن پنجره به اشتراک گذاری، آن را با دیگران به اشتراک 
 بگذارید.

را کپی و راه دوم آن است که لینک ویدیو )در تصویر باال با کادر قرمز رنگ مشخص شده است( 
پست کنید و سپس بر روی دکمه به اشتراک گذاری یا پست … در صفحه توییتر، فیس بوک و

 کردن کلیک کنید.

در اینجا شما با هر آنچه که در مورد یوتیوب باید بدانید آشنا شده اید و هم اکنون می توانید به 
 ابکتکه آخرین درس این  خودتان به عنوان یک کاربر حرفه ای یوتیوب نگاه کنید. در درس آینده

آموزشی است شما با ترفندهای گوناگون یوتیوب آشنا خواهید شد تا لذت استفاده از این وب 
 سایت به اشتراک گذاری ویدیو برای تان دو چندان شود.

 

 

 

 

 ترفندهای یوتیوب -درس یازدهم

همانگونه که از عنوان این درس مشخص است، در اینجا شما با چند ترفند یوتیوب آشنا 
خواهید شد که استفاده از این شبکه به اشتراک گذاری ویدیو را لذت بخش تر از گذشته 

منتظر نمی گذاریم و به سراغ ترفندهای مختلف یوتیوب خواهد کرد. پس بیش از این شما را 
 می رویم.

  

Analytics 

ست و به برای شما آشنا Analyticsرا گذرانده باشید، واژه  گوگل آنالیتکز درسنامهاگر دوره 
 احتمال زیاد می دانید که منظور از این گزینه چیست.

شما به کمک این بخش به راحتی می توانید آمار مختلفی در مورد ویدیوهایی که بر روی 
 Analyticsکانال یوتیوب خود بارگذاری کرده اید را مشاهده کنید. به عنوان مثال شما از طریق 

شما در مجموع تماشا شده اند را مشاهده کنید و یا  می توانید مقدار دقایقی که ویدیوهای
 ویدیوی برتر کانال یوتیوب خود را مشاهده کنید. ۰۰آنکه 
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اگر به تازگی کانال یوتیوب خود را ایجاد کرده اید، این گزینه آنقدر به کار شما نمی آید و  نکته:
باید کمی صبر کنید تا به مرور زمان اطالعات بیشتری از کانال شما جمع آوری و سپس 

 نمایش داده شود.

 تنها کافی است که بر روی عالکت مثلث مقابل Analyticsراستی! برای دسترسی به بخش 
 را انتخاب کنید. Analyticsکلیک کنید و سپس « آپلود»گزینه 

 

  

 تکرار یک ویدیو در یوتیوب

شاید برای شما پیش آمده باشد که بخواهید به یک ویدیو مانند یک ترانه چندین بار گوش 
به آدرس ویدیو یوتیوب به کارتان می آید. مثال  repeaterکنید. در اینجاست که اضافه کردن واژه 

گر بخواهید که ویدیو مبانی مقابله با بدافزار درسنامه را به صورت پشت سر هم تماشا کنیم ا
تنها کافی است که آدرس این ویدیو را از 

https://www.youtube.com/watch?v=o_SQLpNZZZk  به
https://www.youtuberepeater.com/watch?v=o_SQLpNZZZk  تبدیل کنید. به همین

 راحتی!

  

 کردن ویدیو از یوتیوب دانلود

برای دانلود کردن ویدیو از یوتیوب راه حل های مختلفی وجود دارد که در اینجا به دو مورد از 
 آنها اشاره می کنیم.

اولین راه حل آن است که قبل از آدرس یکتای ویدیویی که می خواهید آن را دانلود کنید، دو 
فحه ای فرستاده می شوید که در آنجا می وارد کنید. با این کار شما به ص pwnیا  sحرف 

 توانید ویدیو مورد نظر خودتان را در فرمت های مختلف دانلود کنید.

حذف  youtubeرا حتما قبل از واژه  wالبته این نکته کلیدی را فراموش نکنید که سه حرف 
رس را به این کنید مثال اگر می خواهید ویدیو مبانی بدافزار درسنامه را دانلود کنید، باید آد

 صورت وارد کنید:

http//:ssyoutube.com/watch?v=o_SQLpNZZZk  یا
http//:pwnyoutube.com/watch?v=o_SQLpNZZZk 
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وارد کنید و  /http://offliberty.com یا اینکه لینک مورد نظر خود یوتیوبی خود را در این سایت
ک یوتیوب ظاهر خواهد های ویدیویی و صوتی آن لینرا بفشارید. سپس لینک offسپس کلید 

 توانید به راحتی دانلود کنید.شد و شما می

 رفع مشکل محدودیت یک ویدیو برای یک کشور

ممکن است برای شما این اتفاق افتاده باشد که بخواهید یک ویدیو را در یوتیوب تماشا کنید 
ر تماشا کنید. د اما به دلیل آنکه در کشور خاصی مانند آمریکا زندگی نمی کنید، نتوانید آن را

اینجاست که با یک ترفند ساده می توانید این مشکل را حل کنید و آن تغییر کوچک در آدرس 
 ویدیو مورد نظرتان است. مثال اگر آدرس ویدیویی به صورت

https://www.youtube.com/watch?v=o_SQLpNZZZk 

 باشد، شما با تغییر آن به صورت

https://www.youtube.com/v/o_SQLpNZZZk 

 می توانید این محدودیت را رفع و آن ویدیو را تماشا کنید.

  

 

 پریدن به یک زمان مشخص در ویدیو

اگر شما بخواهید که از زمان مشخصی یک ویدیو را دیگران تماشا کنند، تنها کافی است که 
 YYی دقیقه و به جا XXرا وارد کنید و به جای  t=XXmYYدر پایان لینک آن ویدیو در یوتیوب #

ثانیه مورد نظر خودتان را وارد کنید. مثال اگر بخواهید که دوست شما ویدیوی کالهبردای از 
را وارد  t=1mتماشا کند، تنها کافی است که در آدرس ویدیو # ۰طرف فیشینگ را از دقیقه 

 کنید:

https://www.youtube.com/watch?v=ZPug7erqq3Q#t=1m 

ین ادر نهایت اگر تمایل دارید که در مورد ترفندهای مختلف یوتیوب بیشتر بدانید، بد نیست 
یوتیوب یک در  سالم برنامهرا مطالعه کنید. عالوه بر این فراموش نکنید که  الیف هکرمطلب 

 با خبر شوید. آموزش های سالم برنامهدنبال کردن آن، از آخرین  دارد که می توانید با کانال
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