
 دقیقه  ۶مدت زمان مطالعه :  

 

پرسند. دارندگان کسب و کار به  کاین مستر یا اینشات ، این سئوالی است که بسیاری از صاحبان کسب و کار از من می

های مناسب کسب و کارشان هستند تا با آنها به رشد کسب و کار و فروششان کمک کنند. البته مهم سادگی  دنبال اپلیکیشن

تر شدن کار با اپلیکیشن، از ارائه  های ویرایش ویدئو، برای سادهاپلیکیشن  کارگیری آنها است. بسیاری از تولیدکنندگانبه

هاست. کاربران به دنبال کنند سادگی در کم بودن ابزارها و ویژگیکنند. آنها فکر میابزار و امکانات زیاد خودداری می

انگیز باشد. اما  ته و خروجی آن شگفتها و ابزارهای زیاد، رابط کاربری ساده داشاپلیکیشنی هستند که عالوه بر ویژگی

بهترین  "  سؤال اصلی همچنان این است کدام اپلیکیشن برای خلق ویدئو، بهتر است. این مقاله یکی از مقاله های مکمل

 .دقیقه جواب خود را به اضافه یک پیشنهاد دریافت کنید ۴ر است .د " اپلیکیشن کسب و کار

 

 

 کاین مستر یا اینشات ، آشنائی با دو ویرایشگر ویدئو برای گوشی همراه

از بررسی مزیت قبل  بیشتر آشنا شویم. اطالعات شرکتبهتر است  با آنها کمی  اینشات  های  ها و معایب کاین مستر و 

توانید متوجه شوید. هر دو اپلیکیشن  تان میاین دو اپلیکیشن را از مارکت روی گوشی  های سورستولیدکننده و حجم فایل

پلی و پلی استور موجود هستند. یعنی هردو کاربران اندرویدی و آی او اس را هدف قرارداده اند. اپلیکیشن کاین  در گوگل 

های  مختلف صوتی، تصویری و ویدئویی، الیهمستر یک ویرایشگر ویدئو الیه ای است. یعنی شما برای اضافه کردن عناصر  

کردن عناصر جدید به صورت جداگانه  کنید. اما اینشات یک ویرایشگر خطی است و شما باید برای اضافهجداگانه ایجاد می

آن در  ها این کار را انجام دهید. تا اینجا اگرچه کاین مستر قوی تراست اما این راهم در نظر بگیرید که کار بادور از فریم

 .هر گوشی راحت نیست. نیاز به تبلت یا گوشی بزرگ دارید
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 های اینشات در برابر ویژگی های کاین مستر ویژگی

دو ویرایشگر ویدئو این  رقابت  به شما عرضه می  اما همچنان  نوع خدمت  اپلیکیشن سه  اجرای  با  اینشات  کند.  باالست. 

که کاین مستر فقط یک ویرایشگر ویدئو است. هردو  نوشته، ساخت آلبوم و ویرایش انواع ویدئو. درصورتیساخت عکس

ن وجود دارد که با پرداخت  های غیر رایگا ای پولی دارند. یعنی انواع استیکر، افکت و ابزارها و ویژگیخدمات درون برنامه

مراتب باالتری  الین و انواع افکت قدرت بهگراند، ساخت تایمای فعال می شوند. کاین مستر روی حذف بکدرون برنامه

دانم. ترجیح افرادی که از فضای تکنولوژی دورتر هستند اینشات  نسبت به اینشات دارد. اما شخصاً کار با آن را ساده نمی

اما خورهاربری سادهاست که رابط ک با اپ تری دارد.  را  های حرفههای ویرایش ویدئو  بدون برو برگرد کاین مستر  ای 

 .دهندترجیح می

 تمرکز روی ویرایش فریم به فریم در کاین مستر 

افزارهای کامپیوتری  کاین مستر یک خصوصیت منحصر به فرد دارد. ویرایش فریم به فریم. شاید برای کسانی که با نرم

اند این  اند مفهوم فریم به فریم کمی مبهم باشد. اما افرادی که با پریمیر و افتر افکت کارکردهویرایش فیلم کار نکرده

تر و تمیز در ساخته  کنند. بدون شک قدرت ویرایش فریم به فریم خیلی زیاد است. ویدئوها دقیقموضوع را خوب درک می

کردن موسیقی یا صدا، جداسازی صدای ویدئو و درج  اما سادگی اینشات در اضافه  شوند. اما اینشات این قدرت را ندارد. می



های شان ابتدا اینشات را روی  کند که برای ویرایشکاربران معمولی را بیشتر ترغیب می png هایانواع استیکر و فایل

ها شش  کنند اما یکی از این اپ صب میگوشی اجرا کنند. چرا گفتم اجرا؟ برای اینکه اکثر افراد هر دو را روی گوشی خود ن

 .شودماه یکبار هم اجرا نمی

 

 چگونه در عین راحتی یک ویدئو باکیفیت تولید کنیم 

اند.  برای مشتریان، تراکت، پوستر و کارت ویزیت طراحی کرده paint و word راد باها شاهد بودم که افنتبارها در کافی

می تعجب  سیستمابتدا  آنها  که  فهمیدم  بعداً  اما  آموختهکردم  همین  برای  ندارند.  قدرتمندی  ابزار،  های  کمترین  با  اند 

آنمسئله کنند  را حل  قابلهایشان  کیفیت  با  بهم  اینکه شما  احتمال  ویدئوهای شگفتقبول. پس  اینشات  با  انگیز  توانید 

تر استفاده نکنید. کاین مستر  های پیچیده تر با رابط کاربری سختشود از اپلیکیشنبسازید خیلی باالست. اما این دلیل نمی

 .ها و فیلترهایی دارد که اینشات نداردافکت

  

  



ید مقاله بهترین  های مناسب یک کسب وکار هم بدانخواهید درباره اپلیکیشن اگر می

 .اپلیکیشن برای کسب و کار شما چیست؟ را مطالعه کنید

  

 مقایسه اینشات با کاین مستر 

کنم مقایسه این دو ویرایشگر خوب ویدئو کار درستی نیست. اگر پیشنهاد بهتری  بعدازاین همه صحبت، باز یادآوری می

خواهید باید بگویم بهتر است چند کار و تکنیک خوب کاین مستر را فرا بگیرید و از سادگی اینشات هم غافل نشوید.  می

سازد. به طور مثال گذاشتن تایم الین روی  انگیز میما یک محصول شگفتاستفاده ترکیبی از دو اپلیکیشن، از ویدئوهای ش

توانید با اینشات انجام دهید و در نهایت  ویدئوها و حذف پرده سبز را در کاین مستر فرا بگیرید. بقیه کارهایتان را هم می

 .یک ویدئو ارزشمند و با کیفیت در شبکه اجتماعی یا سایتتان منتشر کنید

 رین آموزش اینشات و آموزش کاین مستر را دریافت کنیم؟از کجا بهت

 

آموزش  آپارات  و  بهیوتیوب  اینستاگرامی  پیج  صدها  چنین  هم  دارد.  وجود  اپلیکیشن  دو  هر  برای  زیادی  صورت  های 

اپلیکیشن کسب وکار را تهیه    ۴۰کنم بسته  ا من پیشنهاد میهای این دو اپلیکیشن هستند. امنیمه در حال آموزشنصفه 

نظیر دیگر را هم که فقط برای کسب اپلیکیشن بی  ۳۸تا عالوه بر این دو ابزار کاربردی،   (روی بنر باال کلیک کنید  ) کنید

ای خانگی و شخصی های این بسته، پروژه محور و اختصاصاً برای کسب وکارهو کارهاست، در اختیار داشته باشید. آموزش

 .طراحی شده است

 تهیه مطلب: علیرضا احدی 
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