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ناماستاندارد ::کاربر Adobe After Effect

 .1کدام گزینه فرمت استاندارد نرم افزار  After Effectمی باشد؟
الف) AVI

ب) PSD

ج) * aep

د) SWF

 .2مسیر فایل وارد شده یا ایجاد شده در کدام پانل نمایش داده می شود؟
الف) Timeline

ب) * Project

ج) Composition

د) Preview

 .3از کدام منو جهت دسترسی به افک های مختلف استفاده میشود ؟
الف) Layer

ب) Window

ج) Animation

د) *Effect

 .4کدام گزینه جهت وارد کردن چند فایل به صورت همزمان کاربرد دارد؟
الف) File

ب) From Libraries

ج) *Multiple Files

د) Placeholder

 .5با استفاده از کدام گزینه می توان یک فایل ویدئویی یا تصویری با کیفیت پایین به صورت موقت ایجاد
نمود؟
الف) Proxy

ب) Placeholder

ج) * Footage

د) Composition

 .6کدام  Switcheجهت مخفی کردن الیه در پانل Timelineمورد استفاده قرار می گیرد؟
الف) Video

ب) Effects

ج) Solo

د) *Shy

 .7برای تغییر محل قرارگیری محتویات الیه از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟
الف) Anchor Point

ب) Position

ج) * Location

د) Scile

 .8کدام گروه از افکت ها میزان محوشدگی تصویر را تنظیم می کند؟
الف) 3D Channel

ب) Audio

ج) Keying

د) * Blur & Sharpen

 .9با انتخاب کدام گزینه ،متن به صورت وسط چین و متوالی روی خطوط مسیر قرار می گیرد؟
الف) Reverse Path

ب) * Force Alignment

ج) Perpend…ar to Path

د) Last Margin

 .11گزینه های پیچ و تاب دادن ،متقارن کردن و یا سه بُعدی کردن متن در کدام پانل قرار دارند؟
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الف) Composition

ب) Animation

ج) Effects and Preset

د) * 3D Text

 .11جهت افزودن نقاط به شکل ترسیم شده از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟
الف) *Add Point

ب) Add Point to Shapes

ج) Add Vertex Tool

د) Adding Vertex

 .12برای متحرک سازی اشیا از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟
الف) Puppet Pin

ب) *Animate Shape

ج) Motion Shape

د) Luma Matte

 .13برای نمایش چندین عکس پشت سر هم از کدام تکنیک می توان استفاده کرد؟
الف) *Slide Show

ب) Motion Path

ج) Follow Pic

د) Anchor Object

 .14جهت حذف قسمتی از فایل های صوتی ،کدام گزینه از منو  Editکاربرد دارد ؟
الف) Delete Audio

ب) *Remove Selected Sound

ج) Split Layer

د) Delete Sound

 .15با استفاده از کدام گزینه می توان اندازه و محل قرارگیری  Maskرا تغییر داد؟
الف) Mask Size

ب) Mask Transition

ج) Mask Path

د) *Mask Position

 .16با استفاده از کدام گزینه می توان میزان گستردگی  Maskرا تعیین کرد؟
الف) Mask Feather

ب) *Mask Expansion

ج) Mask Opacity

د) Mask Width

 .17برای ایجاد یک شی خالی کدام گزینه کاربرد دارد؟
الف) *Create Empty Shape

ب) Null Shape

ج) Empty Shape

د) Parenting

 .18برای چرخش دوربین از کدام ابزار می توان استفاده کرد؟
الف) Orbit Camera Tool

ب) *Rotate Camera Tool

ج) Tracking Camera Tool

د) Orientation Camera Tool

 .19با استفاده از کدام افکت می توان حباب هایی ایجاد کرد که حرکت می کنند؟
الف) Shatter

ب) Foam

ج) Snow

د) * CC Rain

 .21کدام گزینه فرمت مناسب برای خروجی گرفتن از تصاویر نمی باشد؟
الف) TIFF

ب) JPEG

ج) *MP4

د) PNG

