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 CC 2018لیست پالگین های افتر افکت 

و  نیمک پالگین های افتر افکت خیلی قوی هستند که با کمک آن ها می توانیم صحنه های بسیار زیبایی رو خلق

 همین پالگین ها هستند که افتر افکت رو معروف کردند.

 است.گذاشته ایم کامال سالم و تست شده بسته افتر افکت  ایندر یی کهتمام پالگین ها

 همراه با آموزش کرک پالگین ها که بتوانید به راحتی با آن ها کار کنید.

 

 Element 3d V2.2.2 پالگین

ما با کمک این پالگین می توانیم به راحتی در محیط نرم افزار افتر افکت مدل سه بعدی را وارد کنیم و آن را 

 انیمیت کنیم. یکی از بهترین پالگین های افتر افکت می باشد.

 

 Optical Flares 1.3.5پالگین 

م. از این کنی قبا کمک این پالگین می توانیم انواع نور مختلف در صحنه خودمان بسازیم و تصویر زیبایی رو خل

 پالگین در بیشتر ویدیو کلیپ ها برای ساخت نورهای زیبا استفاده میشه.

 

 Trapcode Suiteپالگین های 

توانید جلوه های بسیار زیبایی رو با کمک آن ها بسازید.  د و مینباش این مجموعه پالگین بسیار حرفه ای می

 پالگین های مخصوص تنظیمات رنگ و ساخت پارتیکل در صحنه.

 دوستان این مجموعه چون حجم بسیار زیادی داشتند فقط لینک های دانلود همراه با کرک رو گذاشتیم.

 Color Suite– پالگین هایی برای تنظیمات رنگ ویدیو 

 Effects Suite Setup   – پالگین هایی برای ویرایش بر روی فیلم و ساخت نور 

 Keying Suite – پالگین هایی برای کامپوزیت صحنه مثل حذف پرده سبز 

 Magic Bullet Suite  – پالگین هایی برای ترمیم ویدیو مثل حذف نویز فیلم 

 Shooter Suite –  تنظیم فیلم مثل درست کردن فریم ویدیوپالگین هایی برای 

 Trapcode Suite –  پالگین هایی برای ساخت پارتیکل در صحنهParticular 

 

 



www.video-effects.ir 
 

 Digital Anarchy Beauty Boxپالگین 

یدیو بیشتر و با کمک این پالگین می توانیم عملیات روتوش صورت رو در ویدیو انجام بدیم که از این پالگین

 کلیپ سازها استفاده می کنند.

 

 Heat Distortion 1.0پالگین 

 بسیار حرفه ای می توانیم حرارت گرما رو در فیلم نمایش بدیم.با کمک این پالگین 

 

 Newton 2.1.22پالگین 

ساخت محیط دینامیک در افتر افکت با کمک کیفریم خیلی سخت است که با کمک این پالگین می توانیم خیلی 

 راحت جسمی رو درست کنیم که بر روی جسم دیگه برخورد می کنه.

 

 Twitch For After Effects CCپالگین 

یکی از بهترین پالگین هایی که می توانیم برای ساخت ترانزیشن در تصویر از آن استفاده کنیم که امروزه در 

 بیشتر ویدیو کلیپ سازها برای تعویض تصویر از آن اسفتاده می شود.

 

 VC Color Vibranceپالگین 

 روشنتر کنیم.با کمک این پالگین می توانیم رنگ صحنه خودمون رو عوض کنیم و 

 

 Mettle Plugins Bundle  پالگین

 Mettle FreeForm Pro 
 Mettle ShapeShifter  

واری رو در صحنه های خودمون بسازیم. به عنوان مثال می توانیم یک ما کمک این پالگین ها می توانیم ناهب

 زمین درست کنیم با ناهمواری کوه ها.
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 Plexusپالگین 

Plexus  یکی از بهترین پالگین های افتر افکت می باشد که می توانیم با کمک آن جلوه های خط و نقطه در ویدیو

 عالیه. Motion Graphicهای خودمان درست کنیم. برای ساخت صحنه های 

 

 RealGlow V1.0پالگین 

 رو انجام بدید. Glowبا کمک این پالگین می توانید خیلی بهتر عملیات ایجاد 

 

 The Foundry Kronos 5.0v4پالگین 

ویدیو که از پالگین های دیگر یکم بهتر  Slow Motionیکی از بهترین پالگین های افتر افکت برای ایجاد صحنه 

 می باشد و می توانیم خیلی بهتر این عملیات رو انجام بدیم.

 

 Lensfeed After Effects V1.28پالگین 

 را در افتر افکت تنظیم کنیم. Depthیکی از پالگین های بسیار پرکاربرد که می توانیم الیه 

 

 Mercalliپالگین 

قدرتمند می توانید لرزشی که در ویدیو خودتون هست رو بردارید که برای ویدیو کلیپ با کمک این پالگین 

 ساز ها این پالگین عالی می باشد.

 

 RevisionFX Plugins Packمجموعه پالگین های حرفه ای و پرکاربرد 

 REMatch 1.4.6 
 DEFlicker 1.4.10 

 Motion Blur 5.1.7 

 

 FayTec FayINپالگین 
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 با کمک این پالگین میتوانیم عملیات ترکینگ رو برای اجسام ثابت انجام بدیم.

 

 Fractal Noiseپالگین 

 برای ساخت ناهمواری های سه بعدی. مثل مه سه بعدی

 

 FXConsoleپالگین 

 با کمک این پالگین میتوانیم از صفحه کارمون عکس بگیریم و شورت کات هایی برای پالگین ها درست کنیم.

 

 Mochaپالگین محبوب 

 رین پالگین های نرم افزار افترا فکت.برای ترکینگ در ویدیو. یکی از بهترین و پرکاربرد ت

 

 Saber , VC Color Vibranceهای پالگین 

 و تنظیم رنگ ویدیو پالگینی برای ساخت نورهای مختلف به شکل لیزر.

 

 Twixtor Proپالگین بسیار محبوب  و در آخر

می توانید عملیات صحنه آهسته کردن ویدیو رو به خوبی انجام بدید. از این  با کمک این پالگین بسیار حرفه ای

 پالگین در بیشتر ویدیو کلیپ ها استفاده میشه و قابلیت های خوبی داره.

 

 دوستان عزیز امیدوارم از پالگین هایی که در این پکیج قرار داره نهایت استفاده رو ببرید.

 

http://www.video-effects.ir/

