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این روزها هوش مصنوعی تیتر اول بسیاری از رسانه  های حوزه  فناوری شده است؛ ظاهرا سال 2023 سال هوش مصنوعی است. در

همین راستا تصمیم گرفتیم یکی از دستاوردهای هوش مصنوعی  تحت عنوان Adobe podcast را به شما معرفی کنم. تولید کنند گان

محتوا می توانند از این دستاورد برای افزایش کیفیت صدا با هوش مصنوعی بدون میکروفون هم برای محتواهای ویدیویی و صوتی 

استفاده کنند. 

ادوبی از توسعه یک ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی برای افزایش کیفیت صدا رو نمایی کرد؛ این ابزار میتواند ضبط و ویرایش

پادکست،  صداگذاری بر روی محتواهای ویدئویی و یا بهبود صداهای ضبط شده و دیگر کارهای این  چنینی را بسیار ساده  تر کند. این

ابزار تحت وب می باشد و به کاربران امکان ضبط و ویرایش حرفه ای صداها را بدون نیاز به استفاده از تجهیزات و ابزارهای حرفه ای

می دهد.

همانطور که گفتیم مهم ترین کاربرد این ابزار برای پادکست ها است، اما برای سایر پروژه های مربوط به صدا مانند افزایش کیفیت

صدا ویدئو ضبط شده و یا صداگذاری بر روی ویدیو ها، کاربران می توانند از این ابزار استفاده کنند.

در ادامه مقاله تولید محتوا بدون میکروفون با Adobe podcast  را بررسی خواهیم کرد. 

 

بهبود و افزایش کیفیت صدا با هوش مصنوعی بدون میکروفون          

به کمک تکنولوژی هوش مصنوعی adobe podcast به سادگی آب خوردن می توانید محتوای با کیفیت تولید کنید؛ کافیست وارد
ً سایت https://podcast.adobe.com/ شوید و صدای مورد نظر خود را در سایت آپلود کنید، در نهایت با استفاده از قابلیت کامال

رایگان adobe podcast ، کیفیت صدای ویدئو و یا پادکست خود را افزایش دهید. به عبارتی شما یک ویس را داخل پلتفرم ذکرده

شده آپلود می کنید و خروجی شما یک صدای استودیی با کیفیت خواهد بود؛ انگار که شما داخل یک استودیو و با یک میکروفون

خیلی پیشرفته و حرفه ای  تولید محتوا کرده اید. 

مراحل کار در ویدئویی زیر آموزش داده شده است. 
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چگونه می توانیم از Adobe Podcast استفاده کنیم؟             

افرادی که در کار تولید محتوا هستند، گاهاً به دلیل نداشتن میکروفون نمی توانند آنطور که باید محتوای دلخواه خود را ایجاد کنند؛

یعنی امکان ضبط صدای با کیفیت را ندارند. حتی برخی مواقع کارشناسان تولید محتوای حرفه ایکه در استودیو های پیشرفته تولید

محتوا می کنند، امکان دارد به دلیل خرابی میکروفون نتوانند سر موقع محتوای مورد نظر خود را آماده کنند. 

اگر شما نیز در حرفه تولید محتوا تازه کار هستید، اما می خواهید پادکست ها و یا ویدئو ایی با کیفیت باال بسازید و امکان تهیه

میکروفون مرغوب را ندارید می توانید از فناوری قدرتمند کمپانی Adobe Podcast ادوبی  بهره ببرید. 

در ادامه می خواهیم کاربرد این فناوری را به شما آموزش دهیم؛ یقین داشته باشید تولید محتوا  با Adobe podcast بدون نیاز به

بدون میکروفن بسیار لذت بخش است.

ً می توانید از این صفحه وارد   عبارت Adobe podcast را در آن جستجو کنید؛ و یا مستقیما  کافیست مرور گر را باز کنید و

podcast.adobe.com شوید. توجه کنید برای دسترسی به این سایت بایستی ای پی خود را تغییر دهید؛ به عبارتی باید وی پی ان

سیستم تان را روشن کنید تا بتوانید به سایت اصلی ادوبی پادکست دسترسی داشته باشید.

اکنون در سایت ادوبی پادکست به سمت پایین اسکرول کنید و گزینه try it out را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید. با کلیک روی این

گزینه وارد صفحه نهایی می شوید؛ در این صفحه بایستی صدای مورد نظر خود را به منظور تبدیل به صدای استودیویی، آپلود کنید. 
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در این صفحه فایل صوتی ضبط شده را درون قسمت خط چین بار گذاری کنید، سپس منتظر بمانید تا فرایند بهینه سازی صدای شما

به پایان برسد.

 در انتهای فرایند تنها کاری که باید انجام دهید این است که فایل صوتی بهینه شده را دانلود کنید؛ خروجی شما یک صدای

استودیویی تقویت شده می باشد. 
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عبارات کلیدی         
به این موضوع توجه کنید که با اکثر گوشی های نسل جدید، کیفیت ضبط صدا در حد بسیار مطلوبی قرار دارد؛ بنابراین نباید انتظار

معجزه از تبدیل صدای ضبط شده خود به  یک صدای استودیی داشته باشید. اما گفتنی است که تفاوت صوت ضبط شده با صوتی که

ادوبی پادکست به شما ارائه میدهد، کامال قابل لمس می باشد. 

در حال حاضر نسخه تست این فناوری عرضه شده و به عبارتی  پروژه در حالت BETA قرار دارد؛ اما با تا اینجایی کار بسیار قوی پیش

رفته است و  انتظار می رود در آینده، نسخه رسمی آن قدرتمندتر منتشر شود.   

با توجه به موارد گفته شده در مورد فناوری Adobe Podcast باز هم نمی توان انتظار داشت که یک سایتی کار میکروفون استودیویی

را برای ما انجام دهد؛ برای تولید محتوای حرفه ای با صدایی با کیفیت و استاندارد ، باید به فکر تهیه یک میکروفن قدرتمند باشید.

کمی درباره کمپانی Adobe  ارائه دهنده هوش مصنوعی  Adobe Podcast  بدانیم!     

اکثر شما قطعاً شرکت بزرگ Adobe را می شناسد یا حداقل با چند نمونه از محصوالت آن آشنا هستید؛ اگر طراح گرافیک یا ادیتور

باشید، بطور یقین نام Adobe را شنیده اید و با نرم افزارهای این کمپانی کار کرده اید. 
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Photoshop، After در حال حاضر یکی از بزرگترین کمپانی ها در زمینه طراحی و ادیت می باشد؛ نرم افزارهایی مانند Adobe

Effects، Premiere و ده ها  اپلیکیشن دیگر حاصل تالش چندین ساله این ابر کمپانی است و اکنون پا در عرصه محتواهای صوتی

گذاشته و پروژه جدید Adobe Podcast این کمپانی از اوایل فوریه ۲۰۲۳ در حالت بتا قرار گرفت. 

این بار ادوبی راه کاری را برای تبدیل صدای ضبط شده توسط تلفن همراه به صدای استودیویی با کیفیت و طبیعی ارائه کرده است.

این فرآیند به کمک هوش مصنوعی Adobe امکان پذیر شده است؛ به این صورت که فرکانس های صدای شما را دستکاری کرده و به

صورت هوشمند آن را تغییر می دهد و نویز را از صدای شما حذف می کند. با حذف کردن صدای محیط اطراف تان، صدایی شفاف و

منسجم را به شما ارائه می دهد. 

شرکت ادوبی با ارائه نرم افزارهایی قدرتمند، همواره سعی دارد انجام فعالیت های مختلف را برای کاربران اینترنت و فعاالن در حوزه

طراحی و گرافیک را آسان تر و بهتر کند. 

این روزها که شاهد همه گیر شدن فناوری هوش مصنوعی هستیم، شرکت ادوبی نیز از این فرصت پیش آمده استفاده کرده و در

حال گسترش و توسعه این تکنولوژی در سوپر اپلیکیشن های خود است.

حرف آخر        
با وجود این تکنولوژی دیگر نگران نداشتن میکروفون و خرابی آن نباشید. اگر یک ویسی ضبط کردید که کیفیت ش پایین است، برای

واضح تر کردن صدا می توانید نویز را حذف کرده و کیفیت صدا را باال ببرید. 

با این تفاسیر می توان گفت این تکنولوژی هوش مصنوعی می تواند بطور کامل جایگزین میکروفون ها شود و شما با خیال راحت می

توانید به کمک تکنولوژی AI پادکست و محتوا هایی ویدئویی با کیفیت صدای بی نظیر بسازید. برای اطالع از ایده های ناب و فناوری

های به روز تولید محتوا با دیجی فالوور همراه باشید. 

سواالت متداول

بله. کیفیت صدا بدون میکروفون نیز امکان پذیر است و برای این امر نیز سایت های بسیاری وجود دارد که یکی از آنها
https://podcast.adobe.com/ است.

این فناوری بسیار قدرتمند بوده و بسیاری از افرادی که تولید محتوا انجام می دهند، از آن برای بهبود کیفیت صدا استفاده می
کنند.

آیا می توان با هوش مصنوعی کیفیت صدا را افزایش داد؟ -

آیا می توان از Adobe Podcast برای بهبود کیفیت صدا استفاده کرد؟ -

چگونه از Adobe podcast استفاده کنم؟ -
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