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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  " جناب آقاي علي حيدري"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش ارت بر محتوا:كارشناسي و نظ

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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  مولف  مقدمه
یکی از مهمترین مراحل تولید یک فیلم می باشد، در واقع آنچه به عنوان یک فیلم بر روي » تدوین«بدون شک 

کنید به کمک تکنیکهاي تدوین و شخص تدوینگر انجام گرفته صفحه تلویزیون مشاهده میپرده سینما و یا 
کند، باشد که در آن فیلم، شکل نهایی و اصلی خود را پیدا میاست. تدوین آخرین مرحله تولید یک فیلم می

باشد، مونتاژ به می متفاوت» تدوین«با » مونتاژ«بدون تدوین فیلم قابل نمایش نخواهد بود. باید دقت کنید که 
هاي مختلف یک فیلم است، اما تدوین به این معنی است که با یک دید هنري و معنی حذف و اتصال بخش

هاي مختلف فیلم گزینش وکنار هم چیده شوند تا پیام مورد نظر به کمک اي قسمتشناسی به گونهیی زیبا
  وجذاب ترین شکل ممکن منتقل شود. ریتم ایجاد شده و تکنیک هاي تدوین به بیننده به بهترین 

گرفت، اما امروزه با رشد می هاي مکانیکی ویا الکترومکانیکی صورت در ابتدا تدوین یک فیلم به کمک دستگاه
تکنولوژي و ارائه و پیشرفت نرم افزارهاي تدوین، این مهم به کمک نرم افزارهاي تدوین در دسترس عموم و 

  عالقه مندان قرار گرفته است.

هایتان از کدام نرم افزار شاید این سوال براي شما پیش آمده باشد که براي تدوین و میکس و مونتاژ فیلم
هاي مختلفی براي انجام این کار وجود دارد که هر نرم افزارهاي متعددي با امکانات و قابلیت استفاده کنید؟

ها براي انجام )  یکی از بهترین انتخاب Ediusکدام مزایاي خودشان را دارند، اما بدون شک نرم افزار ادیوس (
  باشد.این کار می

هاي خانوادگی خود را ادیت اي فیلم و ویدئو باشید و یا قصد داشته باشید که فیلمچه شما یک تدوینگر حرفه
منظور هاي مربوط به مجالس باشد، یا به دنبال یادگیري یک مهارت به کنید و یا شغل شما میکس ومونتاژ فیلم

  اشتغال در بازار کار باشید، بدون شک با یادگیري نرم افزار ادیوس و بکارگیري آن نیاز شما برطرف خواهد شد.

در این کتاب در ابتدا مفاهیم تئوري مربوط به تدوین بررسی شده است، سپس از مرحله انتقال و کپچر فیلم تا 
افکت گذاري آموزش داده شده است، در پایان شما  هاي برش و ادیت و همچنین روش هاي جلوه وانواع تکنیک

  توانید از فیلم تدوین شده خود یک خروجی مناسب با کیفیت و فرمت دلخواه خودتان تهیه کنید.می

این کتاب به زبانی ساده و کاربردي و در کوتاهترین زمان ممکن  نحوه بکارگیري یکی از محبوبترین و 
بدون شک این کتاب عاري از اشتباه  را به شما آموزش خواهد داد. Ediusی سریعترین نرم افزارهاي تدوین یعن

  باشد، لطفا انتقادات و نظرات سازنده خود را با نویسنده کتاب در میان بگذارید.و نقص نمی

  علی حیدري

Ali.heidary@yahoo.com  


