
 بسمه تعالی

 

 ؟ تدوین چیست 

 شود و طی آن از انتخاب و پیوندفیلم انجام می تولیدپس سازی است که درکی از مراحل آخر فیلمی تدوین فیلم
 شود.ه فیلم نهایی بهره گرفته مییدن ببرای رس سکانس ها بهو تبدیل آن (footage) موجود در فیلم خام مناهای

د کنمی نقش ذهن را در واقعیت به عهده دارد. بدین معنی که آنچه پنهان است، آشکار هامن« تدوین»در دنیای فیلم 
 این مرحله شامل:،  .. .انتخاِب بهرتین تصویر برای دیدن و آنچه آشکار است اما نیازی به دیدن آن نیست، پنهان؛ یعنی

 گزینش مناها -
 مناهااندازه  -
 ها پشت رس همسکانس ها وصحنه ردیف کردن مناها -
 نهاداها و تعیین میزان بلندی آ مخلوط کردن متام ص -
 کردن صدای نهایی با تصویر گاهدر هم آمیخنت و هم -

یت هرنی و خالق سازی و ذوقشده، قوانین و اصول فیلمفنی(  )برشله، استفاده از فیلم نامه دکوپاژوسی ین کارها بها
شود، اما تدوین وجه هرنی این مرحله است و مونتاژ هم گفته می شود. اگرچه به این مرحله، مونتاژ و ادیتگر، انجام میتدوین

  .به معنی استفاده از ابزار است و ادیت بیشرت

 

  اهمیت تدوین 

کند، عنارص متفاوت و مکان را فرشده می توان روایتی را به صورت مداوم و سیال بیان کرد. تدوین زمان ومی با تدوین
ایجاد کنند.  کند که الگوهای معنایی خاصیگذارد و آنها را چنان مرتب میکنار هم می دهد وپراکنده را مورد تأکید قرار می

مثال ارائه یک رشته مناهای کوتاه که به رسعت به یکدیگر  دهد. برایشکل می تدوین در ضمن، به نوعی واکنش متاشاگران را،
النی آرامش بخش مناهای طو  تواند حس هیجان، حادثه و انتظار را در متاشاگر ایجاد کند، در حالی کهمی خورند،برش می

 کنند.درگیر میفیلم بیشرت  یهامتاشاگر را با شخصیت هستند، بر عنرص دراماتیک صحنه تأکید دارند و

ت و گوها، گف هم، تأثیر بسیار مهمی بر متاشاگر دارد. برای مثال قابل شنیدن بودن یا نبودن شیوه تلفیق صدا و تصویر
صداها، به گوش رسیدن صدای محیط و همه و همه معنای  ای خاص از فیلم، باال و پایین شدن حجمارائه موسیقی در لحظه

 .کننداحساسات متاشاگر را به سمتی هدایت می آفرینند وخاصی می

 

 

 نگاه مختصر به کار تدوین 

وجود دارد، و تقریبا در دسرتس همگان می باشد. کارتهای میکس هم  فیلمو میکس  تدوینرم افزارهای مختلفی جهت ن
و می توانیم به راحتی از همه امکانات موجود در نرم افزار  بامحصوالت متنوع دربازار موجود می باشد. ما به ابزار مسلط شده،

 استفاده کنیم. تا اینجا ما فقط یک اپراتور هستیم.
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بخش دیگر تدوین، زیبایی شناسی می باشد که مهمرتین قسمت کار محسوب می شود. و آنجاست که هر اتفاقی  
 طول پالن ،تم، ریتم، و غیره می تواند کار را در جایگاه خوبی قرار دهد.ممکن است روی میز بیفتد. زیرکانه نگاه کردن به قصه، 

از طرفی صدا که نیمی از سینامست می تواند نقش ارزنده ای در کار ایفا کند. چه بسا در راش، پالن هایی زیبا ،  
خوب استفاده نشده یا اینکه کوتاهی  میزانسن عالی، بازی خوب و.... در اختیار ماست، ولی صدا می لنگد. یا از ابزار و امکانات

در کار صورت گرفته. رصفآ ابزار خوب منی تواند کار خوب ارائه دهد. باید این ابزار در دست خربه این کار باشد که نتیجه مطلوب 
 و رضایت بخش باشد.

ها مسائلی برسد؟ همه اینتیرتاژ چگونه رشوع شود؟، آیا لیدر نیاز است؟ موسیقی روی تیرتاژ باشد؟ قصه چگونه به پایان  
است که باید در مغز متفکر تدوینگر وجود داشته باشد، تا بتواند از صدها ساعت راشی که در اختیار دارد یک کار قابل قبول 
ارائه دهد. چسباندن چند اتفاق، کار ساده ای نیست. بیشرت کار روی میز انجام می شود و این کار خود مستلزم، تجربه، آگاهی، 

 ه و شهامت است . تدوینگر باید با قصه همراه شود و آن طوری که باید، پالن ها در کنار هم قرار دهد.مطالع

باید این همه رنج  عوامل مدت ها کار کردند، زحمت زیادی را متحمل شدند، و مرتیال زیادی مرصف شده و غیره که 
ربه زیادی را می طلبد. یک اپراتور در درجه اول باید به شیرینی بزرگ تبدیل شود. همه ی کار های هرنی سخت می باشد و تج

شنونده خوبی باشد، و سعی کند اصطالحات مربوط به بخش تدوین را کامال یاد بگیرد )اصطالحات مونتاژ(. شاید کسی که به 
ارهای ی کامل کعنوان تدوینگر است از ابزار شناخت نداشته باشد و فقط در حیطه کاری خودش صحبت کند. شام باید با توانای

مربو طه را انجام دهید. گوش دادن به موسیقی ، نگاه کردن فیلم ، تحقیق، تکرار منودن مطالب و مسائل مربوط به اپراتوری 
 خیلی مهم است، و نیاز اصلی کار علم کافی نسبت به آن است.

 

 

 مراحل تدوین فیلم 

  

 (:Assemblyمرحله ی اسمبلی ) -1

ا همنادر این مرحله تدوین گر از روی فیلمنامه )سناریو( و یادداشت های گزارش صحنه برای ایجاد نظم بین  
پالن ها را از پالن اول تا آخر به ترتیب شامره منا و صحنه و سکانس شامره بندی می کند. در این مرحله هیچ 

 حذفی صورت منی گیرد.

 (:Rough Cutمرحله ی راف کات )   -2

در هنگام فیلم برداری در ابتدا و انتهای یک پالن مقداری بیشرت از آنچه مورد نیاز است فیلم برداری می  
تا به هنگام تدوین مونتور بتواند هر لحظه را که مناسب دید برای بریدن انتخاب کند. این مرحله را در واقع شود 

 اولین مرحله ی واقعی تدوین می دانند اما هنوز پالن ها پیوند نهایی و منطقی خود را به دست نیاورده است.

 (:Fine Cutمرحله ی فاین کات ) -3

نهایی را درباره ی نقطه ی برش یا کات و لحظه ی پیوند آن دو با یکدیگر می در این مرحله مونتور تصمیم  
گیرد. اینک پالن هایی که به هنگام ساخنت فیلم به طور جداگانه و در زمان ها و مکان های مختلفی فیلم برداری 

و سکانس و شامره ی هر پالن  شده اند از نظر موضوع جریان وقایع و زمان و مکان دارای تداوم می گردد.
برداشت آن بر روی کالکت نوشته می شودو در هنگام فیلم برداری جلوی دوربین شامره ی هر پالن منایش داده 

 می شود و صدای تقه ی کالکت هم برای تدوین صدا الزم است.



 برش یا کات 

برای برش یا انتقال از یک منا به رش یا کات در چه زمانی خوب عمل می کند که دلیلی برای آن وجود داشته باشد؟ ب 
نگامی که انتقال منای دیگر خطر از دست دادن توجه مخاطب وبه تبع آن دور شدن از داستان یا موضوع فیلم وجود دارد ه

اید این برش دیده نشود. مثال اگر دریک صحنه دراماتیک شخصی به یک محتوای داستان مناسبت داشت ب، تصویری یا برش
نقطه خیره شده می توانیم برای ایجاد انگیزه به چیزی که توجه هرنپیشه را به خود جلب کرده برش کنیم وقتی کسی 

 ..م.حرفش را قطع می کند و دیگری رشوع به حرف زدن می کند برای ایجاد انگیزه باید به شخص دوم کات کنی

 

 انواع برش 

 
ی دوم دارا اگر دو یا چند پالن یک حرکت را تصویر کند و انتهای پالن اول با ابتدای پالن مچ کات یا برش هامهنگ: -1

فصل حرکتی مشرتکی باشد به آن مچ کات گویند. مثل:)منای اول( مردی پشت ماشینن نشسته و ماشین را خاموش 
 میکند )منای دوم( آن مرد در ماشین را باز کرده پیاده میشود. این دو منا دارای موضوع مشرتکی هستند.

 
وعی دارد که ادامه ی منای اول نیست.)منای اول( هنگامی که پالن دوم حرکت و موض جامپ کات یا پرش ناگهانی: -2

راننده داخل ماشین نشسته )منای دوم( هامن راننده جلوی ماشین قدم میزند. این نوع برش بیشرت برای ایجاد تنش به 
 کار می رود.

 
لق دوم آن خ اولین ویژگی این نوع برش ها اتصال میان مناها است که در مونتاژ انجام می شود. و ویژگی برش اپتیکی: -3

 تصاویری متنوع و ویژه است.
 

هنگامی که تصویر از تاریکی به روشنایی باز می شود فیداین نام دارد. بیشرت در ابتدای یک  فیداین یا ظهور تدریجی: -4
 سکانس دیده می شود.

 
 ای یکتصویر از روشنایی به سیاهی منتهی می شود و محو می گردد. که بیشرت در انته فیداوت یا محو تدریجی: -5

 .سکانس استفاده می شود
  

به معنی محو شدن تدریجی یک تصویر و جایگزین شدن و بر هم منایی آن با تصویر دیگر است.  لو یا برهم منایی:دیزا -6
 دیزالو کاربرد و مفهوم های گوناگونی دارد:

به جای متاشاگر بگذارد؛ یعنی متاشاگر در  اید رعایت کند این است که همواره خود راگر بیکی از اصول ابتدایی که تدوین :نکته
متاشاگر نیاز  خواهید که او به چه چیزی فکر کند؟خواهد دست یابد؟ شام میبه کجا می ی خاص به چه می اندیشد؟هر لحضه

 سی داشته باشد؟... )والرت مرچ(متاشاگر چه احسا خواهیددارد به چه چیزی فکر کند؟ و رس انجام این که می

 

 افکت های تصویری و کاربرد آن ها 

 می شوند و یا در اتاق تدوین های تصویری، حالت هایی از تصویر هستند که به وسیله دوربین ، فیلم برداری افکت 
در فیلم ها با دو مسئله مهم زمان .مفهومی خاص به بیننده استفاده می کند ایجاد می شوند و فیلمساز از آنها برای انتقال

 .به رو هستیمو مکان رو 



به گونه ای است که ممکن  برای یک فیلم سینامیی حداکرث سه یا چهار ساعت است، در حالی که موضوع فیلم زمان ما 
 است دوره زمانی چندین سال را به منایش بگذارد، 

دو رویداد ، نشان دادن کنش  رفع مشکل زمان و مکان می توان از افکت های تصویری برای نشان دادن هم زمان عالوه بر
هر حال کارگردان ها ممکن است از افکت های تصویری در موقعیت های  مان و ... استفاده کرد. درو واکنش به طور هم ز 

 .استفاده کنند و یا اصال استفاده نکنند و متهیدی دیگر بیندیشند مختلف

 

 اصول تدوین و تکنیک های کار 

مین هدستگاههای مونتاژ کامپیوتر غیر خطی امروزه قادرند هر افکتی که شام می توانید تصور کنید را اجرا کنند. به  
دلیل وسوسه کننده است که بخواهیم مخاطب خود را با تولیدات پر زرق و برق تحت تاثیر قرار دهید اما هر گاه در برنامه 
ای تکنیک توجه بیننده را بسوی خود جلب کند )مخصوصا در برنامه های داستانی( شام توجه را از پیام اصلی خود به سوی 

 تکنیک منحرف کرده اید.

یا شاید بهرت بگویم هرنمندان واقعی می دانند که تکنیک در یک برنامه وقتی خوب است که دیده نشود حرفه ای ها  
و موزیک  و وقتی اجرا می شود بیننده عادی متوجه نشود. اگر چه در آگهی ها و برنامه های تبلیغاتی )تبلیغات تلویزیونی(

ا درمورد مونتاژ( بعنوان نوعی شادی برصی برای مسحور ویدیو ها در محدوده ای هستیم که تکنیک های تولیدی )مخصوص
کردن مخاطب استفاده می شود. مثال در تدوین ویدئویی شام قادر خواهید بود تقریبا هر افکتی با هر سلیقه ای را ایجاد 

 منایید.

  

 

 چند اصطالح کلیدی 

- Aspect Ratio یا نسبت تصویر 

 شود. هر تصویر دارای دوگفته می نسبت تصویر در اصطالح تصویر یا فریم اع یکبه نسبت پهنا به ارتف 
Aspect ratio ممکن است  دوربین دهندٔه کادر. هرتشکیل پیکسلهای تصویر و دیگری برای کادر است، یکی برای

های مربوط به ضبط تصاویر Aspect ratio برای ضبط و پخش از نسبت تصویرهای متفاوتی پشتیبانی کند. از
و  DV NTSE در 3به  4اشاره کرد که نسبت ( ۱به  16) 16:۱و  (3 به 4)  4:3توان به نسبت تصویرهای می

  دشو استفاده می DV NTSE های عریضصفحه در ۱به  16نسبت 

واحد برای پهنا و  4دارد که در آن  های معمولی کاربرد( در تلویزیون1٫33:1[ یا )3به  4] 4:3نسبت تصویر  
تلویزیون  های سینامیی وبرای پخش فیلم 16:۱نسبت تصویر  .شودواحد برای ارتفاع در نظر گرفته می 3

 .شوداستفاده می دیویدی هایو بعضی فیلم [HDTV] باالوضوح
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- Fps  یا فریم بر ثانیه 

ان دهنده تعداد نیز منایش میدهند نش FPS که آن را با (Frame per second) نرخ فریم یا تعداد فریم 
  .فریم های یک تصویر در یک ثانیه است

 صورت متوالی به منایش در هامنطور که میدانید هر تصویر متحرک از تعدادی تصویر ثابت تشکیل شده که به
تصور را ایجاد میکند که تصویر در حال حرکت است. طبیعتا  می ایند. این منایش مسسلی وار در مغز انسان این

ا ر  ثابت به وجود اورنده یک تصویر متحرک بیشرت باشد شام جزئیات بیشرتی از حرکات تصاویرهرچه تعداد 
 .خواهد دید

 

 کدک -

نرم افزار یا سخت افزاری که امکان پخش و ذخیره فایل ههای صوتی و ویدئویی را به سیستم  
 دهد.عامل می

 

 آشنایی با چند فرمت متداول -

AVI (Audio Video Interlaced) 

را باید  AVI معرفی شد. ویدیوهای با پسوند مایکروسافت توسط 1۱۱2این ظرف برای اولین بار در سال 
دانست. این ظرف تنها قادر به  2999و همچنین ابتدای دهه  ۱9در کل دهه  ایهای چندرسانهترین فایلمحبوب

جای دهد، اما ویژگی دوم  های ویدیویی و صوتی بوده و حتی قادر است تا چندین ترک را در خوددادن ترک جای
های تقریبا جهانی است، اما برخی از محدودیت AVI پسوند های باشود. قابلیت خواندن فایلآن کمرت استفاده می

 .کندرا کمی مشکل می AVI سازی، کار باهای فرشدهروش آن در پشتیبانی از

 

MKV (Marisa Video Container) 

استاندارد منت باز نیز  عالوه بر رایگان بودن، یک Marisa شاهد این فرمت بودیم. فرمت 2992سال  برای اولین بار در
های ویدیویی و تقریبا متامی کدک MKV .باقی مانده است زشود و به همین دلیل با گذر زمان به رو محسوب می

 DVD منوهای کند. پشتیبانی ازدهد، عالوه بر اینکه از چندین زیرنویس نیز پشتیبانی میمی صوتی را در خود جای
یل پذیرترین فرمت کنونی تبدآن را به انعطاف عنوان کرد که MKV بندی ویدیوها را باید از دیگر امکاناتو دسته

طریق  ها ازرا در نظر بگیرید که شامل چند ویدیو است و دسرتسی به متامی آن DVD اند. به عنوان منونه، یککرده
است، اما هنوز به صورت  یک منوی شکیل ممکن شده است. اگرچه محبوبیت این فرمت ظرف در حال افزایش

 .شودجهانی پشتیبانی منی

 

MP4 (MPEG-4 Version 2) 

http://gadgetnews.ir/162509/%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%88%da%a9-2-%db%8c%da%a9-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9/
http://gadgetnews.ir/162509/%d9%85%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%88%da%a9-2-%db%8c%da%a9-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9/


 ترین ظرف بهمعرفی و دو سال بعد مجددا بازنویسی شد. نزدیک 2991بار در سال  رف برای اولیناین فرمت ظ
MP4 را باید QuickTime دانست، چرا که هر دو از فرمت MPEG-4 کنند. به هر حالمی استفاده MP4  خیلی

های با گذر زمان پیرشفت کرد. اگرچه این ظرف از کدک را گرفت و با رسعت زیادی QuickTime رسیع جای
و  H.264 و H.263 های ویدیوییکند، اما اغلب شاهد استفاده از کدکزیادی پشتیبانی می ویدیویی و صوتی بسیار

 .دانست MP4 دیگر قابلیت در آن هستیم. پشتیبانی از زیرنویس را باید AAC همچنین کدک صوتی

 

 

 نرم افزار پریمیر 

Adobe Premier pro است. این محصول بخشی از ادوبی ویرایش ویدئو از رشکت افزارنرم یک Adobe 
Production Studio افزارهای شنیداری و دیداری دیجیتال استباشد و یک مجموعه، از نرممی. 

که دارای انواع  با استفاده از این نرم افزار قدرمتند میتوان به تدوین فیلم ها و ساخت مستند پرداخت 
مختلف افکت های صوتی و تصویری جذاب و متنوع و همچنین ترنزیشن های زیبا برای و متنوع برای برش زدن بین 

 تصاویر میباشد.

ارائه شده است که فرمت های زیادی از   Adobeیتال بوده که توسط رشکت این نرم افزار ین نرم افزار دیج 
 فایل های صوتی و تصویری را برای ویرایش و ساخت مناهنگ و فیلم و مستند پشتیبانی میکند.
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