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 کالس درس در یک کتاب : كتاب عنوان  
Adobe After Effects CC              

  کتاب کار رسمی از شرکت ادوبی 

 فریدزما لیزا:  انمولف  
  یلد شابراي جین               

  ترجمه و تالیف : مهندس عبدالقادر طه حسن  
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر   
فرنوش عبدالهی : صفحه آرايي  
داریوش فرسایی:طراح جلد   
 اول: نوبت چاپ  
 1398: تاريخ نشر  
 درج عقیق :چاپ و صحافي  
 جلد  100 :تيراژ   
 ریال  1150000:قيمت  
 978-622-218-113-0: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ١٢٥١پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com 

www.mftdibagaran.ir 
              mftbook@نشانی تلگرام:

  تهران را از سایت هاي اینترنتی دیباگران دریافت نمایید. دیباگرانیکیشن لاپ

  Gyncild,Brieگینشایلد،بري :سرشناسه
 Adobe After Effectsکالس درس در یک کتاب پدیدآور:  عنوان و نام 

CC  کتاب کار آموزش رسمی از شرکت ادوبی/مولفان(بري گینشایلد،لیزا
 فریدزما)،ترجمه و تالیف :عبدالقادر طه حسن.

 1398تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
  :مصور،ص 434مشخصات ظاهري:

 978-622-218-113-0شابک: 
 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

  Adobe After EffectsCC:2017 releaseیادداشت : عنوان اصلی : 
 adobe after effectsادوبی افتر افکتس :موضوع
 image processing-dataهاي رقمی روش –عکس پردازي موضوع:

techniques   
  داده پردازي-جلوه هاي ویژه-فیلم برداريموضوع:

  cinematography-special effects-data processingموضوع:
 نرم افزار -کامپیوتري موضوع :متحرك سازي

  computer animation-softwareموضوع :شناسه 
  computer graphicsموضوع: گرافیک کامپیوتري 

  Fridsma,Lisaفریدزما،لیزا شناسه افزوده :
 مترجم -1359افزوده : طه حسن،عبدالقادر،

  TA 1637گ/9ك8 1398رده بندي کنگره:
   367/621 رده بندي دیویی:

  5610323شماره کتابشناسی ملی:
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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  "مهندس عبدالقادر طه حسن"كتابي كه در دست داريد با همت 

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

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

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

bookmarket@mft.info 
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  مه مترجممقد
  جانت از سر تا قدم                صانع خدایی کاین وجود آورد بیرون از عدم جانان هزاران آفرین بر

  ت نیاید در قلمـان نامـجد در بیـف نگنـخورشید بر سرو روان دیگر ندیدم در جهان              وص

  (سعدي)

ـ   هـا  در گذر زمان ساختن و تدوین فیلم ایـن روزهـا دیـدن     .رات بزرگـی شـده اسـت   ي سـینمایی دسـتخوش تغیی
ي تبلیغاتی گرفتـه تـا   ها آگهی .در سینما و تلویزیون به یک امر عادي تبدیل شده است وغریب یبعجي ها صحنه

        العـاده را بیـان    شـک وقـوع یـک امـر خـارق      یی برخوردار هسـتند کـه بـی   ها از صحنه یووديهال  ي پرخرجها فیلم
ي ویژه را در ها همچون ادوبی افترافکت کار تولید جلوه افزارهایی نرمهاي پرقدرت و افزار سختکنند. استفاده از  می

ي ویژه است کـه باعـث تولیـد    ها حد چند کلیک و حرکت ماوس آسان کرده است و این خالقیت هنرمندان جلوه
  شود.  می انگیز شگفتیی ها صحنه

و ادوبـی افترافکـت یکـی از     اسـت  تصویرسازيیکی و ي قوي در زمینه امور گرافها شرکت ادوبی از جمله شرکت
دهد تـا هـر امـر غیـر ممکنـی را       میي ویژه است که این امکان را به تصویرگران ها جلوه افزارهاي نرم ترین قوي

بـه ایـن    سـادگی  بـه کـه   اسـت ي ثالـث  ها ي شرکتها افترافکت استفاده از افزونه افزار نرمممکن کنند. از مزایاي 
  دهند.  میو ابزارهاي متنوعی را در اختیار کاربر قرار  ها ه شده و افکتاضاف افزار نرم

تـوان بـه جـان دادن بـه      مـی اشاره کنیم  نظیر بی افزار نرماز امکانات این  اي پارهمختصر به  صورت بهاگر بخواهیم 
ي هـا  صـحنه  بـراي خلـق   ها تنظیم  ي صوتی و تصویري فراوان، پیشها ، اصالح نور و رنگ، افکتجان یباشیاي 

ي هـا  شرکت ادوبـی و اسـتفاده مسـتقیم از فایـل     افزارهاي نرمي متنی متنوع و هماهنگی با سایر ها جذاب، افکت
  ، پریمیر و ... اشاره کرد.  ایلوستریتورهمچون فتوشاپ،  افزارهایی نرم

 صـورت  بـه  Peachpitمحور روشی آسان براي یادگیري افترافکت است که ناشر شرکت ادوبـی   این کتاب پروژه
که به دلیل  استي پروژه براي هر درس ها تاب نیاز به فایلبراي استفاده از این ک .ه استکردمنتشر آن را رسمی 

همراه با کتاب تصمیم بر ایـن   DVDو همچنین انتشار  peachpit.comمشکالت در ساخت اکانت در سایت 
ذاري شــوند. در پایــان بارگــ https://t.me/aftereffectcc2017در کانــال بــه آدرس  هــا شــد کــه فایــل

  A.tahahasan@hotmail.comخـود بـه آدرس ایمیـل:     هـاي  یشنهادپو  هاخواهشمند است با ارسال نظر
  رفع ایرادات و اشکاالت احتمالی یاري فرمایید.       در را  جانب ینا

  عبدالقادر طه حسن


