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 بهترین نرم افزارهای ویرایش ویدیو

 بهترین نرم افزارهای ویرایش ویدیو

با استفاده از نرم افزارهای ویرایش ویدیو شما می توانید کلیپ های مورد نیاز خود را برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی 

 .نظیر یوتیوب و اینستاگرام آماده کنید

غیر رایگان هستند و این نرم افزارها کمی گران قیمت هستند. )البته در کشورهایی که  ویرایشگرهای ویدیویی اغلب در نسخه ی

 (.نرم افزار به صورت قانونی خریداری می شود

یافتن بهترین نرم افزارهای ویرایش ویدیو به صورت رایگان با وجود امکانات فوق العاده کمی دشوار است؛ در این نوشته به معرفی 

 .فزارها می پردازیمبرخی از این نرم ا

 .بنابراین اگر قصد ویرایش ویدیوها را با نرم افزارهای رایگان دارید می توانید از این نوشته برای شناسایی آنها استفاده کنید

 .این نوشته را تا پایان بخوانید

  

 بهترین سرویسمقاله ی اگر برای پشتیبان گیری ابری از ویدیوهای ویرایش شده ی خود نیاز به سرویس های ابری دارید 

 .را مطالعه کنید های ذخیره سازی ابری

https://ashokri.com/best-cloud-storage-for-photos/
https://ashokri.com/best-cloud-storage-for-photos/


 

2 
 

 

 

 بهترین نرم افزارهای ویرایش ویدیو

 :در این نوشته به بررسی سرویس های زیر می پردازیم

 سرویس Lightworks 

 سرویس Hitfilm Express 

 سرویس Shotcut 

 سرویس Movie Maker Online 

 سرویس VSDC Video Editor 

  

 Lightworks سرویس

 Lightworks سرویس

 :ویژگی های این سرویس شامل موارد زیر است

 پشتیبانی در سیستم عامل ویندوز، لینوکس، مک 

 ویژگی های و جلوه های ویژه 
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 رابط کاربری ساده و قابل تنظیم 

 سرعت باالی نرم افزار 

 پشتیبانی از فرمت mpeg برای خروجی 

بهترین گزینه ی رایگان است تا بدون هیچ پرداخت و خرید الیسنسی یک نرم افزار ویرایش تصویر  Lightworks نرم افزار

 .داشته باشید

 .توانایی رقابت باالیی دارند Cut Pro این نرم افزار در مقایسه با نرم افزارهایی نظیر

 .جلوه های بصری نیز پشتیبانی می شود؛ با این نرم افزار شاهکارهای فوق العاده ای برای یوتیوب بسازیددر این نرم افزار از 

 .کلیک کنید این لینکروی   Lightworksبرای مشاهده ی سرویس

 

 

 Hitfilm Express سرویس

 Hitfilm Express سرویس

 :به شرح زیر استویژگی های این سرویس 

 پشتیبانی در سیستم عامل ویندوز و مک 

https://www.lwks.com/
https://www.lwks.com/
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 ابزار حرفه ای 

 قابلیت تمدید در بازه های زمانی مختلف 

 سیستم مورد نیاز این برنامه باید قدرتمند باشد. 

این نرم افزار برای ویرایش ویدیو به صورت رایگان ایجاد شده است؛ قابلیت های این نرم افزار بسیار حرفه ای و در دسترس عموم 

 .باشد می …قرار دارد. بسته های نرم افزاری در این نرم افزار شامل بخش تعادل رنگ، اصالح فریم های کلیپ و 

 .امکان پذیر استخروجی این نرم افزار با فرمت های مختلف 

به صورت کامل کار می کند؛ ابزارهای سه  rgb این نرم افزار طیف وسیعی در ویرایش کلیپ ها را دارد که با ترکیب های رنگی

 .بعدی در کنار این ابزارها جذابیت این سرویس را باالتر برده است

 .ز به سخت افزار قدرتمند می باشدتنها نکته ای که باعث می شود از محبوبیت این نرم افزار کاسته شود نیا

 .کلیک کنید این لینکروی   Hitfilm Expressبرای مشاهده ی سرویس

  

 Shotcut سرویس

 Shotcut سرویس

 :ویژگی های این نرم افزار به شرح زیر می باشد

 پشتیبانی در لینوکس، ویندوز و مک. 

 انتخاب قدرتمند افکت ها و فیلترها قابلیت 

 پشتیبانی از پخش مستقیم خروجی ها 

 آسان بودن import (… کردن رسانه های دیگر )تصویر، ویدیو، صدا و 

یکی از بهترین ویرایشگرهای  shotcut این نرم افزار ویرایش ویدیو را برای کاربران لینوکسی بسیار آسان کرده است؛ نرم افزار

 .رایگان در بازار نرم افزار می باشدویدیویی 

در این نرم افزار بسیار شگفت انگیز است؛ امکان اضافه کردن ماژول های دیگر هم در این  drag & drop پشتیبانی از امکان

 .نرم افزار موجود است که می توانید به سادگی آنها را پیکربندی کنید

ی می کند و می توانید روی هر الیه یک رسانه ی خاصی را در زمانی معین که از الیه بندی ها نیز پشتیبان shotcut نرم افزار

 .در این نرم افزار قابل تنظیم است تغییرات ایجاد کنید timeline با

 .کلیک کنید این لینکروی   Shotcutبرای مشاهده ی سرویس

  

https://fxhome.com/hitfilm-express
https://fxhome.com/hitfilm-express
https://shotcut.org/
https://shotcut.org/
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 Movie Maker Online سرویس

 Movie Maker Online سرویس

  

 .کلیک کنید این لینکروی   Movie Maker Onlineبرای مشاهده ی سرویس

  

 VSDC Video Editor سرویس

 VSDC Video Editor سرویس

 :ویژگی های این نرم افزار شامل موارد زیر می باشد

 رایگان بودن 

 چند مانیتوری پشتیبانی از امکان 

 محدودیت رزولوشن 

اشاره می کنیم؛ خوشبختانه نسخه ی آخر این نرم  VSDC Video Editor به عنوان آخرین نرم افزار این بخش به نرم افزار

 .افزار نسبت به نسخه های دیگر پیشرفت بسیار زیادی داشته است که در این نرم افزار با آپدیت های مختلف شاهد آن بودیم

را ندارد ولی با همین مقدار از کیفیت امکان ویرایش انیمیشن ها  0101pافزار فعال امکان پشتیبانی از کیفیت باالتر از  این نرم

 .و دیگر ویدیوها را دارید

 .کلیک کنید این لینکروی   VSDC Video Editorبرای مشاهده ی سرویس

  

 

https://moviemakeronline.com/
https://moviemakeronline.com/
http://www.videosoftdev.com/
http://www.videosoftdev.com/

