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 یفیلهساز  برای الزم تجًیزات
 گرٍى یا کارگردان تجریٌ اٍلین ، سینهایی بلند ٍ کَتاى يای فیلو جشنَارى در حاضر يای فیلو از بسیاری

 ٍ ذٍق کهی با تکنَلَژی عصر آندن کار رٍی با اند.انرٍزى شدى ساختٌ کو بَدجٌ با ٍ اند بَدى فیلهبرداری
 فیلهسازی، انگیز يیجان يای جنبٌ از ییک کرد. تبدیل فرصت بٌ را انکانات کهبَد از بسیاری تَان نی خالقیت

  باشد. نی فیلو تَلید تجًیزات ٍ ٍسایل تًیٌ
 

 يستید،استَدیَ خَد نستند فیلو یا کَتاى فیلو ساخت شرٍع دنبال بٌ  ٍ يستید فیلهسازی بٌ نند عالقٌ اگر
 جزٍ کٌ ٍسایلی است. کردى اشارى فیلهسازی الزم تجًیزات ٍ ٍسایل بٌ  نقالٌ این در شها برای کاتشَ فیلهسازی
 نی قرار استفادى نَرد دارید ساختن برای ذين در کٌ چیزی با نتناسب کدام ير ٍ يستند فیلهسازی نلزٍنات

 .گیرند
 

 
 
 
 
 



 یفیلهساز  اصلی تجًیزات
 خَد کلیک کنید تبلیغاتی تیزر ساخت برای سفارش

 یٍیدیَی دٍربین 
 

 ندل شها، بَدجٌ بٌ کنید نی انتخاب کٌ دٍربینی ست. فیهلبرداری تجًیزات نرکزی نقطٌ ٍیدیَیی دٍربین
 آن در را تان فیلو دارید قصد کٌ نحلی ٍ غیرى( ٍ گریز ٍ تعقیب کاری، نخفی )استاتیک، تان تصریربرداری

 از استفادى با تَانید نی دارد. بستگی غیرى( ٍ تلَیزیَنی پخش تئاتر، آنالین، صَرت بٌ )تنًا ديید نهایش
 کنید. فیلهبرداری چیزی ير از ، (RED)رد نانند سینهایی دیجیتالی دٍربین ٍ DSLR  تا گرفتٌ تان گَشی دٍربین

 کٌ باشید داشتٌ دقت باشد. عالی تان صدای ثبت کیفیت شَید نطهئن کنید، انتخاب کٌ يو دٍربینی ير
 بٌ را خَد دٍربین دارید کٌ يدفی با نتناسب حتها پس کشد.، نی صَیرت بٌ  را شها حرف کٌ است شها دٍربین
 .کنید انتخاب خَبی

 
 ٌ(پایٌ سٌ – پایٌ )تک دٍربین پای 

 يای پایٌ است. دٍربین پایٌ از استفادى بهاند باقی ای حرفٌ ٍ ثابت فیلو اینکٌ برای ضرٍری تجًیزات از یکی
 سر با ای پایٌ سٌ حتها پایٌ سٌ انتخاب در شَند. نی فادىاست ٍ ساختٌ نختلفی انَاع ٍ يا ندل در دٍربین

 داشتٌ تری نرم يای حرکت ٍ يا پن فیلهبرداری نَقع خَد يای سَژى تعقیب در بتَانید تا کنید انتخاب سیال
 .باشید

 
 (الیت )کهرا دٍربین نَر 

 نَر کند. کهک کادر اخلد ناپسند يای سایٌ کردن پر بٌ تَاند نی دٍربین سهت از خَب نَر ٍجَد اٍقات گايی
 ٍقت کٌ نَاقعی برای کٌ اخبار / نستند سبک با فیلهبرداری در خصَص بٌ ست؛ سَدنندی جانبی لَازم دٍربین،

 صحنٌ نَر تنظیو بٌ يهَارى باشد. نی نناسبی انتخاب ، باشید نداشتٌ ای نقطٌ سٌ نَر تنظیو برای کافی
 .شَد حاصل ای حرفٌ صَرت ٌب کار خرٍجی تا کنید کافی دقت خَد فیلهبرداری

 
 یا نقطٌ سٌ نَرپردازی کیت 

 ای نقطٌ سٌ نَرپردازی کیت یک بٌ تنًا ديید، انجام داخلی فضای در زیادی يای فیلهبرداری دارید قصد اگر
 فیلو اگر است. طرفٌ سٌ نَرپردازی تنظیو نستلزم نعهَال رٍشن ٍ خَب نَرپردازی با صحنٌ یک خلق دارید. نیاز

 در را نقطٌ سٌ نَرپردازی کیت حتها شَد نی بندی دستٌ ای حرفٌ ٍ استَدیَیی کاريای دستٌ در هاش پرٍژى ٍ
 .کنید اضافٌ خَد خرید لیست

 
 
 

https://cutsho.com/teaser/
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 (نیکرٍفَن )شاتگان تفنگی نیکرٍفَن 

 ٍجَد ست. عالی ٍ خَب صَرت بٌ صدابرداری ی نحَى يا، ای حرفٌ ٍ کاريا تازى تفاٍت نَارد ٍ نکات از یکی
 یا دٍربین رٍی را آن تَان نی کند. نی آنادى نَقعیتی ير در برداری فیلو برای را شها تفنگی، نیکرٍفَن یک
 .ردک ضبط را نظر نَرد صحهٌ تصَیر ٍ صدا راحتی بٌ ٍ داد قرار پل-بَم

 
 

 اصد بَم 
 بایست نی شخصیت چند از يایی دیالَگ صحنٌ آن در کٌ کنید ضبط را ای صحنٌ خَايید نی کنید فرض
 بٌ است نیاز کٌ نَقعیتی ير یا شلَغ صحنٌ گرٍيی، نصاحبٌ در صدا ضبط برای بَم نیکرٍفَن شَن. ضبط

 .دارید نیاز يو تفنگی یکرٍفَنن ٍ نانت شاک بٌ بَم بر عالٍى ست. ضرٍری کنید، ثبت ای حرفٌ صدای سرعت
 
 

 تنان شاک 
 نانت شاک باشید. داشتٌ تَجٌ کنید نی ضبط کٌ صدایی گیر لرزى ٍ گلَیی بٌ يهیشٌ ای حرفٌ کار خرٍجی برای

 پل باالی در را نیکرٍفَن نانت شاک است. پل-بَم نیکرٍفَن بٌ تفنگی نیکرٍفَن تبدیل برای سادى ابزاری
 .گیرد نی را اطراف بٌ پل حرکت صدای طضب جلَی ٍ دارد نی نگٌ ثابت

 
 

 صَتی کابل)RXL(  
 تا داشت خَايید نیاز XLR يای کابل بٌ باشید، داشتٌ تان دٍربین يهراى ای حرفٌ صَتی ضبط دارید قصد اگر
 این در ، نعهَلی يای نیکرٍفن با نقایسٌ در XLR نیکرٍفَن اصلی برتری شَید. ٍصل نیکرٍفَن بٌ دٍربین از

 ( تداخل نَیز ٍ زنین ی حلقٌ نزاحو )نَیز کند. نی حذف تقریبا را نزاحو يای زنَی کٌ است
 
 

 سٍایرل نیکرٍفَن 
 سیو يای نیکرٍفَن از تَان نی البتٌ دارد. يهراى بٌ برایهان را راحتی يهیشٌ سیو بی يای نیکرٍفن از استفادى

 ٍ دردسرتر کو ٍایرلس نیکرٍفَن يهراى نستند فیلهبرداری انا يستند، يو تر ارزان کهی کٌ کرد استفادى دار
 نصاحبٌ برای دیَایس این دارد. نگٌ باال را مبَ نیکرٍفَن کٌ باشید داشتٌ را فردی آنکٌ نگر است. تر آسان
 .ديد نی دست بٌ خَبی پذیری انعطاف تان، سَژى با حرکت حال در يای



 
 

 لنزيا: 
 ىغیر ٍ ناکرٍ زٍم، لنزيای پالرایزر، ،”پرٍتکتیَ“ ٍاضح لنزيای ، عریض زاٍیٌ

 
 نهکن گايی ٍ نانند نی جادٍ نثل يا لنز باشد. نی فیلهبرداران جدی يای چالش از یکی يهَارى لنز انتخاب

 شات آن اید؟ دیدى را نايی-دید جالب يای صحنٌ حال بٌ تا نثال کنند. نعجزى را تصَیر ٍ صحنٌ یک است
 کنید، فیلهبرداری آفتابی نَقعیتی در اگر نثال برای یا است. عریض زاٍیٌ نخصَص لنزيای از استفادى نتیجٌ

 خیلی يای آپ-کلَز برای ببرد. باال العادى فَق را تصَیر کیفیت تَاند نی ای دایرى پالرایزر یا ND فیلتر از استفادى
 .داشت خَايید زنیا ناکرٍ لنزيای بٌ يا، گل یا حشرات از نزدیک

 
 رنَ ديندى بازتاب 

 نَر ديندى ازبازتاب استفادى ، باز فضايای در فیلهسازی ٍ نستند فیلهسازی برای تجًیزات ترین ضرٍری از یکی
 طالیی ٍ زیبا نَرپردازی با ای صحنٌ بٌ را زشت ٍ آناتَر شات یٌ تَانند نی نَر ديندى بازتاب صطَح است.
 لیست بٌ يو رٍ نَرد یک این ، شهاست نظر ند رٍز طَل در فیلهبرداری ٍ کار ای حرفٌ خرٍجی اگر کنند. تبدیل

 .کنید اضافٌ خَدتَن
 
 
 

https://www.amazon.com/Film-Production-Equipment/s?k=Film+Production+Equipment
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 ٌوفیل ضبط حافظ 
 (دٍربین نَع بٌ بستٌ) DVD ٍ کارت نهَری ٍیدیَیی، نَاريای
 کارت SD انرٍزى دارید. نیاز حافظٌ بٌ کنید، نی تصَیربرداری کٌ يایی فیلو تهام ذخیرى ٍ ثبت برای نشخصا

 برای را دیتا انتقال ٍ ضبط سًَلت ٍ يستند برخَردا باال نحبَبیت از يا کارت نهَری يهان یا حافظٌ يای
 حافظٌ کنید نی استفادى کٌ هبرداریفیل دٍربین نَع بٌ بستٌ ٍلی کنند. نی تر راحت تدٍین ٍ ساخت عَانل
 .است نتفاٍت شها فیلو ضبط

 
 شانٌ رٍی ریگRDSL  

 اضافٌ کارتان بٌ ای حرفٌ ای جنبٌ شانٌ رٍی ریگ رٍی دٍربین دادن قرار کنید، فیلهبرداری DSLR دٍربین با اگر
 ٍ تعقیب يای حنٌص در تری نرم حرکات ریگ کنید. استفادى پایٌ سٌ از خَايید نهی اگر خصَص بٌ کند. نی

 نی استفادى ٍسیلٌ این از بسیار سینهایی بلند ٍ کَتاى يای فیلو ساخت در کند. نی خلق برایتان سَژى گریز
 .شَد

 
 یيَای فیلهبرداری تجًیزات

 

 
 



 نکری 
 صحنٌ از باال از شاتی بتَان تا برد نی باال ارتفاع بٌ را اپراتَر يو ٍ دٍربین يو کٌ است جرثقیل نانند ابزار این

 کٌ فیلو پایانی یا آغازی صحنٌ برای نعهَال شات نَع این از گَیند. نی شات کرین يا، شات نَع این بٌ گرفت.
 .شَد نی استفادى شَد نی دٍر يا آن از یا آید نی بازیگران نزد بٌ باال از دٍربین

 
 

 بجی 
 رٍی دٍربین تنًا انا دارد کرین نشابٌ عهلکردی شَد. نی سَار رٍیش دٍربین کٌ ست بَنی درٍاقع ٍسیلٌ این
 زاٍیٌ تَان نی جیب از استفادى با کند. نی کنترل دیگر سَی از را آن االکلنگ نانند اپراتَر ٍ گیرد نی قرار آن

 .کرد ثبت نیز را پایین يای
 
 

 تشا يلی 
 کٌ شاتی بٌ است. شدى رایج يو فیلهسازی صنعت در يا آن از استفادى کَادکَپتريا، ٍ پًباديا شدن فراگیر با
 شدى تشکیل شات ٍ يلیکَپتر نعنای بٌ يلی کلهٌ دٍ از کٌ گَیند شات يلی شَد نی ثبت يا آن از استفادى با

 بَد پريزینٌ سیارب کٌ شَد نی استفادى تصاٍیری چنین ثبت برای کَپتر يلی یا يَاپیها از این از پیش است.
 .کرد ثبت شات يلی تَان نی کهتری بسیار يزینٌ با کَادکَپتريا، ٍجَد با حاال انا

 
 

 یفیلهبردار  استَدیَی تجًیزات
 سبز(، )پردى کرٍناکی فضای بٌ را آن نترنربع 51 کٌ است نترنربع 051 حدٍد در فضایی فیلهبرداری استَدیَی

 ٍ باشند نی سفید رنگ بٌ آن دیَاريای تهام کٌ نهایشی اجرای )سالن باکس ٍایت بٌ آن نترنربع 55 حدٍد
 دیَارى کٌ شکل نکعب نهایشی اجرای )سالن باکس بلک بٌ را نترنربع 55 ٍ يستند( عکاسی نناسب بیشتر
 نحل ناشینری، پردازی، نَر صحنٌ، نظیر سالن این انکانات تهانی ٍ اند شدى آنیزی رنگ سیاى رنگ بٌ آن يای
 نی اختصاص کرٍناکی سبز کف ٍ زاٍیٌ سٌ در (باشند نی حرکت قابل ٍ پرتابل … ٍ تهاشاگران گیری قرار

 .ديند
 
 

 یفیلهساز  نًو يای افزار نرم
 نختلف نراحل برای بسیاری افزاريای نرم يستند. فیلهسازی تجًیزات نًهترین از یکی ادیت افزاريای نرم

 .رنگ تصحیح ٍ ادیت نرحلٌ تا گرفتٌ بَرد استَری ٍ سناریَنَیسی نرحلٌ از دارند؛ ٍجَد بازار در فیلهسازی



 
 
 :کرد اشارى زیر نَارد بٌ تَان نی افزاريا نرم این جهلٌ از
 

   ادیَس  Edius 
 کشیدى خَد سهت بٌ را فیلهسازان ٍ يا تدٍینگر سالیانی کٌ فیلو تدٍین زنینٌ در نحبَب افزار نرم ادیَس
 تا برد. نام سینها حتی ٍ تلَیزیَنی يای برنانٌ ادیت زنینٌ در نحبَب افزار نرم عنَان بٌ آن از تَان نی است.
 بٌ Edius افزار نرم با را نًهی يای فیلو سینها در نتخصص يای تدٍینگر از بسیاری گذشتٌ سال چند يهین
 .دندکر اعهال را تغییرات ٍ تدٍین تکنیک ، رنگ اصالح ، يا کات ٍ بردند تدٍین نرحلٌ

 
 پریهیر ادٍبی Premiere Adobe  

 نرم ترین نحبَب حاضر حال در گفت تَان نی کٌ ادٍبی شرکت پرطرفدار نحصَالت از افزاری نرم پریهیر ادٍبی
 ابزاريای ٍ يا ننَ با تدٍینگر دست گذاشتن باز ٍ پریهیر زیاد ٍسعت باشد. نی يا تدٍینگر بین در تدٍین افزار

 گفت تَان نی ديد. انجام را خَد تدٍین ٍ یتاد ای حرفٌ حالتی در کٌ ديد نی کاربر بٌ را اجازى این نختلف
 .است دادى پریهیر ادٍبی بٌ را خَد جای ادیَس تدٍین زنینٌ در
 
 
 
 



 
 

 افکت افتر ادٍبی Effects After Adobe 
 قدرتهند از یکی افکت افتر ادٍبی قطعا يستید. خَد فیلو برای ٍیژى يای جلَى ساخت ٍ طراحی دنبال بٌ اگر

 این از باشد. نی برخَردار باالیی نحبَبیت از. Effects After Adobe  است زنینٌ این در يا افزار نرم ترین
 افکت افتر شَد. نی استفادى ٍیژى يای جلَى ٍ يا فیلو ساخت ٍ سینها صنعت در حتی فرد بٌ ننحصر افزار نرم
 زنینٌ در را نتعددی جانبی يای افزار نرم ٍ يا پالگین نیتَان کٌ چرا نیست بعدی تک ٍ نعهَلی افزار نرم یک

 .کرد نصب آن رٍی بر ٍیژى يای جلَى ساخت ٍ یطراح نختلف يای
 
 

 نرم بٌ ادانٌ در باشد. نی يا فیلو تَلید ٍ ساخت برای ای حرفٌ يای افزار نرم سری از شدى بردى نام افزار نرم سٌ
 :کنیو نی اشارى  تر راحت کاربردی يای افزار

 
 

 فیلهَرا  oFilmoraPr 
 نیاز نَرد ابزاريای تهام افزار نرم این است. آناتَر لهسازانفی نخصَص سادى کاربری نحیط با افزار نرم این

 قرار اختیارتان در را کراپ ٍ ادیت تا گرفتٌ رنگ تصحیح از ٍیژى، يای جلَى تا گرفتٌ گرافیک نَشن از فیلهسازی
 .ديد نی

 
 

 استَدیَ ٍیدئَ کَرل  Ultimate VideoStudio Corel 
 را داشت خَايید نیاز کٌ ابزاريایی تهام کٌ يستید افزاری نرم نبالد بٌ اگر گفت نیشد قبل سال چند تا شاید

 حَزى قَی يای ابزار ٍ افزار نرم آندن کار رٍی با انرٍزى ٍلی افزار. نرم این سراغ برٍید باید پس باشد، داشتٌ
 بزنیو. رٍ حرفی يهچین نهیتَنیو تقاطعی با تدٍین ٍ طراحی

 افزار نرم این باشد. نی يا تدٍینگر نزد نحبَب ٍ راحت افزار نرم یک دیَاستَ ٍیدئَ کَرل بازم يهٌ این با انا
 .ديد نی قرار اختیارتان در دٍربین تکان یا ثبات نانند ادیت ابزاريای زنینٌ در را زیادی يای گزینٌ

 



 
 

 oPr Vegas MAGIX 
 برای گزینٌ بًترین افزار نرم این است. کو بَدجٌ با فیلو ادیت برای شدى شناختٌ افزاريای نرم بًترین از یکی

 از یکی کٌ بَدجٌ بٌ تَجٌ با کٌ خرٍجی تصَیر ٍ صدا کیفیت نًایت از نندی بًرى است. فیلو رٍی صدا ادیت
 تا اند شدى گنجاندى ابزار این در يا کتاف از انَاعی خَرد. نی چشو بٌ  Vegas MAGIX يای ٍیژگی بًترین
 .کنند کهک خَد کار شدن تر جذاب بٌ يا افکت يهین ٍ تصاٍیر دادن قرار يو کنار با راحتی بٌ ای حرفٌ کاربران

 
 rStudioBinde 

 شدى طراحی کار این برای اختصاصی طَر بٌ افزار نرم این ست. سختی بسیار کار تَلید پرٍسٌ سازی يهگام
 ٍ اند شدى فیلهبرداری يا شات کدام ديد نی نشان شها بٌ کٌ يایی لیست تا گرفتٌ فیلهنانٌ حلٌنر از است.
 .کرد فیلهبرداری باید را يا کدام

 
 nAuditio Adobe 

 قرار تصَیر رٍی جَری را صدايا بتَانید تا باشد تر دقیق ٍ تر پیچیدى کهی کٌ دارید نیاز افزاری نرم بٌ گايی
 نَرد ابزاريای تهام کٌ چرا است، کار این برای گزینٌ بًترین آدیشن ادٍبی افزار نرم باشند. نَازتر گَش کٌ ديید

 بٌ ادٍبی شرکت کاربرد پر ٍ طرفدار پر نحصَالت از کیی نیز آدیشن داراست. را صدا ادیت ٍ تدٍین برای نیاز
 بٌ نتفاٍت يای فیلو صدای فنی يای ادیت ٍ يا افکت از بسیاری ، نَسیقی ادیت کار بر عالٍى آید. نی حساب
 .شَند نی اصالح ٍ تنظیو Audition Adobe ی ٍاسطٌ

 



 یفیلهساز  بزرگ يای شرکت ٍ استَدیَ نزیت
 ٍ يا شرکت بٌ را يا آن کٌ دارند را خَد نخصَص استَدیَيای یلهسازیف بزرگ يای شرکت از بسیاری

 کٌ دارند اختیار در را قیهت گران تجًیزات از بسیاری يا شرکت این ديند. نی اجارى يو نستقل فیلهسازيای
 فیلهسازی، بزرگ يای شرکت نزیت ترین بزرگ است. نانهکن تقریبا نستقل فیلهسازيای برای يا آن خرید

 .است کارگردان يای بینش بٌ پَشاندن عهل جانٌ برای زیاد انکانات ٍ بَدجٌ داشتن
 

 یفیلهساز  ايهیت
 يا، دیالَگ ٍ تصاٍیر کهک بٌ احساسات بیان ٍ دادن نشان ينر اند. نانیدى يفتو ينر را سینها ٍ فیلهسازی

 ايهیت گیرند. نی دست بٌ را عهل ابتکار تصاٍیر ينر ٍ سینها شَد، نی قاصر عَاطف بیان از زبان کٌ آنجا
 شَند نی برگزار دنیا سرتاسر در زیادی الهللی بین ٍ نلی يای فستیَال سال طَل در کٌ ست قدری بٌ فیلهسازی

 اشارى غیرى ٍ گالب گلدن اسکار، بفتا، دنس، سان کن، يای فستیَال بٌ تَان نی يا آن نًهترین جهلٌ از کٌ
 در بپردازند. رقابت بٌ يو با بتَانند تا باشند نی کار تازى فیلهسازان برای يو يا فستیَال این از بسیاری داشت.

 اختصاص کار تازى ٍ جَان يای فیلهسازی ٍ يا کارگردان بٌ نَ نگاى نام با بخشی يو نعرٍف يای فستیَال
 .دارند

 

 
 
 



 برای نناسب ستریب ٍ کند نی درک را آن در نًفتٌ ينر ٍ ذٍق ٍ فیلهسازی ايهیت کاتشَ فیلهسازی شرکت
 ٍ جدید آثار خلق بٌ فیلهبرداری تجًیزات ٍ انکانات کهبَد از نگرانی بدٍن بتَانند تا کند نی ایجاد فیلهسازان

 .بپردازند شايکار
 

 
 

 

 کاتشَخدنات استَدیَ 

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند

 نَشن گرافیک ٍ انیهیشن ساخت
  ...ساخت فیلو نراسو ، فرنالیتٌ ٍ

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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