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 یعرٍس فیلو ساخت نکات
 

 فَق ايهیت شَد ناندگار خَبی بٌ رٍز این کٌ این ٍ رٍد نی شهار بٌ زٍجی ير زندگی در رٍز ترین نًو جهلٌ از عرٍسی رٍز
 فیلو ، فیلهبرداری ينگام بٌ نًو يای تکنیک ٍ نَارد رعایت با تَنید نی شها عرٍسی فیلو ساخت برای دارد. باالیی العادى
 تا کنند فیلهبرداری را شها نراسو کٌ بخَايید ای حرفٌ فیلهبرداران از است بًتر يهَارى انا کنید. ضبط ٍ ثبت را خَد نراسو

 نیزان در Film Weding يهان یا عرٍسی فیلو ساخت نحَى باشید. راضی کار ای حرفٌ خرٍجی ٍ نتیجٌ از آسَدى خیالی با
 نًو از نرحلٌ چند بٌ نقالٌ این در کنید. تلقی سادى را آن نباید رٍ این از ٍ دارد زیادی بسیار تاثیر آن یتکیف ٍ جذابیت

 .کرد خَايیو اشارى عرٍسی فیلو ساخت نکات ترین
 

 

 یعرٍس فیلو ساخت برای نًو نکت5ٌ 
 بنناس لَکیشن انتخاب

 
 از کٌ يستند نخصَصی يای لَکیشن دارای يا آتلیٌ از برخی دارد. شها فیلو جذابیت رٍی بر زیادی بسیار تاثیر لَکیشن

 آن تَانید نی دارید خاطرى آن با ٍ داشتٌ سراغ را لَکیشنی نیز شها کٌ صَرتی در ٍلی باشد نی يا آن تایید نَرد نظر يهٌ
 در شها عرٍسی فیلو تایید صَرت در ٍ گرفتٌ قرار فیلهبردار بررسی نَرد شها لَکیشن تا کنید. پیشنًاد خَد فیلهبردار بٌ را

 .شَد فیلهبرداری نکان آن
 

 احتهال شها عرٍسی رٍز در کٌ صَرتی در نثال عنَان بٌ باشد شها عرٍسی رٍز با نتناسب باید انتخابی لَکیشن يهچنین
 بٌ کٌ ديد نی را انکان این فیلهبردار بٌ ٍ شدى طراحی داناد ٍ عرٍس ٍیژى يایی باغ انرٍزى باشد. داشتٌ ٍجَد بارندگی

 تجًیزات يا آن از برخی در حتی ٍ بَدى نجًز بسیار يا لَکیشن ینا بسازند. جذابی يای کلیپ نختلفی يای شیَى
 .دارد ٍجَد نیز نَرپردازی
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 یعرٍس فیلو ژست
 

 ٍ عرٍس تا کنند نی آنادى يا ژست گرفتن نحَى ٍ فیلهبرداری برای را داناد ٍ عرٍس عرٍسی از پیش يا آتلیٌ از برخی
 است عکس بٌ نختص تنًا ژست کٌ کنند نی فکر افراد از برخی باشند. داشتٌ بیشتری پذیری انعطاف عرٍسی رٍز در داناد

 يا سکانس تهانی در کنید، نی نشايدى کٌ را ای عرٍسی يای کلیپ تهانی شها است. تباىاش کانال تفکر این کٌ صَرتی در
 شدى ریزی برنانٌ ٍ طراحی فیلهبردار تَسط کٌ بَدى ژست نَعی خَد این کٌ دارند نختلفی يای حالت داناد ٍ عرٍس
 .است

 

 کنند نی تصَر خَد ذين در عرٍسی از پیش ار یکدیگر کنار در يا آن گیری قرار نحَى ٍ يا ژست ای حرفٌ فیلهبرداران اغلب
 فرد کٌ صَرتی در بکشند. تصَیر بٌ را يا صحنٌ تهانی تری کَتاى زنانی صرف با ٍ شکل بًترین بٌ بتَانند عرٍسی رٍز در تا
 نی طراحی نظر نَرد آينگ اساس بر را فیلهبرداری يای ژست ٍ حرکات تهانی باشد آشنا نیز تدٍین با فیلهبرداری عین در

 .برسد نظر بٌ تر جذاب تا کند
 

 



 ددانا ٍ عرٍس با فیلهبردار بیشتر آشنایی
 

 کٌ صَرتی در دارد. فیلو کیفیت رٍی بر زیادی بسیار تاثیر بالعکس ٍ فیلهبردار با داناد ٍ عرٍس فیلهبرداری از پیش آشنایی
 کیفیت شَد نی باعث ٍ گیرد نی شکل يا نآ در آشنا ٍ صهیهی حسی یک باشند داشتٌ آشنایی قبل از یکدیگر با دٍ این
 باید کار در جدیت عین در فیلهبردار ٍ گیرد صَرت دٍستانٌ صَرت بٌ نراحل تهانی باید فیلهبرداری رٍز یابد. افزایش فیلو

 .کند ننتقل داناد ٍ عرٍس بٌ را راحتی حس تا کند رفتار پذیری انعطاف صَرت بٌ داناد ٍ عرٍس با
 

 ٍ شیرین بسیار بلکٌ شَد، نهی کنندى خستٌ تنًا نٌ فیلهبرداری نراحل شَد برقرار دٍ این بین یهیصه رابطٌ کٌ ينگانی
 حتی یا ٍ داشتٌ نالقاتی داناد ٍ عرٍس با عرٍسی از پیش کٌ شَد نی تَصیٌ دلیل يهین بٌ بَد خَايد نیز انگیز يیجان

 .یدکن برقرار دٍستانٌ ای رابطٌ يا آن با تلفنی صَرت بٌ تَانید نی
 

 

 بجذا ای فیلهنانٌ انتخاب
 

 در نشکلی عرٍسی رٍز در تا کند نی بررسی خَد ذين در را سناریَ تهانی عرٍسی از پیش ای حرفٌ فیلهبردار یک
 ٍ ديید خاتهٌ کجا بٌ ٍ کردى شرٍع کجا از را خَد کار است قرار کٌ بدانید باید شها ٍاقع در نیاید. ٍجَد بٌ فیلهبرداری

 باید شها کنید. نرٍر خَد ذين در نیاید، نیز کاغذ رٍی بر اگر حتی را پایان نقطٌ ٍ شرٍع نقطٌ بین شدى طی نراحل تهانی
 تهانی ٍ شَید حاضر تاالر در نَقع بٌ زنانی بازى گرفتن نظر رد با بتَانید تا باشید داشتٌ دقیقی ریزی برنانٌ عرٍسی رٍز در

 .شَد انجام حَصلٌ ٍ دقت با ٍ کانل صَرت بٌ فیلهبرداری نراحل
 



 
 زنان کهبَد با است نهکن باشید نکردى آنادى را سناریَیی ٍ نداشتٌ ریزی برنانٌ فیلهبرداری برای قبل از شها کٌ صَرتی در

 باعث تنًا نٌ نَضَع این ٍ شَد انجام عجلٌ با فیلهبرداری نراحل تهانی کٌ شَد نی باعث عانل يهین ٍ شَید نَاجٌ
 .باشد نداشتٌ را نطلَب کیفیت فیلو کٌ گردد نی نَجب بلکٌ شَد، نی داناد ٍ عرٍس ٍ فیلهبردار خستگی

 
 

 

 
 دکنی آنادى را فیلهبرداری تجًیزات قبل از

 یعرٍس فیلو برای الزم تجًیزات
 

 بسیار کار این کٌ کنند نی آنادى را خَد تجًیزات ٍ ٍسایل فیلهبرداری لَکیشن سر رفتن ينگام دقیقا فیلهبرداران از برخی
 فیلهبرداری شرٍع از پیش باید نتیجٌ در شَد. فرانَش فیلهبرداری تجًیزات از یکی کٌ دارد ٍجَد انکان این ٍ بَدى اشتباى
 يیچ تا کنید آنادى را آن لیست طبق عرٍسی زٍر در ٍ کردى تًیٌ را فیلهبرداری برای ازنی نَرد تجًیزات ٍ ٍسایل از لیستی

 کنید تصَر شَد. چک دقیق صَرت بٌ تجًیزات تهانی عرٍسی از قبل رٍز یک باید يهچنین. نشَد فرانَش ٍسایل از کدام
 يهراى بٌ خَد با را دٍربین رم یا ٍ ندارد شارژ دٍربین باطری کٌ شَید نی نتَجٌ ٍ کردى نراجعٌ لَکیشن بٌ عرٍسی رٍز در

 دقیق صَرت بٌ ٍ گذاشتٌ کنار را انگاری سًل فیلهبرداری تجًیزات سازی آنادى در نتیجٌ در افتد؟ نی اتفاقی چٌ ندارید،
 .کنید آنادى ٍ تست را تجًیزات تهانی

 
 
 
 



 
 

 یعرٍس فیلو یک ساخت برای نیاز نَرد تجًیزات
 
 

 صدا ، برداری تصَیر لَازم از اند عبارت کلی صَرت بٌ دارید نیاز عرٍسی فیلو ضبط ٍ ثبت ننظَر بٌ کٌ ٍسایلی
 اگر نثال برای شَند. نی تًیٌ دارید فیلهبرداری در کٌ يدفی ٍ سناریَ نَع بٌ بستٌ برداری تصَیر لَازم. نَرپردازی ٍ برداری

 اضافٌ شها فیلو جذابیت ٍ شدن ای حرفٌ بٌ تا کنید استفادى شات يلی از بایست نی دارید را يَایی تصَیربرداری قصد
 نی ديند نی قرار اختیارتان در کٌ بصری جذابیت ٍ تصَیر عهق با ِاسلَ يای دٍربین ٍ کرین از استفادى يهینطَر شَد.
 .کنند تبدیل جذاب ٍ ای حرفٌ تیزر یک بٌ را شها عرٍسی فیلو ٍ باشند داشتٌ شها کار خرٍجی در سزایی بٌ تاثیر تَانند

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutsho.com/teaser/
https://cutsho.com/teaser/


 ؟است تر ای حرفٌ آتلیٌ کدام بفًهیو جاک از
 باشید داشتٌ دقت کنید. نشايدى را يا آن کاريای نهَنٌ ٍ زدى سر نتعددی يای آتلیٌ بٌ باید عرٍسی فیلهبردار رزرٍ برای

 صَرتی در دلیل يهین بٌ باشد نی يا آن کاريای بًترین از لیستی ديند نی نشان شها بٌ يا آتلیٌ کٌ کاريایی نهَنٌ کٌ
 .برٍید بعدی آتلیٌ سراغ بٌ نیست يهاينگ شها سلیقٌ با ٍ ندارد را شها دلخَاى کیفیت فیلو کٌ کردید احساس کٌ

 خَب يای آتلیٌ تشخیص برای آسان يای راى از یکی بزنید. سر نختلفی يای آتلیٌ بٌ ٍ نکنید عجلٌ فیلهبردار رزرٍ برای
 آتلیٌ کار کیفیت با تا ديند نشان شها بٌ را عرٍسیشان فیلو کٌ بخَايید افراد از باشد. نی آشنایان ٍ دٍستان از جَ ٍ پرس
 کاريای نهَنٌ تهاشای شَید آشنا يا آتلیٌ کاری سبک ٍ کیفیت با بًتر تَانید نی کٌ رٍشی تنًا ٍلی شَید. آشنا نظر نَرد

 .باشد نی يا آن
 

 

 ؟کنیو ثبت حتها باید عرٍسی فیلهبرداری در را لحظاتی چٌ
 ىٍیژ نًهانان

 برای نبینند را يهدیگر نیز بعد يای سال تا شاید ٍ اند آندى دٍر راى از کٌ يایی فانیل یا ٍ فانیل بزرگان از فیلهبرداری
 ثبت ديید. قرار لیست در ٍیژى صَرت بٌ را افراد این از فیلهبرداری باید دلیل يهین بٌ دارد زیادی ايهیت داناد ٍ عرٍس

 نظر از کٌ نَارد این جهلٌ از ٍ يا رٍبَسی داناد، ٍ عرٍس از يا آن استقبال در،نا ٍ پدر دادن کادٍ يهچَن لحظاتی
 .شَد فیلهبرداری کانل صَرت بٌ باید است نًو زٍجین برای احساسی

 
 ٌصحن پشت از فیلهبرداری
 ٍ سیعکا نراحل ينگام در یا ٍ يستند شَخی ٍ صحبت حال در یکدیگر با داناد ٍ عرٍس کٌ يایی صحنٌ از فیلهبرداری
 بٌ کند نی تداعی داناد ٍ عرٍس برای را شیرین بسیار ای خاطرى عرٍسی از پس کٌ است يایی قسهت جهلٌ از فیلهبرداری

 نَاقع از برخی در يهچنین شَد. نی فیلو از داناد ٍ عرٍس بیشتر رضایت بٌ ننجر يا صحنٌ این از فیلهبرداری دلیل يهین
 ندت ٍلی برسد نظر بٌ ناخَشایند لحظٌ يهان در شاید برق قطع یا ٍ بارندگی ٍ َاي ٍضعیت ناگًانی تغییر نانند اتفاقاتی

 بٌ لحظات این ثبت يهین بٌ شَد نی تبدیل داناد ٍ عرٍس جذاب ٍ شیرین يای سَژى از یکی بٌ عرٍسی از پس يا
 .کند نی زیادی کهک شها شدن ناندگار



 
 

 

 
 اي لحظٌ شکار

 
 یک کند. کهک شها فیلو کردن تر جذاب بٌ تَاند نی ٍ افتد نی اتفاق لحظٌ در کٌ دارد ٍجَد يایی لحظٌ عرٍسی رٍز در

 عنَان بٌ کند. نی ثبت ينرنندانٌ کانال ای شیَى بٌ را آن ٍ ندادى دست از را لحظات این يرگز يَشیار ٍ ای حرفٌ فیلهبردار
 یا ٍ شَد ثبت دقیق صَرت بٌ باید کٌ است يایی صحنٌ جهلٌ از نادر ٍ پدر با عرٍس خداحافظی احساسی لحظٌ نثال

 ىداد جای فیلو داخل حتها باید کٌ است احساسی کانال ای لحظٌ داناد ٍ عرٍس با نادر ٍ پدر دیدار اٍلین شَر پر صحنٌ
 قسهت این نیان این در کٌ چیزی بیشترین زیرا باشد ساختگی نباید يا فیلو از بخش این کٌ باشید داشتٌ دقت ٍلی شَد.

 .باشد نی افراد رفتار ٍ چًرى در نَجَد ٍاقعی احساسات کند، نی جذاب را يا فیلو از
 

 ددانا ٍ عرٍس رقص
 

 ٍ ينر باید فیلو این ثبت برای شَد. ثبت حتها باید کٌ است يایی قسهت ترین اصلی جهلٌ از داناد ٍ عرٍس رقص
 داناد ٍ عرٍس رقص يای قسهت از کدام يیچ شَد. فیلهبرداری نختلفی زٍایای از صحنٌ ٍ گرفتٌ صَرت زیادی خالقیت

 .دارد بر در را شیرین ای خاطراى داناد ٍ عرٍس برای لحظات این تک تک زیرا شَد حذف فیلو در نباید
 



 
 

 

 استَدیَ کاتشَ فیلهسازی خدنات

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند

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

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا
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