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 تَاند نی خَد زندگی در فرد یک کٌ باشد نی يایی اتفاق ترین برانگیز چالش ٍ ترین ترین جذاب از سازی نستند صنعت
 نی سازی نستند ساخت ٍ تَلید راى نیانٌ در اگر یا ٍ بیاید حساب بٌ فیلهسازی در آناتَر ٍ نبتدی فردی اگر کند. تجربٌ
 کٌ نیست پَشیدى کسی بر انرٍزى آید. نی حساب بٌ برایتان زیبا ٍ جالب یا تجربٌ سازی نستند صَرت دٍ ير در ،؛ باشید

 کشَر باشد. نی ساخت اصَل رعایت برای اٍلیٌ نبانی ٍ تئَریک نباحث نیازنند ، است ينر یک اینکٌ کنار در فیلهسازی
 کالس در نجزا صَرت بٌ ٍ اصلی رشتٌ یک عنَان بٌ را سازی نستند ٍ نستند انرٍزى سینها صنعت در یافتٌ تَسعٌ يای
 یا ٍ يستید سازی نستند یادگیری ٍ شرٍع دنبال بٌ اگر نسائل این ی يهٌ از فارغ ٍلی کنند. نی تدریس فیلهسازی يای

 .بشَید کار بٌ دست باید ، بسازید نستند فیلو دارید عالقٌ اگر
 

 !بسازید نستند که تاس این بگیرید، یاد را سازی نستند آن طریق از بتىانید واقعا که راهی تنها
 

 

  :بسازید خَب نستند یک چگَنٌ کند  نی راينهایی شها بٌ کٌ دید خَايید را نکاتی ادانٌ در
 

 ؟کرد باید چه نستند فیلو ساخت برای
 دنستن ساخت نراحل

 
  :ددهی  نی اههیت آن به که بگىیید را داستانی

 کٌ دارد ٍجَد احتهال این نباشید، دلگرم سَژى خَد بٌ نسبت اگر کند.  نی زدى يیجان را شها کٌ کنید شرٍع ای سَژى با
 نهکن است. ننطقی برایتان ٍ دارید حس آن بٌ نسبت کٌ کنید درست نستندی نباشد. کنندى دلگرم نیز نًایی ی نتیجٌ
 .بفًهید را خَدتان ی ایدى بتَانید خَدتان کٌ است این تر نًو اان نشَند نتَجٌ را شها ی ایدى زیادی افراد است



 
  :دکنی تحقیق

 کاٍ ٍ کند نٌ. يو اٍقات گايی ٍ است ٍاضح داستان اٍقات گايی کنید. تحقیق خَد نستند نَضَع ی دربارى تَانید  نی تا
 جهع را حقایق کنید. سر را خَد رنگاریخب کالى باید کٌ جاییست جا این کنید. دنبال را يا راينهایی ٍ ديید انجام زیادی
 قرار دید از دٍر بسیار اٍقات گايی شها داستان الهاس بگردید. جالب يای  داستان ٍ يا  شخصیت دنبال بٌ ٍ کنید آٍری
 .دارد

 
  :دکنی ریزی برنانه

 آن سبک ؟ چیست آن تارساخ بگَیید. را خَد داستان خَايید  نی چگَنٌ کٌ کنید فکر این بٌ بگیرید. نظر در کلی طرح یک
 ؟ ديید انجام را يا برداشت ی يهٌ خَدتان باید یا کند کهک شها بٌ کٌ دارد ٍجَد قبل از تصَیری یا فیلو آیا ؟ چیست

 چگَنٌ ؟ کدانند شها داستان ی کنندى تحریک عناصر ؟ چیست شها داستان اصلی ی يستٌ ؟ کیست اصلی شخصیت
 بٌ را نَقعیت خَدتان باید یا بگیرید فیلو آن از بتَانید کٌ دارد ٍجَد نَقعیتی یاآ ؟ کنید تحریک را نخاطب تَانید نی

 ؟ بیاٍرید ٍجَد
 

  :دکنی درست برداشت لیست
 نَاد فًرست عنَان بٌ این بٌ دارید. نیاز يا آن بٌ خَد نستند ساخت برای کٌ است يایی  نصاحبٌ ٍ يا  فیلو لیست این
 .ديید اختصاص کار بٌ را ای  بَدجٌ باشد نیاز حتی است نهکن شها، ی پرٍژى یپیچیدگ بٌ بستگی کنید. نگاى الزم

 
  :دکنی آغاز را برداری فیلو

 شها فیلو کٌ باشید داشتٌ نظر در يهش! يو شاید یا ؟ سینها ؟ تلَیزیَن ؟ اینترنت ؟ سازید  نی کجا برای را خَد نستند
 ينگام در کٌ شَید نطهئن ديید. انجام نبنا يهان بر را خَد گَیی داستان ٍ برداری فیلو تا شَد دیدى چگَنٌ است قرار

 .کنید استفادى عریض ٍ نرنال يای  برداشت نزدیک، نهای نثل زاٍیٌ چند از برداری، فیلو
 

  :دبنىیسی نانه فیلو
 کانل کنید. سازنانديی نانٌ فیلو یک صَرت بٌ را يا آن کٌ است آن ٍقت دادید، انجام را خَد يای  برداشت تهام ٍقتی
 نانٌ فیلو کٌ باشید داشتٌ یاد بٌ بسازید. کَچکی يای صحنٌ آنًا، اساس بر ٍ کردى پیدا را خَد داستان عناصر ترین کنندى
 .کند  نی تَصیف را شَند  نی یا بیند  نی نخاطب کٌ چیزی نانٌ فیلو َد.بش گذاری صدا یا کند صحبت نباید لزٍنا

 
  :دکنی آغاز را تدوین

 نرم باید ابتدا ناند. نی پازل یک قطعات دادن قرار يو کنار نانند ٍ است سازی نستند فرایند جالب يای  قسهت از یکی این
 يای  برداشت ٍ يا  کلیپ باید کردید، برپا را خَد تجًیزات ٍقتی ٍ کردى انتخاب را خَد نظر نَرد تدٍین کانپیَتری افزار
 بعضی است. احساسی يَایی ترن یک آٍردن ٍجَد بٌ در تدٍین ينر ديید. قرار يو کنار در دیگری از پس یکی را خَد

 .بیاید ٍجَد بٌ پَیا بصری ی تجربٌ یک تا آرام بعضی ٍ برٍند پیش سریع باید يا  قسهت
 

  :دبگیری نظر در را رایت کپی و حقىقی نسائل
 ايهیت تا باشد نیاز نکنو فکر بگیرید. نظر در فرایند کل در يهچنین ٍ سازی نستند رٍند ابتدای يهان از باید را نسئلٌ این
 .ديو تَضیح را نسئلٌ این زیاد

 



  :کنید ننتشر را نستند
 با نستند انتشار ؟ نٌ ببینند را آن يو نردم کٌ خَايید نی ساختید، را خَد نستند ٍ دادید انجام را کاريا ی يهٌ کٌ حاال

 نیز دی ٍی دی پخش یا سینهایی اکران نثل سنتی يای  حل راى البتٌ خب ٍ است تر راحت يهیشٌ از اینترنت ٍجَد
 .يستند کاربردی يهچنان

 

 

 دنستن ساخت برای نیاز نىرد نىارد و ابزار
 فیلو یک تَلید ٍ ساخت برای باشد. نی نیاز نتعددی افزاری نرم ٍ افزاری سخت تجًیزات بٌ فیلهسازی برای يهَارى
 ضبط را نستند فیلو تَنید نی يو خَدتَن نَبایل دٍربین با حتی شها نگیرید. سخت اصال ، يستید کار اٍل در اگر نستند

 فیلهبرداری نخصَص يای دٍربین سراغ بٌ بایست نی يست، نًو براتَن کار بَدن ای حرفٌ ٍ کیفیت کٌ صَرتی در کنید.
 برخَردار ای حرفٌ بعضا ٍ ای حرفٌ نیهٌ يای ساز نستند نزد ریبسیا نحبَبیت از DSLR نسل يای دٍربین انرٍزى برٍید.
 ععظیو يای دٍربین با نقایسٌ در کٌ است يا فیلو کیفیت خرٍجی نسبت بٌ آن نناسب قیهت يو قضیٌ این علت است.
 .باشد نی تر راحت ٍ تر صرفٌ بٌ فیلهسازی صنعت الجثٌ

 
 نسائل ترین زنندى ، جزٍ شدید يای لرزش شَد. نی نیاز دٍربین ایٌپ بٌ يا لرزش از جلَگیری ٍ يا بندی قاب رعایت برای

 نستند بٌ بستٌ نختلف يای نَقعیت در کنید جلَگیری حتها خَد بی يای لرزش از رٍند، نی شهار بٌ فیلهتان ساخت در
 جانبی لَازم از تَنید ین يو نَبایل دٍربین برای کنید، استفادى دٍربین دارندى نگٌ نختلف يای پایٌ از تَنید نی نظر نَرد

 .است نیکرٍفن است، برخَردار باالیی ايهیت از نیز يو آن کٌ شها بعدی نیاز نَرد ابزار کنید. استفادى نَبایل گیر لرزش
 بٌ خَايید نی ٍ کنید نی برداشت کٌ تصَیریست نکهل صدا ٍاقع در ، ديد نی نشان را شها کار از نیهی فیلو صدای
 استفادى نختلف يای نیکرٍفن از تَنید نی دید نی انجام دارید کٌ کاری ٍ شرایط بٌ بستٌ يو ازب کنید. ننتقل بینندى
 انر در تَانند نی يهگی نانت شاک ٍ صدا بَم ، ٍایرلس يای نیکرٍفن ، نیکرٍفن شاتگان یا تفنگی يای نیکرٍفَن کنید.

 .بگیرند قرار استفادى نَرد شها سازی نستند



 
 یساز  نستند تجهیزات و وسایل نعرفی

 
 برداری تصَیر رٍز در ٍ باز فضای در يا نستند اغلب کرد. اشارى آن بٌ تَان نی کٌ يست بعدی نَرد نَر ی ديندى بازتاب

 .سازد نی برایتان را تری ای حرفٌ تصَیر ، فیلهبرداری ينگام در آن تنظیو ٍ نَر کنترل رٍ این از شَند، نی
 

 در آنًا از استفادى اغلب کٌ ديند نی تشکیل را شها سازی نستند کار افزاری سخت نَارد بدینجا تا شدى اشارى تجًیزات
 يایی افزار نرم دستٌ از دارید، نیاز آن بٌ تدٍین نرحلٌ در کٌ افزاری نرم تجًیزات انا شَد. نی تلقی ٍاجب نستند ساخت
 آن ٍیرایس ٍ اصالح ، تدٍین بٌ نَبت کٌ نستند فیلهبرداری ٍ ضبط نرحلٌ از عدب است. آسان آنًا با کار اغلب کٌ يستند

 بٌ شها کنید. استفادى افکت افتر نظیر فیلهسازی پیچیدى ٍ سنگین يای افزار نرم از حتها نیست الزم ، رسد نی افزار نرم در
 تصحیح نیاز صَرت در ٍ صدا تنظیو ، يا جابجایی ، يا برش ، يا کات آن با بتَانید صرفا کٌ دارید نیاز تدٍین افزار نرم یک
 .ديید انجام را ابتدایی يای ادیت ٍ رنگ

 
 ساخت ٍ تدٍین برای نفید افزار نرم یک. Edius باشد نی ادیَس کاربرد پر ٍ سادى افزار نرم از استفادى  شها بٌ نا پیشنًاد

 تدٍین افزار نرم یٌ عنَان بٌ Premier Adobe ، داریو رٍ پریهیر ادٍبی افزار نرم بعدی ٍيلٌ در يستش. شها نستند فیلو
 .باشد نی نیز تر پیچیدى نراتب بٌ ٍ تر کانل ادیَس بٌ نسبت ٍ گذارد نی تر باز را شها دست

 

 

 



 
 

  :پایانی سخن
 

 بٌ کنید،  نی تعریف کٌ داستانی است. ای پیچیدى نسیر آن ساخت نسیر نباشد، چٌ ٍ باشد شها نستند اٍلین این چٌ
 را شها کار نناسب طَر بٌ ٍ کند يدایت نستند ساخت نسیر در را شها خَدش سَژى تا بگذارید شَد.  نی باز خَدش رٍش
 دنیا با خَد ی  سَژى گذاری اشتراک برای راسخی عزم بزرگ زانسا نستند کٌ ياست  پیچیدگی يهین برای ببخشد. بًبَد
 يستید آن کشف پی در کٌ حقیقتی با را خَد نستندسازی نگرش تا کند نی کهک شها بٌ پارچٌ یک دید یک داشتن دارند.
 .نکنید فرانَش را ساخت ی اٍلیٌ ی جرقٌ ٍ ایدى آن نستند، ساخت رٍند حین در نکتٌ، آخرین عنَان بٌ ٍ ديید تطبیق

 شرٍع حاال يهین پس داد. دست از را آن نباید کٌ است ای  يدیٌ زندگی از لحظٌ ير ٍ نیست دیر شرٍع برای ٍقت يیچ
 .ببینیو جًان تربر سازان نستند بین در را شها نام رٍزی کٌ انیدٍاریو ٍ کنید

 

 
 

 
 

 

 

 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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