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 اصطالحات اولیه فیلم برداری

پالن: هربار که شما دکمه ضبط ویدئو را فشار می دهید تا زمان انتهای ضبط، یک پالن را تشکیل می دهد. یک       

 ویدئو ممکن است از چندین پالن تشکیل شده باشد. 

فریم بر ثانیه است که با این   42فریم بر ثانیه: تعداد تصاویری که در هر ثانیه پخش می شود. استاندارد چشم ما     

 س ها را به صورت فیلم متحرک خواهیم دید.  سرعت، عک

 پالن ها یا نماها به دو صورت طبقه بندی می شوند.

سوژه خیلی دور            -1 ست دوربین از  سوژه بهتر ا شتر بر  سوژه: برای تاکید بی سطه دوری یا نزدیکی با  به وا

 نباشد. 

به واسطططه زاویه دوربین نتططبت به سططوژه: ترییر در زاویه باعر ترییر در اوتططاش خواهد شططد. برای      -4

ویدیوهایی که قرار است برای آزمایشگاهها ضبط شود، بهتر است که دوربین در زاویه هم سطح با سوژه         

 قرار داشته باشد. 

 نکات فیلم برداری با تلفن همراه

به حای برنامه اصططلی مخصططوس عکس  فیلم  Open Cameraبرنامه در گوشططی های اندروید ترحیحا از  .1

 دانلود و نصب نمایید.  Play Storeگوشی استفاده کنید. این برنامه را می توانید از 

 

در هنگام فیلم برداری از یک هولدر مناسب برای نگه داشتن گوشی  .4

اسطططتفاده کنیدک تکان های دوربین باعر ختطططتگی و عدم تمرکز         

 بیننده می شود. 

 در هنگام فیلم برداری وتما گوشی دروالت افقی باشد.  .3

 محل قرار گرفتن گوشی و زاویه فیلم برداری نتبت به سوژه مناسب باشد.  .2

بایتتی دقت شود که احزای کادر، اعضای بدن یا سوژه مد نظر، به صورت عمودی یا افقی       در قاب بندی .5

 قطع نشود. 

شوید. همچنین منبع نور نباید         .6 شگاه مطمئن  ضای آزمای شروع فیلم برداری از کافی بودن نور ف قبل از 

 کنید.  از ایتتادن متتقیم زیر منبع نور نیز خودداریپشت سر فرد یا سوژه مورد نظر باشد. 

ست، نباید زیاد دور      .7 شود. اگر محدوده کادر یک متر ا شروع فیلم برداری، محدوده و کادر تنظیم  قبل از 

 شویم. 



تیر   .8 تبت   Setting → Video setting → Video resolutionاز م را  1141×1181و والت  16:1، ن

 انتخاب کنید.

 Video fram rateگزینه ای به نام     Video setting، در قتطططمت  Open Cameraدر تنظیمات برنامه     .1

سینمایی این       ستاندارد  شد. در ا شات های فیلم برداری در هر ثانیه می با وحود دارد که مربوط به تعداد 

 Slowتنظیم می گردد. اگر دوربین گوشططی شططما قابلیت فیلم برداری به صططورت     31تا  42عدد بین 

motion    شد. با افزایش این عدد در مق شته با ضبط خواهد    را دا شتری در ثانیه  ادیر باالتر، فریم های بی

 شد. 

 MPEG4یا  MP4، فرمت ویدیو را در والت Setting → Video setting → Video formatاز متططیر  .11

 را انتخاب کنید.  Codec ،H464قرار دهید و برای 

 اصل کنید. قبل از فیلم برداری از خالی بودن فضای داخلی دستگاه یا وافظه خارحی اطمینان و .11

 وتما لنز دوربین خود را با پارچه نرم قبل از فیلم برداری تمیز کنید.  .14

 به میزان شارژ باطری گوشی خود توحه کنید که به اندازه کافی شارژ داشته باشید. .13

 گوشی را در والت پرواز قرار دهید تا در وین فیلم برداری زنگ نخورد یا پیامی برای شما ارسال نشود.  .12

صدا با کیفیت مناسب تر، از میکروفن سیم بلند یا هندزفری گوشی خودتان به همراه سیم       حهت ضبط   .15

 رابط استفاده کنید. حهت سهولت می توانید از هندزفری بی سیم استفاده کنید. 

تیر   .16  4قرار دهید تا بدین ترتیب  3×3در والت ، Setting → Camera preview → Show a gridاز م

شود از این خطوط کمکی         4افقی و  شی ظاهر  شگر گو تاوی در نمای صل م خط عمودی در موازات و فوا

حهت تراز کردن تصططویر و ترکیب بندی بهتر اسططتفاده می شططود. همچنین حهت درنظر گرفتن قاعده   

شونده در      معروف  صاوبه  سوم، کاربرد دارد. به عنوان مثال فرد م سط    یک  تتی در و کادر دوربین، نبای

کادر قرار گیرد، بلکه به لحاظ رعایت کردن زیبایی های بصری، روی خط عمودی راست یا چپ باید قرار  

بگیرد. خطوط افقی نیز کمک می کند که از پوشطططش فضطططای زیادی در باال و پایین سطططوژه مورد نظر        

 حلوگیری شود. 

 



 یم:نوع ورکت دار 2در پالن های سینمایی ما  .17

- Pan shot or panoramic shot در این والت دوربین ثابت است و روی محور افقی به سمت چپ یا :

 راست، به وسیله فیلم بردار ورکت می کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tilt .دوربین ثابت است و روی محور عمودی به وسیله فیلم بردار ورکت می کند : 

 

 

 

 

 

 

 

- Zoom در اینجا به وسططیله عالمت مثبت و منفی روی نمایشططگر با ترییر فاصططله کانونی می توان به :

 برابر انجام شود تا وضوح تصویر کم نشود. 4سوژه نزدیک یا دور شد. حهت زوم کردن نهایتا تا 

- Follow .دوربین با سوژه ورکت می کند : 

 

 
 



شی تلفن همراه، از برنامه  Editحهت ویرایش ) .18 شی     VLLO( فیلم ها در گو ستفاده کنید که فایل آموز ا

کار با این نرم افزار نیز به صورت یک کلیپ آموزشی ارسال خواهد شد. همچنین حهت ویرایش فیلم ها      

 استفاده کنید. کار با هر دو نرم افزار ساده می باشد.  Camtasiaدر کامپیوتر از نرم افزار 

 

 :VLLOنرم افزار  کار با

 GIFپس از باز کردن نرم افزار، دو پنجره ظاهر می شطططود که یکی برای ویدئو و دیگری برای فایلهایی با       

شد. بعد از انتخاب پنجره   ستاندارد   می با تتی ویدئو ها را انتخاب کنیم. از ا برای  1به  16مربوط به ویدئو، بای

را انتخاب می کنیم. اکنون  nextباشد و سپس گزینه    fitه تصویر  سایز ویدئو استفاده می کنیم. دقت شود ک   

شود.     time lineیک  ساخته می  ست ویدئو     transitionمی توان از از ویدئو  ستفاده کرد و بهتر ا ثانیه  5ها ا

برای این کار خط قرمزی که روی ثانیه بعد از اتمام صططحبت ها، تمام شططود.  5قبل از شططروع صططحبت آواز و 

را می زنیم. ویدئو از این نقطه    From nowویدئو قرار دارد را در زمان دلخواه ویدئو قرار می دهیم و دکمه     

نه          یدئو نیز گزی یانی و پا واز می شطططود. برای نقطه  نه های    until nowآ هم برای  redoو  undoداریم. گزی

 ابی آخرین ترییر، وحود دارد. بازگشت به قبل از آخرین ترییر و بازی

 


