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 ایي ثِ ایي. ثگیرد لرار فَوَض در تفَیر اػظن ثخػ هوىي، جبی تب وٌین تالغ وِ اظت ایي هؼوَل رٍغ ػبدی، هٌظرُ ػىط یه گرفتي ٌّگبم

 اطویٌبى تب.( اظت وَچىتر ٍالؼی دیبفراگن ثبؼذ، ثسرگتر دیبفراگن ػذد چِ ّر وِ ثبؼیذ داؼتِ خبطر ثِ) وٌین اًتخبة وَچىی دیبفراگن وِ اظت هؼٌی

 تفَیر دٍر ّبی ثخػ ّن ٍ ًسدیه ّبی ثخػ ّن وِ ؼَیذ هطوئي ؼَد هی ثبػث ایي. داؼت خَاّیذ زیبدی هیذاى ػوك ًْبیت، در وِ ؼَد حبـل

 دٍرثیي وِ وعبًی اوثر وِ وٌن هی ورد؟ گوبى فَوَض ثبیذ ػىط لعوت وذام در ؼبٍال اهب.ثگیرًذ لرار فَوَض در حذٍدی تب وِ دارًذ را ؼبًط ایي

 ثرای هىبى ثْتریي ایٌْب ؼبیذ حبل ایي ثب. دٌّذ هی لرار افك رٍی ثر حتی یب ػىط ٍظط در را هٌظرُ ػىبظی در فَوَض ًمطِ دارًذ، دیجیتبل ػىبظی

 .ًجبؼٌذ فَوَض

 توصیه هب

 .کنیذ فوکوس تصویر پبیین سوم یک در

 هی ووه ؼوب ثِ وِ ای ًمطِ وِ ثَد ایي ػىبض آى هٌظَر اهب ثبؼذ، ٍالؼی اـطالح یب ولوِ یه ”ظَم خط“ اظبظب وِ ًیعتن هطوئي هي خَة، ثعیبر

 ًؽبى ثبال تفَیر در وِ جبیی ّوبى اظت، پبییي از تفَیر ظَم یه خط حَالی در ای ًمطِ دّیذ، لرار فَوَض در را خَد تفَیر ثخػ ثیؽتریي وٌذ

 ثخَاّیذ ثبؼذ، داؼتِ ٍجَد ظَم خط از خبرج خبـی جبلت ًمطِ ؼوب، هٌظرُ ػىط در اگر اظت هوىي. اظت ولی ًعجتب لبًَى یه ایي .اظت ؼذُ دادُ

 خَاّذ ارزؼوٌذ ثرایتبى رٍغ ایي احتوبال ثبؼذ، ًذاؼتِ ٍجَد ؼوب هٌظرُ تفَیر در ای ًمطِ چٌیي اگر حبل ّر ثِ. ثگیریذ ًبدیذُ را لبًَى ایي اظبظب

 زیرا ًذارم ایٌجب در آى تىرار ثِ ای ػاللِ وِ ورد ثیبى تفَیر ظَم یه خط ًمطِ در فَوَض ثرای ای پیچیذُ اظتذالل اداهِ در هي ػىبض دٍظت .ثَد

 اؼیبی ًْبیت در وٌیذ، فَوَض تفَیر از دٍری خیلی ًمطِ در ؼوب اگر ولی طَر ثِ حبل، ّر ثِ. ثذّن دظت از را خَد خَاًٌذگبى از ثعیبری ترظن هی

 فَوَض پبییي ظَم یه در اگر. ثَد خَاٌّذ فَوَض از خبرج هحعَظی طَر ثِ ًسدیه اؼیبی اهب آیٌذ، هی در آة از دلیك ٍ خَة ؼوب ػىط در دٍر

 در تب یبثذ هی گعترغ( فَوَض)وبًًَی ًمطِ پؽت در ثیؽتر هیذاى ػوك وِ آًجب از ٍ دّذ هی    افسایػ زهیٌِ پیػ در را هیذاى ػوك وبر ایي وٌیذ،

 .داؼت خَاٌّذ لجَلی لبثل ٍلَح ًیس دٍر اؼیبی آى، جلَی

 :هسئولیت سلت

 ثِ لبًَى ایي حمیمت در. ؼذم رٍثرٍ هَلَع ایي ثبة در زیبدی فٌی هجبحث ٍ ّب ثحث ثب وردم، هی تحمیك تىٌیه ایي درثبرُ ٍلتی وِ ثگَین اظت الزم 

 وِ ایي ٍ دّیذ هی لرار اظتفبدُ هَرد وِ دیبفراگوی ،(افمی یب ػوَدی) ػىبظی فرهت ؼوب، لٌس وبًًَی فبـلِ ثِ جولِ از دارد، ثعتگی زیبدی ػَاهل

 را هٌظرُ ػىبظی ٍ ثذاًیذ را آى اظت خَة وِ اظت هفیذی لبًَى تىٌیه، ایي هي ًظر ثِ حبل، ّر ثِ.یبثذ هی گعترغ ؼوب از دٍرتر اًذازُ چِ تب ـحٌِ

 ًىٌیذ، فَوَض افك رٍی وِ اظت ایي ولیذی ًىتِ ًجبؼذ، هْن ّن ّب لذر آى وٌیذ، فَوَض ظَم یه خط رٍی دلیمب وِ ایي ؼبیذ. وٌیذ ؼرٍع آى ثب

 هب از خیلی ثرای وِ ثبؼذ درـذی یه لَاًیي آى از یىی ایي ؼبیذ.وٌیذ فَوَض ػىبض ثِ تر ًسدیه یؼٌی خَدتبى، ثِ تر ًسدیه ای ًمطِ در ثلىِ

 !ؼًَذ هی هحعَة هْن وِ ّعتٌذ وَچه ًىبت ّویي اغلت گیریذ، هی ثبال ظطح هٌظرُ ّبی ػىط وِ زهبًی ٍلی ًىٌذ، ایجبد چٌذاًی تفبٍت

 فوکوس هبی تکنیک ثهترین
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 ؼبرح ّبی ػىط گرفتي ثرای راُ چٌذیي ػىبظی هذرى ّبی دٍرثیي اغلت. ثبؼذ ؼبرح ٍ ٍالح ثبیذ ظَشُ وِ اظت ایي ػىبظی لَاًیي اٍلیي از یىی

 را ّب آى ی اظتفبدُ ثرای تٌظیوبت ثْتریي ٍ ثیٌذازین ًگبّی ّب دٍرثیي فَوَض ّبی تىٌیه هْوتریي ثِ تب دارین لفذ همبلِ ایي در. وٌٌذ هی پیؽٌْبد

 .اًذاخت خَاّین ًگبّی فَوَض ّبی حبلت از اظتفبدُ ٍ( AF point) خَدوبر فَوَض ًمطِ اًتخبة چگًَگی ثِ ّوچٌیي. وٌین ثررظی

 دستی فوکوس

 

 Leica M9، Leica M9-P ٍ Leica ّبی دٍرثیي) وٌٌذ فَوَض خَدوبر ـَرت ثِ تَاًٌذ هی جذیذ ػىبظی ّبی دٍرثیي ی ّوِ تمریجب اگرچِ

Monochrom خَة اًتخبة یه هبورٍ ػىبظی ثرای لطؼب دظتی فَوَض. دٌّذ هی ؼوب ثِ ًیس را دظتی فَوَض اهىبى اغلت آًْب اهب( ّعتٌذ اظتثٌب 

 ٍ ؼذُ هؽىل ایي دچبر ؼَد هی فؽردُ ؼبتر دووِ ٍلتی لٌس. دارًذ هؽىل ًسدیه ثعیبر ّبی ظَشُ رٍی ؼذى لفل ثرای ّب دٍرثیي اغلت چَى اظت

. ثبؼذ وٌٌذُ خعتِ ووتر تَاًذ هی خَدتبى دظت ثِ وبر اًجبم ٍ دظتی فَوَض ثِ دٍرثیي حبلت تغییر حبلت ایي در. ؼَد هی جلَ ٍ ػمت فَوَض دائن

 وردُ آظبى ثعیبر را دظتی فَوَض( ػىبظی حیي ًوبیبة، جبی ثِ دٍرثیي ًوبیؽگر از هٌظرُ ًوبیػ: Live View) زًذُ ًوبیؽگر تىٌَلَشی ػالٍُ ثِ

 ثِ تب وٌیذ تٌظین آى رٍی را فَوَض ظپط ٍ ثجیٌیذ ثْتر را ًظرتبى هَرد ًمطِ تب وٌیذ ثسرگٌوبیی را ػىط وِ دارد ٍجَد اهىبى ایي هؼوَال زیرا اظت

 .ؼَد ؼبرح وبهل طَر

 Single shot autofocus – عکس تک فوکوس

 

 وِ دّذ هی لرار حبلتی در را دٍرثیي تٌظین ایي. ؼَد هی هؼرفی single AF خالـِ طَر ثِ یب single autofocus ثب هؼوَال ػىط ته فَوَض

 ثِ ؼوب اگر. گردد رّب ؼبتر دووِ ٍ ؼَد گرفتِ ػىط تب هبًذُ ثبثت فَوَض ایي ٍ ؼذُ فَوَض ظَشُ رٍی ؼَد هی فؽردُ ًیوِ تب ؼبتر دووِ ٍلتی

 حبلت. ؼَد اًجبم هجذد فَوَض تب دّیذ فؽبر دٍثبرُ ٍ وٌیذ رّب ؼبتر دووِ رٍی از را خَد اًگؽت تب اظت الزم ثبؼیذ داؼتِ ًیبز هجذد فَوَض

 .اظت هٌبظت جبى ثی اؼیبی ٍ ّب هٌظرُ هبًٌذ ثبثت ّبی ظَشُ ثرای( single AF) ػىط ته فَوَض

 Continuous autofocus – هتوالی فوکوس
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 ٍیصگی ایي. دّذ هی اداهِ خَد وردى فَوَض ثِ اظت فؽردُ ًیوِ تب ؼبتر دووِ وِ ٍلتی تب دٍرثیي وٌیذ، هی اًتخبة را فَوَض از حبلت ایي ٍلتی

 جبیی ثِ جب ثب هتٌبظت را فَوَض فبـلِ دٍرثیي وِ چرا ثبؼذ هتحرن ّبی ظَشُ از ػىبظی ثرای هٌبظجی اًتخبة فَوَض از حبلت ایي ؼَد هی ثبػث

 فَوَض ی ًمطِ دّذ هی اهىبى ؼوب ثِ وِ دارًذ لبثلیتی Canon EOS 7D ٍ Nikon D7000 هبًٌذ ای حرفِ ّبی دٍرثیي. وٌذ هی تٌظین ظَشُ

 دٌّذ هی اجبزُ ؼوب ثِ حتی ّب دٍرثیي از ثرخی. وٌذ فَوَض هرتجب ٍ دًجبل ًمطِ آى در را ظَشُ دٍرثیي وِ وٌیذ هؽخؿ را ػىط فرین درٍى خَدوبر

. ؼَد جلَگیری ظریغ تغییرات حیي فَوَض از ظَشُ ؼذى خبرج از تب دّذ ًؽبى ٍاوٌػ ظَشُ تغییرات ثِ ثبیذ ظرػتی چِ ثب دٍرثیي وٌیذ هؽخؿ وِ

 وِ ثذاًذ دٍرثیي تب وٌیذ تٌظین دظتی ـَرت ثِ را( AF point) فَوَض ؼرٍع ًمطِ وِ ؼَد هی پیؽٌْبد هؼوَال هتَالی فَوَض از اظتفبدُ حیي

 ػىبظی گسیٌِ وِ ؼَیذ هطوئي داریذ ػاللِ ظریغ حروبت از ػىبظی یب ٍرزؼی ػىبظی ثِ ؼوب اگر. وٌذ دًجبل آًرا ثتَاًذ تب چیعت ّذف ی ظَشُ

 .ایذ وردُ اًتخبة خَد دٍرثیي در را هتَالی

 AF point – فوکوس نقطه انتخبة

 

 ثرای راُ دٍ ولی، طَر ثِ. ؼَد ثجت ػىط درٍى ٍالح ـَرت ثِ تب ثبؼذ ظَشُ رٍی ثبیذ فؼبل فَوَض ًمبط از یىی اتَهبتیه فَوَض ثب ػىبظی حیي

 ًمطِ خَدوبر اًتخبة از ٍ ثگیرد تفوین ؼوب جبی ثِ دّیذ اجبزُ دٍرثیي ثِ وِ اظت ایي راُ تریي راحت. دارد ٍجَد دٍرثیي درٍى فَوَض ًمطِ اًتخبة

 ػىبظی ثرای زیبدی ٍلت وِ ّبیی هَلؼیت ثرای ٍ دّذ هی اًجبم خَثی ثِ را وبر ایي خَد دٍرثیي، ّب هَلؼیت از ثعیبری در. وٌیذ اظتفبدُ فَوَض

 رٍی وردى فَوَض ثرای ٍ دارد را فرین هروس ثِ ظَشُ تریي ًسدیه رٍی وردى فَوَض ثر ظؼی ؼوب دٍرثیي هَالغ اوثر در چِ، اگر. اظت هٌبظت ًذاریذ

 تٌظین را آى ٍ ثگیریذ تفوین فَوَض ًمطِ درثبرُ خَدتبى اغلت اظت ثْتر دالیل ایي ثِ. وٌذ ًوی ػول خَة ریس جسئیبت ثب یب وَچىتر ّبی ظَشُ

 .وٌیذ

 فوکوس نقطه دستی انتخبة
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 اؼیب هٌظرُ، ػىبظی ثرای لبثلیت ایي. دّذ هی را ورد خَاّذ فَوَض دٍرثیي وِ جبیی رٍی ثر وٌترل حذ ثیؽتریي ؼوب ثِ فَوَض ًمطِ دظتی تٌظین

 فَوَض ًمطِ اًتخبة دووِ تٌظین، ایي اًجبم ثرای. اظت هٌبظت( ثبؼیذ داؼتِ را الزم تٌظیوبت اًجبم ثرای وبفی زهبى ؼوب وِ ٍلتی) پرترُ ٍ جبى ثی

(AF point selection )ؼوب ٍلتی. ؼَد اًتخبة ًظرتبى هَرد ًمطِ تب وٌیذ اظتفبدُ ًوب جْت ّبی ولیذ از ًوبیبة درٍى وردى ًگبُ حیي ٍ ثسًیذ را 

 .ثگیریذ ػىط ٍ وردُ فَوَض تَاًیذ هی دارد لرار ؼوب ی ظَشُ رٍی وِ رظیذیذ فَوَظی ی ًمطِ ثِ

 چهره تشخیص

 

 ّبی دٍرثیي ثرخی حتی ٍ( compact) فؽردُ ّبی دٍرثیي از ثعیبری در وِ اظت اتَهبتیه فَوَض ًمطِ اًتخبة از ًَػی هؼرٍف فَوَض لبثلیت ایي

DSLR زًذُ پخػ حبلت در (Live View )وٌذ هی وبر آى رٍی ثر فَوَض اٍلَیت دادى لرار ٍ ػىط درٍى چْرُ تؽخیؿ ثب ٍیصگی ایي. دارد ٍجَد .

 ثجت را ػىط ظَشُ لجخٌذ تؽخیؿ هحك ثِ وِ( Smile Shutter) لجخٌذ تؽخیؿ جولِ از دارد ٍجَد ّب دٍرثیي ایٌگًَِ در یبفتِ ثْجَد ّبی حبلت

 در را خبؾ چْرُ یه وِ ؼًَذ تٌظین تَاًٌذ هی ًیس ّب دٍرثیي ثرخی.( ثبؼذ وبرا ثعیبر تَاًذ هی ٍلی وٌذ ًوی وبر لجخٌذی ّر ثب حبلت ایي. )وٌذ هی

 دارد، لرار ّب ثچِ دیگر ثیي در فرزًذتبى ٍلتی تَلذ جؽي از ػىبظی ٌّگبم در تَاًذ هی لبثلیت ایي. وٌذ فَوَض آى رٍی ٍ دّذ تؽخیؿ جوؼیت هیبى

 وبدر یه ّب چْرُ اطراف ثبؼذ فؼبل چْرُ تؽخفی حبلت ٍلتی. ثبؼذ هفیذ ثعیبر اظت، ؼذُ احبطِ دیگراى ثب ؼوب ی ظَشُ ٍلتی دیگر ّبی رٍیذاد یب

 ؼًَذ فَوَض ؼذُ ؼٌبظبیی ّبی چْرُ تب ؼَد هی ثبػث ؼبتر ولیذ فؽردى ًیوِ تب. ؼَیذ خجر ثب اًذ ؼذُ ؼٌبظبیی آًْب ایٌىِ از ؼوب تب ؼَد هی ظبّر

 هیخَاّیذ ؼوب ٍلتی اجتوبػی ّبی گردّوبیی ٍ ّب هْوبًی ثرای چْرُ تؽخیؿ ایذ، وردُ تفَر وِ طَر ّوبى. ؼَد ػىط گرفتي آهبدُ دٍرثیي ٍ

 .ثَد خَاّذ هفیذ ثعیبر ثگیریذ را هردم از زیبدی تؼذاد تفَیر

 هجذد ثنذی ترکیت و فوکوس تکنیک

 

 ًؽیٌذ هی ؼوب ی ظَشُ رٍی وِ را ای ًمطِ تَاًیذ هی وِ وٌٌذ هی پیؽٌْبد ؼوب ثِ را فَوَض ًمبط از ای هجوَػِ دیجیتبل ّبی دٍرثیي اوثر اگرچِ

 «هجذد ثٌذی ترویت ٍ فَوَض» تىٌیه هَالغ ایي در. ثبؼذ ًذاؼتِ ٍجَد ثبؼیذ داؼتِ ًیبز وِ دلیمی ی ًمطِ اظت هوىي اٍلبت گبّی وٌیذ، اًتخبة

 هثبل ثرای وٌیذ تفَر. ثبؼذ هَجَد ظَشُ رٍی فَوَظی ی ًمطِ اگر حتی ثبؼذ فَوَض ًمطِ اًتخبة از تر ظریغ تَاًذ هی تىٌیه ایي. اظت هفیذ وبهال

 فَوَض ًمطِ تب وٌیذ جب ثِ جب را دٍرثیي وِ اظت الزم تٌْب. ثبؼذ گرفتِ لرار تفَیر از ای گَؼِ در ؼوب ظَشُ اهب ؼذُ اًتخبة هروسی فَوَض ًمطِ

 ًیوِ تب ؼبتر ولیذ وِ طَر ّویي حبال،. وٌذ هی فَوَض ظَشُ رٍی دٍرثیي ثٌبثرایي دّیذ فؽبر ًیوِ تب را ؼبتر ولیذ ظپط ٍ ثگیرد لرار ظَشُ رٍی

 ٍ وٌذ پیذا هٌبظجی ثٌذی ترویت ثگیرد، لرار خَاّیذ هی وِ هىبًی ّوبى در ظَشُ تب وٌیذ جبثجب را دٍرثیي ثوبًذ، ثبثت فَوَض تب ایذ داؼتِ ًگِ فؽردُ



 نقطه فکوس در عکاسی به چه معناست
 

 
 No.com-www.Andisheh+      منبع : 59 515 95 25 905گرد آوری : بخش فنی مهندسی و هنری اندیشه نو     ویرایش : سرکار خانم ناصر     تنظیم : مهندس نصیری        صفحه  |9
 
 
 

 فَوَض حبلت رٍی دٍرثیي وِ اظت ولیذی ًىتِ ایي وٌیذ هی اظتفبدُ تىٌیه ایي از ٍلتی. ؼَد ثجت ػىط تب دّیذ فؽبر اًتْب تب را ؼبتر ولیذ ظپط

 اًجبم فَوَض دٍثبرُ آى وردى جبثجب ٌّگبم دٍرثیي ثبؼذ، داؼتِ لرار هتَالی فَوَض حبلت رٍی دٍرثیي اگر. ثبؼذ داؼتِ لرار( single AF) ػىط ته

 .ؼَد هی جبثجب ًظرتبى هَرد ظَشُ رٍی از فَوَض ٍ دّذ هی

 پشتی دکوه ثب فوکوس

 

 ایي تَاًیذ هی وِ دارًذ وردى فَوَض ثرای دووِ یه ّب دٍرثیي از تؼذادی ٍلی اظت ًیوِ تب ؼبتر دووِ دادى فؽبر وردى فَوَض ثرای هؼوَل راُ

 ؼوب وِ اظت هفیذ هتحرن ّبی ظَشُ از اظتفبدُ ٌّگبم خفَؾ ثِ تىٌیه ایي. دّیذ فؽبر ًبخَاظتِ ـَرت ثِ ػىط ؼذُ گرفتِ ریعه ثذٍى را دووِ

 ػىط ظَشُ از هیخَاّیذ وِ جبیی تب وٌیذ دًجبل را ظَشُ ٍ وٌیذ فَوَض ٍ دّیذ فؽبر ًَردّی تٌظیوبت ؼذى لفل ثذٍى را دووِ ایي تَاًیذ هی

 هٌبظت ًَر ٍ ثٌذی ترویت وِ ثگیریذ ٍلتی را ػىط ٍ ثجیٌیذ ؼبرح را ظَشُ تب وٌذ هی ووه ؼوب ثِ تىٌیه ایي. دّیذ فؽبر را ؼبتر ولیذ ٍ ثگیریذ

 .ثبؼذ

 

 اًگؽتتبى ثرداؼتي ثب را وردى فَوَض ثتَاًیذ ؼوب ٍرزؼی، ػىعجرداری ٌّگبم دیگر ثبزیىي آهذى هثبل طَر ثِ آهذ، وبدر درٍى ثِ چیسی اگر ّوچٌیي

 وِ گیبُ یب گل هثل ّبیی ظَشُ از ػىبظی ثرای ّوچٌیي پؽتی دووِ ثب فَوَض. دّیذ اداهِ گرفتي ػىط ثِ اهب وٌیذ هتَلف هرثَطِ دووِ رٍی از

 ثرای دٍرثیي ؼَد، هی فؽردُ ؼبتر دووِ وِ ثبر ّر ًىٌذ، وٌترل را خَدوبر فَوَض ؼبتر، دووِ اگر. اظت هٌبظت ؼًَذ هی جبثجب ًعین ثب ووی

 .گیریذ هی ػىط آًگبُ ٍ ثگیرد لرار ًظرتبى هَرد هحل در ظَشُ تب وٌیذ هی ـجر فمط ٍ داد ًخَاّذ ّذر را ٍلت وردى فَوَض

 Focus Stacking – فوکوس انجبشتن

 

 از ػىط ایي وِ ؼًَذ هی ادغبم ػىط یه درٍى هتفبٍت، ّبی فَوَض ثب ؼذُ گرفتِ ػىط چٌیذى آى ٍظیلِ ثِ وِ اظت دیجیتبلی تىٌیه یه ایي

 ػىبظی در آى اـلی وبرثرد ٍلی ؼَد اظتفبدُ هٌظرُ ػىبظی در تىٌیه ایي اظت هوىي چِ اگر. ثَد خَاّذ ؼبرح ٍ ٍالح زهیٌِ پط تب زهیٌِ پیػ
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 اٍلیي دارد، لرار پبیِ ظِ رٍی ثبثت طَر ثِ دٍرثیي وِ حبلی در. اظت ون ثعیبر ؼَد هی ًسدیه لٌس ثِ ظَشُ ٍلتی هیذاى ػوك وِ زیرا ثبؼذ هی هبورٍ

 ٍ وٌیذ جبثجب ـحٌِ درٍى ثِ را فَوَض ووی هرحلِ ثِ هرحلِ دٍرثیي جبثجبیی ثذٍى ظپط. ثگیریذ ـحٌِ لعوت جلَتریي رٍی ثر فَوَض ثب را ػىط

 ادغبم ٍالح توبهب ػىط یه در تَاًٌذ هی ّب ػىط توبم حبال. دّیذ اداهِ ـحٌِ از ثخػ دٍرتریي ؼذى فَوَض تب را وبر ایي. ثگیریذ ػىط دٍثبرُ

 هثبل طَر ثِ Photoshop Element. ؼَد اًجبم تَاًذ هی وٌذ هی پؽتیجبًی ّب الیِ از وِ تفَیر ٍیرایػ افسار ًرم ّر ثب دظتی طَر ثِ وبر ایي. ؼًَذ

 ٍجَد اظتفبدُ ٍ داًلَد ثرای هجبًی ـَرت ثِ وِ ،Combine ZM هثل ّبیی افسار ًرم از اظتفبدُ ثب خَدوبر ـَرت ثِ وبر ایي حبل ػیي در. اظت خَة

 ای ًمطِ خَدوبر فَوَض. اظت ای ًمطِ خَدوبر فَوَض اهىبًبت، ایي از یىی .اظت اًجبم لبثل Photoshop افسار ًرم از Photo Merge اثسار یب دارد

 ثْتری ًتیجِ ثِ خَد ّبی ثٌذی ترویت در تب ؼَد هی ثبػث هعئلِ ایي. وٌین فَوَض لبة، در خبؾ ًمطِ یه رٍی ثر تب دّذ هی هب ثِ را اهىبى ایي

 یب یه ثراظبض ؼوب دٍرثیي وٌیذ، هی اظتفبدُ خَدوبر فَوَض حبلت از ٍلتی .دارین را لبثلیت ایي از اظتفبدُ آهَزغ لفذ همبلِ ایي در. وٌین پیذا دظت

 ثب ّب، دٍرثیي از دیگر ثرخی در. ؼًَذ هی فؼبل فَوَض ّبی ًمطِ دّیذ، فؽبر ًیوِ ـَرت ثِ را ؼبتر دووِ ٍلتی. وٌذ هی فَوَض لبة، در ًمطِ چٌذ

 ّوچٌیي. وٌیذ فَوَض خَد ًظر هَرد ًمطِ ٍ ظَشُ رٍی ثر دلیمبً وِ دّذ هی را اهىبى ایي ؼوب ثِ لبثلیت ایي .افتذ هی اتفبق ایي ًیس AF دووِ فؽردى

 ثٌذی ترویت ثِ لبة، اـالح ثب ظپط ٍ هبًذُ ثبلی ًظر هَرد ًمطِ رٍی ثر فَوَض ؼبتر، دووِ ًیوِ فؽردى ثب وِ گیرد هی لرار ؼوب اختیبر در اهىبى ایي

 .ثرظیذ خَد ًظر هَرد

 شلیک و گیری هذف

 اًتخبة ثرای – ًمطِ ۰۶ تب ۹ ثیي – ّبیی فَوَض ًمطِ ّب دٍرثیي ثیؽتر. وٌذ هی ووه ؼوب ثٌذی ترویت ؼذى ثْتر ثِ هتفبٍت، فَوَض ًمطِ اًتخبة

 ثِ تَاًذ هی ّب ًمطِ ایي از وذام ّر. ؼًَذ هی دیذُ ًوبیبة هروس در ٍ گرفتِ لرار ّن وٌبر در لَزی یه ؼىل ثِ هؼوَالً وِ دٌّذ هی لرار ؼوب ثراثر در

 خَد اـلی ظَشُ لرارگیری اظبض ثر را فَوَض ًمطِ ثٌذی، ترویت از پط تَاًیذ هی وِ هؼٌبظت ثذاى ایي. ؼَد اًتخبة فَوَض ثرای اـلی ًمطِ ػٌَاى

 از ػىبظی در زهیٌِ پیػ ّبی ظَشُ رٍی ثر فَوَض ثرای ٍ ثَدُ هٌبظت ثعیبر هروس از خبرج ّبی ثٌذی ترویت ثرای لبثلیت ایي .وٌیذ اًتخبة لبة در

 .یبثیذ دظت تر دلیك ٍ ثْتر ّبی ثٌذی ترویت ثِ ٍ ؼَیذ خالؾ فَوَض از ثؼذ ثٌذی ترویت ؼر از تب ؼَد هی ثبػث لبثلیت ایي. اظت وبرآهذ ثعیبر هٌظرُ

 از ثسرگی ثخػ اظت، گرفتِ لرار ظَشُ چؽوبى از یىی رٍی ثر وِ فَوَظی ًمطِ اًتخبة ثب وٌیذ، هی ػىبظی اًعبًی ّبی ظَشُ یب ٍ حیَاًبت از ٍلتی

 .وٌیذ اظتفبدُ ثبزتر ّبی دیبفراگن از وِ دّذ هی ًؽبى را خَد ثیؽتر زهبًی اتفبق ایي. ایذ دادُ لرار فَوَض هحذٍدُ در را خَد ًظر هَرد ظَشُ

 کنین؟ استفبده DSLR دورثین در فوکوس هبی نقطه از چگونه

 ًمطِ یه اًتخبة

 

 هؼوَل طَر ثِ. وٌیذ اظتفبدُ دیگر ّبی ًمطِ از ثبیذ هروس از خبرج ّبی ثٌذی ترویت ثرای اهب. اظت هروسی ًمطِ وردى، فَوَض ثرای فرق پیػ ًمطِ

 دٍرثیي، اًتخبة دووِ دادى تىبى ٍ چرخبًذى ثب ٍ ؼذُ رٍؼي ّب ًمطِ دووِ ایي فؽردى ثب. ؼَد هی اًجبم فَوَض ًمطِ اًتخبة دووِ فؽردى ثب وبر ایي

 .ؼَد هی هتوبیس ثمیِ از ًظر هَرد ًمطِ

 هب نقطه از ای دسته از استفبده
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 از اظتفبدُ(. ثخَاًیذ خَد دٍرثیي دفترچِ از را آى اًجبم چگًَگی) وٌٌذ هی فراّن ؼوب ثرای ًیس را ّب ًمطِ از ای دظتِ از اظتفبدُ اهىبى ّب، دٍرثیي ثیؽتر

 .ثَد خَاّذ فَوَض هحذٍدُ در حتوبً ظَشُ وبر ایي ثب. اظت هتحرن ّبی ظَشُ رٍی ثر فَوَض ًمطِ داؼتي ًگِ ٍ وردى فَوَض ثْتر ثرای لبثلیت ایي

 هب نقطه هوه انتخبة

 

 ظَشُ رٍی ثر فَوَض ثرای هٌبظت ًمطِ خَدوبر ـَرت ثِ دٍرثیي حبلت، ایي اًتخبة ثب. اظت فَوَض ّبی ًمطِ ّوِ اًتخبة فَوَض، در اهىبى ظَهیي

 حبلت ایي. وٌذ هی فَوَض را ؼوب ًظر هَرد ظَشُ از غیر ای ًمطِ هَارد ثرخی در اهب اظت، وبرآهذ ّب ظَشُ ثرخی ثرای حبلت ایي. وٌذ هی اًتخبة را

 .اظت ثرخَردار تری پبییي دلت از لجلی دٍحبلت ثِ ًعجت

 ثبشذ ثبیذ کجب هنظره عکبسی در فوکوس نقطه

 

 

 


