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 .اعت ؽذُ گزفتِ آی فیؼ لٌش ثب کِ ثبؽذ هی کؼجِ خبًِ اس ؽذُ هٌتؾز ّبی ػکظ تزیي هتفبٍت اس یکی فَق، ػکظ

 هبًٌذ ثی تصَیز ساٍیِ دارای لٌش ایي. اعت ؽذُ ارائِ DX لغغ دیدیتبل SLR دٍرثیٌْبی ثزای کِ خْبى در آی – فیؼ لٌش اٍلیي چیغت؟ آی فیؼ لٌش

 را اعت Fisheye ّبی لٌش خبؿ ٍیضگیْبی اس کِ ًکزدًی ثبٍر( DOF) ٍضَح هیذاى ػوك ٍ عبًتیوتز 14 حذالل تب یبثی ٍضَح فبصلِ ، ثَدُ درخِ 180

 .کزد خلك تَاى ،هی کٌٌذ هی پز را کبدر توبم کِ اًگیشی ؽگفت رٍیبیی تصبٍیز ، Fisheye لٌش ایي ثب. کٌذ هی ارائِ ،

 

 هاهی چشن Fish eye آی فیش لنز

 هیلیوتز 15 تب 6 ثیي یؼٌی اعت پبئیي ثغیبر ّب آى کبًًَی فبصلِ کِ تفبٍت ایي ثب ّغتٌذ، هؼوَلی ٍایذ ّبی لٌش ّوبى ٍالغ در آی فیؼ لٌشّبی

 پؾت فضبی اس لغوتی حتی یؼٌی اعت درخِ 220 حذٍد در چیشی آی فیؼ لٌش دیذ ساٍیِ.دٌّذ هی ثیٌٌذُ ثِ را دیذ ساٍیِ حذاکثز ٍالغ در. ّغتٌذ

 ایي ثَدى هحذة ّزچِ ثبؽذ هی لٌش ثیزًٍی ػذعی ثَدى هحذة ٍ هبّی چؾن ثِ آًْب ؽجبّت لٌشّب، ایي گذاری ًبم دلیل. کٌٌذ هی ثجت ًیش را دٍرثیي

 آى در ٍ کٌٌذ هی فزهِ دِ را تصَیز ؽذت ثِ ایٌکِ دلیل ثِ هبّی چؾن ّبی لٌش.ثَد خَاّذ ثیؾتز خغَط اًحٌبی ٍ ثبستز دیذ، ساٍیِ ثبؽذ ثیؾتز ػذعی

 ثِ لٌشّب ایي اس حبصل ػکظ. هیگزًذ لزار اعتفبدُ هَرد ٍعیغ ثغیبر هٌبعك اس ػکغجزداری ثزای هثال خبؿ همبصذ ثزای فمظ ، کٌٌذ هی ایدبد اػَخبج

 .گزدد هی اعتفبدُ تصَیزی ٍیضُ ّبی خلَُ ایدبد ثزای لٌش ایي اس.  ثبؽذ هی ٍار دایزُ ؽکل

 

 ثِ ٍ َّاؽٌبعبى ثَعیلِ ػوَهبً آی فیؼ لٌشّبی. کٌین اعتفبدُ آى ّبی ٍیضگی اس ٍ اًتخبة را آی فیؼ لٌش ثْتزیي چگًَِ:  ًیکَى آی فیؼ لٌشّبی

 .ّغتٌذ َّا ٍ آة ٍضؼیت ثجت ٍ گیزی پی عیغتن ثزای لٌش تزیي آل ایذُ ٍ ؽذُ ثزدُ ثکبر تصَیز یک در آعوبى عزاعز کزدى ثجت هٌظَر

 

 هوکي حذاکثز تب ٍ ػوذی صَرت ثِ ای ثؾکِ ًوبیی کح. ؽًَذ هی عزاحی ًَری اپتیکی اًحٌبی ایدبد ثزاعبط ٍ ثَدُ هتفبٍت اعبعبً آی فیؼ لٌشّبی

 را آی فیؼ تصبٍیز کِ ؽَد هی هؾبّذُ کبهبلً سهبًی تبثیز ایي کٌذ، هی ایدبد عَصُ تصَیز در ثیزٍى عوت ثِ ثشرگ ثغیبر ؽذگی خن اثز یک ٍ اعت

 صَرت ثِ ّغتٌذ ؽوب اعتفبدُ هَرد کِ کَتبُ ثغیبر کبًًَی فبصلِ دارای ًیکَى آی فیؼ لٌشّبی. کٌیذ همبیغِ ػبدی لٌشّبی ثب ؽذُ گزفتِ تصبٍیز ثب

 ّب سهیٌِ پظ ٍ رعیذُ ًظز ثِ دٍرتز خیلی هتَعظ فَاصل در ٍالغ ّبی عَصُ. اعت ؽذُ اغزاق آى در ٍ یبفتِ افشایؼ پزعپکتیَ اًْب در تبثیزات ثٌیبدی

 خَاٌّذ دیذُ ثشرگ عجتبً خلَی سهیٌِ پیؼ ى در هتَعظ اًذاسُ ثب ّبیی عَصُ ّوچٌیي،. آیٌذ هی ًظز ثِ دعت دٍر ثغیبر ٍ فؾزدُ ٍ کَچک صَرت ثِ

 ّغتٌذ ؽذُ اغزاق پزعپکتیَ ایدبد ثزای اثشار ثْتزیي ؽوب ًیکَى آی فیؼ لٌشّبی ثٌبثزایي. ؽذ
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 ؟ هستید چه دنبال به خود نیکوى آی فیش لنز در

 

 ثی تمزیجبً ٍ عزیغ اتَهبتیک فَکَط عیغتن دارای) DX لغغ دٍ ّز( هتز هیلی 01 ٍ هتز هیلی 5/4 آی فیؼ عیگوبی لٌش دٍ ّز اتَهبتیک فَکَط

 را دعتی فَکَط ثِ اتَهبتیک فَکَط تجذیل اهکبى لحظِ ّز در کِ ّغتٌذ کٌٌذُ تجذیل ًَع اس ریٌگی دارای لٌشّبی ایي. ّغتٌذ ّبیپزعًَیک صذای

 لٌشّبی. کٌٌذ هی اعتفبدُ تصَیز حغگز هزکش ثِ ًشدیک ٍ هزکشی ثخؼ اس فمظ تصبٍیز ثجت ثزای هذٍر ًَع اس آی فیؼ لٌشّبی لغزی یب هذٍر. دّذ هی

 CPU. اعت هغتغیل کبدر ثب آی فیؼ تصبٍیزی آى ًتیدِ ٍ کزدُ اعتفبدُ تصَیز حغگز توبم اس کِ کٌٌذ هی ایدبد هذٍر تصَیزی لغزی آی فیؼ

 فیلتزّب. کٌٌذ هی ثزلزار ارتجبط دٍرثیي ثب لٌش ًصت دّبًِ پیزاهَى الکتزًٍیکی کٌتبکتْبی عزیك اس) هزکشی پزداسًذُ ٍاحذ(داخلی CPU دارای لٌشّبی

 آی فیؼ لٌشّبی اس تمزیجبً ثزخی. ؽذ خَاّذ حبصلِ تصبٍیز در ٍیگٌت ایدبد ثبػث سیزا اعت غیزػولی آی فیؼ لٌشّبی خلَی در پیچی فیلتزّبی ًصت

 صالتیٌی فیلتزّبی تَاى هی ٍ دارد لزار لٌش اًتْبی دّبًِ ًشدیکی در کِ ّغتٌذ ؽکبف یک دارای Lensbaby ٍ Samyang اس هذلْبیی ّوبًٌذ ًیکَى

 لٌشّبی. ثبؽذ ؽوب دٍرثیي تصَیز حغگز اًذاسُ ثب هٌغجك ٍ هتٌبعت کِ اعت ایي لٌش یک اًتخبة هَرد در هغئلِ هْوتزیي DX/FX. داد خبی آى در را

DX ًیکَى ًظیز ّبیی دٍرثیي ثزای D300s , D7000, D5200 , D5100 , D3200 , D3100 ِاًذاسُ ثب تصَیزی حغگز دارای ک APS-C )یب 

. ؽًَذ هی اعتفبدُ D800 یب D4 ًیکَى ًظیز) FX لغغ ّوبى یب( فزم فَل تصَیز حغگز ثب ّبیی دٍرثیي ثزای FX لٌشّبی ٍ ّغتٌذ) DX لغغ ّوبى

 توبهی اهکبى حذ تب کِ ؽَیذ هغوئي تَاًیذ هی تٌظین ایي ثب چٌبًکِ ؽَد، هی اعتفبدُ ّبیپزفَکبل فبصلِ تٌظین ثزای همیبط ایي اس فبصلِ همیبط

 دعت دٍر افك تب ًِ ین س پیؼ در ؽذُ ٍالغ ّبی عَصُ ًشدیکتزیي اس ثَد خَاّذ ٍاضح تصَیز

 کاربرد هنگام در نیکوى آی فیش لنزهای

 

 لٌش یک کِ ٌّگبهی هثبل، ثزای. اعت سیبد الؼبدُ فَق ٍضَح هیذاى ػوك ارائِ کَتبُ، ثغیبر کبًًَی فبصلِ دارای ًیکَى آی فیؼ لٌش یک دیگز ٍیضگی

 عغح اس فبصلِ ایي. اعت هتز عبًتی f/11 ، 51 دیبفزاگن ثب آى ّبیپزفَکبل فبصلِ ؽَد عَار ًیکَى DX ثذًِ یک رٍی ًیکَى هتز هیلی 5 01/ آی فیؼ

 عبًتی 51 رٍی فَکَط تٌظین کِ ٌّگبهی کِ اعت ایي ًتیدِ ، لٌش خلَی لجِ اس ًِ ٍ ؽَد هی هحبعجِ دٍرثیي) ػمت( اًتْبی ًشدیکی در ٍالغ کبًًَی

 خَاٌّذ ٍاضح کبهبلً ًْبیی تصَیز در ًْبیت ثی تب لٌش خلَی لجِ هتزی عبًتی 04 اس ؽذُ ٍالغ اؽیبء یب ّب عَصُ توبهی ثبؽذ ؽذُ اًدبم)  f/11 ثب( هتزی

 .ثَد

 کراپ یا فرین فول تصویر حسگر
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 اختصبصبً APS-C لغغ لٌشّبی چٌبًچِ. اًذ ؽذُ عزاحی APS-C اًذاسُ یب فزین فَل اثؼبد ثب ی تصَیز حغگزّبی ثب ّبیی ثذًِ ثزای ًیکَى لٌشّبی

 هی لزار اعتفبدُ هَرد آی فیؼ لٌشّبی اس ثزخی اؽیبء کزدى هغؾَػ ثزای ؽَد هی اعتفبدُ ّن Tokina تَعظ ؽًَذکِ هی ًبهیذُ DX لغغ لٌشّبی

 تصبٍیزی لٌشّب ایي اس کِ اعت آى ػلت. ؽَد اعتفبدُ ّن DX لغغ ّبی دٍرثیي رٍی ثز آًْب اس اگز حتی ، فزین فَل آی فیؼ لٌشّبی ّوبًٌذ گیزًذ

 ثٌبثزایي. دٌّذ ارائِ تصَیز حغگز هزکش ، هزکشیت ثب هذٍر تصَیزی آًکِ خبی ثِ دٌّذ هی پَؽؼ را تصَیز حغگز توبهی کِ ؽَد هی حبصل آی فیؼ

 اس آی فیؼ لٌشّبی توبهی تمزیجبً. اعت ؽذُ اعتفبدُ تصَیز حغگز ّبی پیکغل توبهی اس اًْب در کِ کزد خَاٌّذ ارائِ هغتغیل کبدر ثب تصبٍیزی آًْب

 .اعت تَخِ لبثل اعتثٌبی یک تَکیٌب هتز هیلی 01-01 ی لغز ای فیؼ سٍم لٌش ایٌکِ ضوي در ثَدُ لٌشّب تزیي ثزخغتِ

  نیکوى آی فیش لنز بر تسلط و بیشتر شناخت برای راهنوایی

 

X لغغ ایٌکِ یؼٌی ؟ اعتً  ؽذُ عزاحی تصَیز حغگز کذام اًذاسُ ثزاعبط اًحصبرا لٌش ایي کِ اعت ایي هْن ثغیبر ًکتِ آی فیؼ لٌش یک عبخت در 

 اغزاق آی فیؼ خلَُ ٍ تز گغتزدُ دیذ ساٍیِ دارای ػوَهبً هذٍر آی فیؼ لٌشّبی هجبرسُ دٍر در( . DX (APS-C لغغ یب اعت) فزین فَل( FX ثِ هزثَط

 کٌٌذ هی ارائِ ثشرگی هذٍر آی فیؼ تصبٍیز لغزی ای فیؼ لٌشّبی لغز در. دارًذ هحذٍدتزی درخَاعت ٍ اعتفبدُ هَارد حبل ػیي در ثَدُ آهیشتزی

 تصبٍیز ثجت ثزای غبلجبً آی فیؼ لٌشّبی ثشرگ آعوبى. کٌٌذ هی ایدبد کبهل هغتغیل کبدر ثب تصبٍیزی ٍ دادُ پَؽؼ را دٍرثیي تصَیز حغگز کبهبلً کِ

 فَق تصبٍیز ثجت ثز ػبلَُ داخلی ّبی عزاحی. کٌیذ ثجت ػکغْبیتبى در را رٍیبیی ٍ ثشرگ آعوبًی کِ دٌّذ هی اخبسُ ؽوب ثِ ٍ ثَدُ هٌبعت هٌظزُ

. کٌٌذ ارائِ خبؿ ّبی ًوبیی کح ٍ ؽذُ اغزاق پزعپکتیَ ثب داخلی فضبّبی اس اعتثٌبیی تصبٍیزی تَاًٌذ هی آی فیؼ ّبی لٌش ، ثیزًٍی فضبّبی در الؼبدُ

 افشار ًزم اس اعتفبدُ ثب تَاًیذ هی کٌیذ، هی اعتفبدُ ًیکَى ٍالؼی آی فیؼ لٌش یک اس ٍ کزدُ ػکغجزداری RAW فزهت ثب ؽوب اگز اؿ کزدى ف

Nikon Capture ِاًگل ٍایذ اٍلتزا لٌش یک اس حبصل تصَیز هؾبثِ تصَیزی ٍ کزدُ رفغ را آی فیؼ لٌش اس حبصل ّبی ًوبیی کح اتَهبتیک صَرت ث 

 تَاًیذ هی کِ اعت ایي کَتبُ ثغیبر کبًًَی فبصلِ دارای آی فیؼ لٌشّبی ثب ػکبعی ٌّگبم در هْن ثغیبر هشیت یک پیَعتِ ٍ آّغتِ. کٌیذ ایدبد ػبدی

 حبصلِ ػکغْبی رٍی م ٍ خزثی سیبد تبثیز دٍرثیي لزسػ ایٌکِ ثذٍى کٌیذ ػکبعی دعت رٍی ثٌیِ/ 01 0 عزػت تب حتی پبییي ؽبتز ّبی عزػت ثب

 هَارد اغلت در اهب. ؽَد هی ایدبد هذٍر تصبٍیز ّبی گَؽِ در ثخصَؿ کِ اعت تَخِ لبثل هَرد یک رًگی ّبی حبؽیِ رًگی ّبی حبؽیِ. کٌذ ایدبد

 در. کزد اصبلح Nikon ViewNX یب Nikon Capture افشارّبی ًزم در RAW ّبی فبیل تجذیل ٌّگبم در یب ٍ دٍرثیي در را هؾکل ایي تَاى هی

 ٌّگبم در ثخصَؿ هغئلِ دٍ ایي چٌبًکِ ؽًَذ، همبٍم( ghosting) ؽجح ٍ( flare) ّبلِ ایدبد همبثل در آی فیؼ لٌشّبی کِ اعت الشم پزًَر هحیظ

. اعت هفیذ ثغیبر آی فیؼ ػکغجزداری ٌّگبم در سًذُ ًوبیؼ سًذُ ًوبیؼ. اعت عبس هؾکل لٌشّب ایي ثزای ثیزٍى فضبی در پزًَر آعوبى اس ػکبعی

 در ًبدرعت صَرت ثِ ؽیئی یب کغی ثذى اس ثخؾی ایٌکِ اس ٍ داؽتِ ًگِ خَد خلَی در درعتی ثِ را دٍرثیي کِ دّذ هی اخبسُ ؽوب ثِ لبثلیت ایي

 ثزای را) ٍضَح هیذاى ػوك( DOF ًؾبًگزّبی ، فَکَط فبصلِ همیبط ثز ػبلَُ ًیکَى آی فیؼ لٌشّبی اس ثزخی. کٌیذ خلَگیزی ؽَد ٍارد تصَیز

 رٍی کِ ّغتٌذ ّبیی ًوًَِ تٌْب ثزای یکَى ى ثب عبسگبر هتز هیلی 01 ٍ هتز هیلی 5/4 عیگوبی آی فیؼ لٌشّبی. کٌٌذ هی ارائِ هختلف ّبی دیبفزاگن

 اتَهبتیک فَکَط داخلی هَتَر فبلذ ًیکَى ثب عبسگبر آی فیؼ لٌشّبی اغلت. دٌّذ هی اًدبم را اتَهبتیک فَکَط ػولکزد ًیکَى DSLR ّبی ثذًِ ّوِ

) فزین فَل( FX لغغ ّبی ثذًِ ٍ D300s ، D7000 ًیکَى ّوچَى ّبیی ثذًِ ثب اعتفبدُ ٌّگبم در فمظ لٌشّب ایي ثب اتَهبتیک فَکَط چٌبًکِ ، ُ ثَد

 ًیکَى آی فیؼ لٌشّبی فَکَط تٌظین چزخٌذُ ایَ در یک عزیك اس تَاًذ هی کِ ّغتٌذ داخلی AF هَتَر یک دارای ّب دٍرثیي ایي. اعت پذیز اهکبى

 اهکبى ثذٍى. دٌّذ هی ارائِ ًیکَى ّبی ثذًِ رٍی را دعتی فَکَط اهکبى فمظ Samyang ٍ Lensbaby Composer لٌشّبی. دّذ اًدبم را

 کِ( دیبفزاگن ثبستزیي اس اعتفبدُ ٌّگبم در حتی. ًگیزًذ لزار کٌٌذگبى اعتفبدُ پغٌذ هَرد اعت هوکي آی فیؼ لٌشّبی اس ثزخی اتَهبتیک فَکَط
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 رٍی ثز کزدى فَکَط ثزای. ثَد خَاّذ ٍاضح ًْبیت ثی تب هتزی 0/5 فبصلِ اس چیش ّوِ هتزی 3 فبصلِ رٍی فَکَط تٌظین ثب)  اعت f/2.8 هؼوَالً

 اس اعتفبدُ ثب ٍ سًذُ ًوبیؼ حبلت ؽذیذ تزدیذ ٍ ؽک دچبر هَرد ایي در اگز ٍ ثَد خَاّذ کبفی یبة هٌظزُ اس اعتفبدُ هؼوَالً ًشدیک ثغیبر ّبی عَصُ

 تَاًٌذ ًوی ٍ ثَدُ داخلی CPU فبلذ لٌشّب ایي اس ثزخی کِ ثبؽذ ایي اس آٍرتز کغبلت تَاًذ هی چیشی چِ. ثَد خَاّذ هفیذ ثغیبر ثشرگٌوبیی ػولکزد

 دٍرثیي عزیك اس ثبیذ ٍ ًجَدُ دعتزط در یبة هٌظزُ در دیبفزاگن ثِ هزثَط اعبلؼبت کِ اعت هؼٌی ثذیي ایي. کٌٌذ ثزلزار دٍرثیي ثب الکتزًٍیکی ارتجبط

 ثب عبسگبر ٍ هتٌبعت کبهبلً آى عزاحی کِ کٌیذ تَخِ ثبیذ دیگزی لٌش ًَع ّز اس ثیؼ آی فیؼ لٌش خزیذ ٌّگبم در. کزد هؾبّذُ ٍ تٌظین را دیبفزاگن

 کبّؼ را تصبٍیز ٍیضُ ثصزی تبثیز ٍ دادُ دعت اس را خَد دیذ ساٍیِ اس ثخؾی DX ثذًِ یک رٍی ثز FX لٌش یک ثبؽذ تبى. دٍرثیي تصَیز حغگز اًذاسُ

 تصَیز حغگز ٍالؼی رسٍلَؽي اس ثخؾی عبدگی ثِ کٌیذ هی اعتفبدُ کزاح حبلت در ٍ FX ثذًِ یک رٍی ثز DX لٌش یک اس ؽوب کِ ٌّگبهی ٍ. دّذ هی

 دّیذ هی دعت اس را

 

 

 


