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 .بکشیم تصویر به عکسهایمان در را حرکت چگونه

 وٌٌذ هی ػىبسی سشػت پش هتحشن اضیب یب ٍسصضی سٍیذادّبی اص وِ ٌّگبهی فمط ػىبسبى اوثش وِ است هَضَػی ػىس دس حشوت وطیذى تػَیش ثِ

 تػَیش ثِ ػىبسی ّبی ضبخِ توبهی دس تمشیجب است ػىبسبى ثشای ػبلی گضیٌِ یه دسآى حشوت ثجت وِ ٍسصضی ػىبسی ثش ػالٍُ اهب. اًذیطٌذ هی آى ثِ

 .ثبضذ ظشیف یب ٍ وَچه آّستِ، چمذس حشوت آى ایٌىِ اص فبسؽ. ًوَد خلك صیجبیی تػبٍیش تَاى هی تىٌیه ایي ووه ثب ٍ داضتِ وبسثشد حشوت وطیذى

 تصاویر در حرکت ثبت برای  کاربردی های نکته

 وٌیذ استفبدُ  تش پبییي ضبتش سشػت اص  -1

 وبفی فشغت دٍسثیي سٌسَس وِ است همذاسی ثِ هبًذ هی ثبص ضبتش دسیچِ وِ صهبًی هذت وِ ایٌست ػىس دس حشوت ضذى وطیذُ تػَیش ثِ اغلی دلیل

 استفبدُ ثبال ضبتش سشػت اص ضوب ٍلتی. است ووتش ضبتش سشػت اص استفبدُ تػَیش دس حشوت ثجت ثشای ًىتِ هْوتشیي لزا. داسد سا سَطُ حشوت ثجت ثشای

 هگش. هبًذ ًوی ثبلی سَطُ حشوت ضذى وطیذُ تػَیش ثِ ثشای فشغتی وِ افتبد خَاّذ اتفبق سشیغ چٌبى ضبتش ضذى ثستِ ٍ ثبص(  400/1 هثال)  وٌیذ هی

 سَطُ وِ سا حشوبتی توبم دٍسثیي سٌسَس وٌیذ استفبدُ(  ثبًیِ 1 هثال) تش پبییي ضبتش سشػت اص اگش اهب. ثبضذ داضتِ ثبالیی خیلی سشػت ضوب سَطُ ایٌىِ

 .  وشد خَاّذ ثجت است دادُ اًجبم ثبًیِ یه هذت طی دس

 

 ؟ وٌین اًتخبة سا ضبتش سشػت چگًَِ

 ضبتش سشػت ثب  هسبثمِ پیست دس اتَهجیل یه ٍ حشوت حبل دس حلضٍى یه اص ػىبسی. ضَد هی هطشح ضوب سَطُ حشوت سشػت هیضاى وِ ایٌجبست

 وِ است هحیطی ًَس هیضاى وشد تَجِ آى ثِ ثبیذ ضبتش سشػت تؼییي دس وِ دیگشی فبوتَس .ثبضذ داضتِ پی دس سا هتفبٍتی وبهال ًتبیج تَاًذ هی یىسبى

 ایي ًتیجِ دس ٍ ضَد دٍسثیي ٍاسد ثیطتشی ًَس دّیذ هی اجبصُ ضوب وِ هؼٌبست ایي ثِ پبییي ضبتش سشػت اص استفبدُ. ضَد هی اًجبم آًجب دس ػىبسی

 ثِ ٍسٍدی ًَس وٌتشل ثشای سا ّبیی سٍش هطلت اداهِ دس هب. ضَد(  over expose) حذ اص ثیص ًَسدّی دچبس ضوب ػىس وِ آیذ هی ثَجَد خطش

 ثٌبثش .دّیذ وبّص سا خَد ضبتش سشػت هَضَع، ایي ثِ ًسجت ووتشی ًگشاًی ثب تَاًست خَاّیذ آًْب اص استفبدُ ثب ضوب وِ وشد خَاّین هؼشفی دٍسثیي

 سشػت هبًٌذ پبساهتشّبیی ثِ تَجِ ثب ٍ ًذاسد لطؼی پبسخ است هٌبست ضبتشی سشػت چِ حشوت یه ثجت ثشای وِ سَال ایي ضذ دادُ وِ تَضیحبتی

 هتفبٍت پبسخ داسد ًظش هذ حشوت وطیذى تػَیش ثِ ثشای ػىبس وِ ویفیتی ٍ حشوت هیضاى ٍ سَطُ خَد ثَدى ًَساًی هیضاى هحیط، ًَس ، سَطُ حشوت

 ثذٍى تَاًیذ هی ضوب صیشا ّستٌذ آل ایذُ ایٌىبس ثشای دیجیتبل ّبی دٍسثیي وِ است وشدى تجشثِ سَال ایي پبسخ یبفتي ثشای ساُ ثْتشیي. ثَد خَاّذ

 .ثگیشیذ آًْب ثب ثبضیذ هبیل وِ ػىس تؼذاد ّش خبغی ّضیٌِ غشف

 داسیذ ًگِ ثبثت وبهال سا دٍسثیي  -2

 ّبی ػىس اوثش دس(. دٍ ّش یب) ثبضذ هتحشن دٍسثیي ایٌىِ دیگشی ٍ ثبضذ هتحشن سَطُ ایٌىِ یىی داسد، ٍجَد ػىس دس حشوت حس ثجت ثشای ساُ دٍ

 ثجت حیي دس دٍسثیي تب ثذّیذ اًجبم آیذ هی ثش دستتبى اص وِ وبسی ّش ثبیذ ضوب هَاسد ایٌگًَِ دس. وٌذ هی حشوت وِ است سَطُ ایي دست ایي اص
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 تػَیش دس ًیض دٍسثیي حشوت سَطُ حشوت ثش ػالٍُ ضبتش پبییي سشػت دلیل ثِ غَست ایي غیش دس ثبضذ، حشوتی وَچىتشیي ثَدى ٍ ثبثت وبهال تػَیش

 دس سا دٍسثیي ایٌىِ یب وشدُ استفبدُ پبیِ سِ اص وٌیذ سؼی االهىبى حتی. ضذ خَاّذ ػىس صیجبیی سفتي ثیي اص ٍ تػَیش ویفیت افت ثبػث ٍ ضذُ ثجت

 تىبى ثبػث ضبتش دووِ سٍی ثش ضوب اًگطت فطبس تب وٌیذ استفبدُ وٌتشل سیوَت اص ضبتش فطشدى ثجبی است ثْتش حتی. دّیذ لشاس ثبثت وبهال جبیی

 .ًطَد دٍسثیي خَسدى

 ( Shutter Priority Mode) ضبتش تمذم حبلت اص استفبدُ  -3

 هی ضبتش سشػت دس وَچه تغییش یه حتی. است ضبتش سشػت تٌظین ػىس، یه دس حشوت ثجت ثشای ًىتِ هْوتشیي دادین، تَضیح ثبال دس وِ ّوبًطَس

 سشػت سٍی سا وٌتشل حذاوثش ثتَاًیذ وِ وٌیذ اًتخبة سا هذی دٍسثیي تٌظین ٌّگبم ثبیذ ضوب ثٌبثشایي. ثبضذ داضتِ ضوب ػىس سٍی صیبدی تبثیش تَاًذ

 وِ ّوبًطَس. دّیذ لشاس(Shutter Priority Mode) ضبتش تمذم حبلت یب ٍ دستی تٌظین حبلت سٍی سا خَد دٍسثیي هذ ثبیذ پس. ثبضیذ داضتِ ضبتش

 سبیش تٌظین خَد، دٍسثیي ٍ وشدُ اًتخبة خَدتبى سا ضبتش سشػت دّذ هی اجبصُ ضوب ثِ وِ است حبلتی حبلت، ایي دادین تَضیح ایٌجب دس لجال دس

 .ثبضیذ تٌظیوبت سبیش ًگشاى ضوب وِ ثَد ًخَاّذ الصم دیگش ًتیجِ دس ٍ گیشد هی ػْذُ ثش سا دیبفشاگن دسیچِ اًذاصُ هبًٌذ پبساهتشّب

 

 ضبتش سشػت حبلت، ایي اص استفبدُ ثب تَاًیذ هی ضوب صیشا است هفیذ ٍ پشوبسثشد ثسیبس هبست ًظش هذ همبلِ ایي دس وِ ّبیی ػىس گشفتي ثشای حبلت ایي

 ػىس ضذى خشاة ثشای ًگشاًی جبی ٍ داد خَاّذ اًجبم دسستی ثِ دٍسثیي خَد سا تٌظیوبت سبیش وِ ثبضیذ داضتِ اطویٌبى ٍ وٌیذ اًتخبة سا دلخَاّتبى

 وٌین استفبدُ پبییي ضبتش سشػت اص چگًَِ ضذیذ ًَس دس .است خَدتبى تَسط دٍسثیي پبساهتشّبی ّوِ تٌظین ٍ دستی تٌظین هذ اًتخبة دیگش ساُ .ًیست

 جزة اثش دس ػىس ضذى خشاة خطش ٍ ضَد هی دٍسثیي داخل ثِ ثیطتشی ًَس یبفتي ساُ ثبػث پبییي ضبتش سشػت اص استفبدُ گفتین لجال وِ ّوبًطَس ؟

 هب صیش دس.وٌین خٌثی سا خطش ایي ثتَاًین وِ ثبضین ساّی دًجبل ثِ ثبیذ هب ثٌبثشایي. دّذ هی افضایص  سا( over expose)سٌسَس تَسط ًَس حذ اص ثیص

 ثِ!  ضَد تبسیىتش َّا تب ضَین هٌتظش وِ ایٌست آى ٍ ّست ّن چْبسهی ساُ الجتِ ٍ. وشد خَاّین اضبسُ خطش ایي دادى وبّص ثشای اغلی ساُ سِ ثِ

 .ضًَذ هی گشفتِ خَسضیذ غشٍة یب طلَع صهبى دس یب ٍ ٌّگبم ضت دست، اصیي ػىسْبی اوثش وِ است ػلت ّویي

 تش ثستِ دیبفشاگن اًتخبة  -1

 ًَس ثبضذ تش ثستِ دسیچِ ایي چِ ّش است ثذیْی. است تش ثستِ ّبی حبلت سٍی دیبفشاگن دسیچِ تٌظین دٍسثیي ثِ ًَس ٍسٍد ثب هجبسصُ ّبی ساُ اص یىی

 سا وبس ایي خَدوبس غَست ثِ دٍسثیي ثبضیذ وشدُ اًتخبة سا( Shutter Priority Mode) ضبتش تمذم حبلت ضوب اگش. ضذ خَاّذ دٍسثیي ٍاسد ووتشی

 ایي اًذاصُ وٌیذ هی اًتخبة تش پبییي سا ضبتش سشػت وِ همذاس ّش ثبیذ وٌیذ تٌظین دستی غَست ثِ سا دٍسثیي خَاّیذ هی اگش اهب. داد خَاّذ اًجبم

 وبس یىذیگش ثب پبساهتش دٍ ایي داضتي ًگِ هتٌبست وِ وٌیذ فىش ضبیذ .ثوبًذ ثبلی هتٌبست دٍسثیي ثِ ٍسٍدی ًَس هیضاى تب وٌیذ اًتخبة وَچىتش سا دسیچِ

 وِ اًذ ضذُ طشاحی طَسی ّب پلِ ایي. است ضذُ گشفتِ ًظش دس پلِ ثِ پلِ ثػَست ّب دٍسثیي دس پبساهتش دٍ ایي اًذاصُ صیشا. ًیست ایٌطَس اهب ثبضذ سختی

 250/1 اص هثال. )ایذ وشدُ دٍثشاثش لجلی پلِ ثِ ًسجت سا خَد ضبتش دسیچِ ثَدى ثبص صهبى هذت ٍالغ دس دّیذ وبّص سا خَد ضبتش سشػت پلِ یه ضوب اگش

 ایي اًذاصُ ٍالغ دس وٌیذ وَچىتش پلِ یه سا خَد دیبفشاگن دسیچِ ضوب اگش یؼٌی. است غبدق ّن دیبفشاگن دسیچِ هَسد دس هسئلِ ّویي( . 125/1 ثِ

 ! وٌیذ تٌظین ساحتی ثِ ّن ثِ ًسجت سا پبساهتش دٍ ایي تَاًیذ هی ضوب حبال ّب ًسجت ایي داًستي ثب. ایذ وشدُ ًػف ثبالتش پلِ ثِ ًسجت سا دسیچِ
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 ایضٍ وبّص -2

 ّش. است ًَس ثِ دٍسثیي سٌسَس حسبسیت هیضاى وٌٌذُ تؼییي ایضٍ ػذد. است ایضٍ دادى وبّص دٍسثیي، ثِ ضذُ ٍاسد حذ اص ثیص ًَس ثب هجبسصُ دیگش ساُ

 ثب تَاًیذ هی ضوب لزا. وشد خَاّذ جزة سا ثیطتشی ًَس سٌسَس ایي ٍ است ثیطتش ًَس ثِ دٍسثیي سٌسَس حسبسیت هیضاى یؼٌی ثبضذ  ثضسگتش ػذد ایي چِ

 . وٌیذ اًتخبة سا ووتشی ضبتش سشػت تش پبییي ایضٍی اًتخبة

 ًَس دٌّذُ وبّص فیلتشّبی اص استفبدُ -3

 تشی پبییي ضبتش سشػت اص تَاًست خَاّیذ ضوب ًتیجِ دس ٍ دٌّذ هی وبّص سا آى ثِ ٍسٍدی ًَس هیضاى لٌض سٍی ثش گشفتي لشاس ثب ّب فیلتش ایٌگًَِ

 فیلتشّب اص ایٌگًَِ ثِ وِ ٌّگبهی ػىبسبى اص ثشخی حتی. ضوبست چطن سٍی ثش آفتبثی ػیٌه ػولىشد هثل دسست ّب فیلتش ایي ػولىشد. ًوبییذ استفبدُ

 هفیذ ثسیبس سٍص سٍضٌبیی دس هب ًظش هَسد ػىسْبی ثجت ثشای ّب فیلتش ایي اص استفبدُ!  وٌٌذ هی استفبدُ آًْب ثجبی خَد آفتبثی ػیٌه اص ًذاسًذ دستشسی

 پَالسایضس فیلتشّبی وِ ثبضیذ داضتِ یبد ثِ. ّستٌذ پَالسایضس فیلتشّبی ٍND(Neutral Density ) ّبی فیلتش ، ّب فیلتش ایي اص ًَع ٍ .است هَثش ٍ

 تغییش یب ٍ اًؼىبس اثش ثشدى ثیي اص هبًٌذ)  گزاسًذ هی ػىس سٍی ّن دیگشی تبثیشات دٌّذ هی وبّص سا دٍسثیي ثِ ٍسٍدی ًَس هیضاى ایٌىِ ثش ػالٍُ

 (. آسوبى هبًٌذ ػىس ّبی لسوت ثشخی دس سًگ

 

 دیگر تکنیک دو

 پبییي ضبتش سشػت اص استفبدُ وٌبس دس فلص اص استفبدُ یىی جست ثْشُ آًْب اص تَاى هی ّب ػىس ایٌگًَِ گشفتي ثشای وِ دیگشی ّبی تىٌیه جولِ اص 

 تىٌیه . ّستٌذ حشوت حبل دس ػىس ػٌبغش سبیش گَیی وِ حبلی دس دّیذ ًوبیص ثبثت ػىس دس سا اغلی سَطُ تَاًیذ هی ضوب سٍش ایي ثب وِ است

 خَاّذ ثجت ػىس دس ٍاضح ثػَست اغلی سَطُ سٍش ایي ثب. دّیذ حشوت سَطُ ثب ّوشاُ سا خَد دٍسثیي ضوب وِ ایٌست داسد ًبم panning وِ دیگش

 تَاى هی. وٌیذ استفبدُ هتفبٍت سٍیىشد دٍ اص تَاًیذ هی هتحشن ّبی سَطُ هَسد دس .داد خَاّذ ًطبى سا سَطُ  ثَدى هتحشن  تػَیش صهیٌِ پس اهب ضذ

 ثْشُ حشوت حس المبی ثشای خبظ جلَُ یه اص تَاى هی ایٌىِ یب ًوَد خَاّذ ّوشاُ خَثی ٍضَح ثب آًشا وِ وشد ثجت سبوي غَست ثِ سا سَطُ

 هحَ ای جلَُ حتوب ًىٌیذ ثجت ٍاضح سا ّب ػىس اگش ٍ ثبضذ گزاس تبثیش هَضَع ایي سٍی خیلی تَاًذ ًوی ضبتش سشػت وِ ثیبیذ ًظشتبى ثِ ضبیذ.گشفت

 ضذگی هحَ ٍ وشد ثجت ٍاضح ًسجتب تػبٍیش تَاى ًوی هتحشن ّبی سَطُ اص ػىبسی دس ًیست سبدگی ٍ آسبًی ایي ثِ چیض ّوِ اهب. داضت خَاٌّذ ضذُ

 هحَ ٌّشهٌذاًِ غَستی ثِ وِ تػبٍیشی یب ٍاضح ثسیبس تػبٍیشی ثجت ثشای سا ضبتش سشػت ثبیذ ضوب دلیل ّویي ثِ. ًیست ثیص اضتجبّی ًیض سَطُ ون

 .وٌیذ اًتخبة دلت ثِ ، اًذ ضذُ
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 ّوشاُ خَثی ٍضَح ثب آًشا وِ وشد ثجت سبوي غَست ثِ سا سَطُ تَاى هی. وٌیذ استفبدُ هتفبٍت سٍیىشد دٍ اص تَاًیذ هی هتحشن ّبی سَطُ هَسد دس

 ایي سٍی خیلی تَاًذ ًوی ضبتش سشػت وِ ثیبیذ ًظشتبى ثِ ضبیذ.گشفت ثْشُ حشوت حس المبی ثشای خبظ جلَُ یه اص تَاى هی ایٌىِ یب ًوَد خَاّذ

 .داضت خَاٌّذ ضذُ هحَ ای جلَُ حتوب ًىٌیذ ثجت ٍاضح سا ّب ػىس اگش ٍ ثبضذ گزاس تبثیش هَضَع

 ISO 1600 ، ثبًیِ 1/00

 

 ًیض سَطُ ون ضذگی هحَ ٍ وشد ثجت ٍاضح ًسجتب تػبٍیش تَاى ًوی هتحشن ّبی سَطُ اص ػىبسی دس ًیست سبدگی ٍ آسبًی ایي ثِ چیض ّوِ اهب

 ثِ ، اًذ ضذُ هحَ ٌّشهٌذاًِ غَستی ثِ وِ تػبٍیشی یب ٍاضح ثسیبس تػبٍیشی ثجت ثشای سا ضبتش سشػت ثبیذ ضوب دلیل ّویي ثِ. ًیست ثیص اضتجبّی

 .وٌیذ اًتخبة دلت

 ISO 100 ، ثبًیِ 1/6
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 .ًوبییذ ثجت صًذُ تػبٍیشی دس سا حشوت ٍالؼی حس تَاًیذ هی ضبتش تش پبییي ّبی سشػت اص استفبدُ ثب

 کند؟ یا سریع

 ثِ ّبیی سشػت چٌیي اص استفبدُ اٍلبت گبّی اهب وٌیذ استفبدُ ضبتش پبییي ّبی سشػت اص تبى ّبی ایذُ دسآٍسدى ػول ثِ ثشای تٌْب اٍلبت ثشخی ضبیذ

 ثجت ثشای ضبتش پبییي ّبی سشػت اص تَاى هی ًیست جبلت صیبد ضبتش ثبالی ّبی سشػت اص استفبدُ وِ ًَس ون فضبّبی دس.ضَد هی تجذیل ضشٍست یه

 .ثبضذ هتفبٍت سَطُ ثِ ًسجت تَاًذ هی ّن سٍش ایي.ًوَد استفبدُ هحَضذُ ای جلَُ ثب ّبیی ػىس

 ثبًیِ 1/100

 

 جلَی دس ثلٌذ ّبی گبم ثب وِ ای دًٍذُ تػَیش ثجت ثشای ضبتش ثبالی سشػت اص ، وٌیذ هی هطبّذُ سا آًْب پبییي ٍ ثبال دس وِ هبساتي دًٍذگبى تػبٍیش دس

 ، وٌٌذ هی حشوت ٍی سش پطت دس ٍ ووتشی سشػت ثب وِ دًٍذگبًی ثشای تش پبییي ّبی سشػت حبلیىِ دس است ضذُ استفبدُ است حشوت دس سبیشیي

 .سسذ هی ًظش ثِ تش هٌبست

 ثبًیِ 1/6

 

 کنم؟ استفاده شاتری سرعت چه از باید واضح تصاویر ثبت رایی

 دس. است فشؼ یه تٌْب ایي اهب. داسد ثستگی سَطُ آى حشوت سشػت ثِ هتحشن سَطُ وشدى فشیض ثشای ضوب ًیبص هَسد ضبتش سشػت وِ وٌیذ فىش ضبیذ

 سشػت ثب وِ َّاپیوبیی ثِ ًسجت وٌذ هی حشوت سبػت دس هبیل 0 سشػت ثب وِ ای دًٍذُ ػىس ثجت ثشای ثبالتشی ضبتش سشػت ثِ اٍلبت اغلت ، ٍالغ

(  EOS سٌسَس ٍ) دٍسثیي یبة هٌظشُ جلَی اص سَطُ حشوت سشػت سا اهش ایي دلیل تَاى هی. داضت خَاّیذ ًیبص ، است حشوت دس سبػت ثش هبیل 000

 ثب ، ّستیذ آى اص استفبدُ حبل دس وِ لٌضی وبًًَی فبغلِ: است ٍاثستِ هختلف ػبهل چْبس ثِ ضذُ فشیض ّبی ػىس ثجت ثشای ضبتش سشػت .ثشضوشد

 سَطُ ثضسگی هیضاى ثش اهش ایي چشاوِ ، ضوب اص سَطُ فبغلِ ;گشدًذ هی ثجت ػىس دس ثْتش دٍسثیي لبة دس گشفتِ غَست حشوبت فبغلِ ایي ثَدى ثضسگتش

 .است حشوت حبل دس آى دس ضوب دٍسثیي ثِ ًسجت سَطُ وِ جْتی آخش دس ٍ ; سَطُ ٍالؼی سشػت ;ثَد خَاّذ تبثیشگزاس ػىس دس

1/1600:Exposure ِدس ثبًی f/5.6 ، لٌض:Sigma 120-300 mm f/2.8 
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 ، ّستیذ حشوت حبل دس ضوب وِ صهبًی ثِ ًسجت ووتشی سشػت اص است حشوت حبل دس ضوب سوت ثِ اتَهجیلی هثبل ثشای وِ غَستی دس تَاًیذ هی

 سَطُ حشوت ٌّگبم دس وِ وٌیذ استفبدُ ضبتشی سشػت ثشاثش چْبس اص ثبیذ ، ضوب دیذ دس افمی غَست ثِ سَطُ حشوت غَست دس ، ٍالغ دس. وٌیذ استفبدُ

 .وٌیذ استفبدُ همبدیش ایي هبثیي ضبتشی سشػت اص است الصم ، داسًذ لطشی حشوتی وِ ّبیی سَطُ ثجت ثشای. ایذ وشدُ هی استفبدُ آى اص ضوب سوت ثِ

 تَاًیذ هی وٌیذ هی ػىبسی آًْب اص سٍص ًَس دس وِ هتحشوی ّبی سَطُ هَسد وٌن؟دس استفبدُ ضبتشی سشػت چِ اص ثبیذ ضذُ هحَ تػبٍیش ثجت ثشای

 ایٌىِ ثشای. است هحذٍد گستشُ ایي گشچِ. وٌیذ استفبدُ هحَضذُ ّبی جلَُ ثب خاللبًِ تػبٍیشی ثجت ثشای ضبتش ّبی سشػت اص خبغی گستشُ اص ّوَاسُ

 .دّذ ًوبیص تطخیع غیشلبثل ٍ تبس خیلی سا سَطُ وِ ًىٌیذ استفبدُ اصسشػتی وِ ضَیذ هطوئي ثبیذ ثیبیذ ًظش ثِ خاللبًِ تبى ضذگی هحَ جلَُ

Exposure : 1/15 ِدس ثبًی f/8 ٍ ISO 400  .560-140:لٌض mm 

 

 ثشای. ًوبییذ استفبدُ ، وشدیذ هی استفبدُ آى اص سَطُ ٍاضح ثجت ثشای وِ سشػتی اص وٌذتش ثشاثش 16 سشػتی اص ّویطِ وٌیذ سؼی ولی لبػذُ یه ثؼٌَاى

 ثیبفضاییذ ضذُ هحَ ای جلَُ آى ثِ خَاّیذ هی اگش ٍ ثبًیِ 1/1000 سشػت اص ثبیذ وٌیذ ثجت ٍاضح آًشا خَاّیذ هی اگش سشػت دٍ لْشهبى یه اص ػىبسی

 آى دادى جلَُ هحَ ثشای ، وٌیذ استفبدُ سَطُ یه ٍاضح ثجت ثشای ثبًیِ 1/125 سشػت اص ثبیذ اگش ، طَس ّویي. وٌیذ استفبدُ ثبًیِ 1/60 سشػت اص

 ثیٌی پیص غیشلبثل ًتبیج ایٌىِ سجت ثِ. آٍسیذ ثذست خطب ٍ آصهَى ثب ثبیذ سا ضذگی هحَ هیضاى ، هَاسد اغلت دس .ثَد خَاّذ هٌبست ثبًیِ 1/0 سشػت

 ثشای جبسی ّبی آة یب آثطبس اص ػىبسی .ثبضذ اختیبستبى دس ّن تشی ٍسیغ اًتخبة گستشُ تب وٌیذ ثجت صیبدی ّبی ػىس وٌن هی پیطٌْبد ّستٌذ،

 ٌّگبم هطىل یه ػٌَاى ثِ تَاًذ هی آثطبس یب آة ثَدى هتحشن. ثیبٍسد ٍجَد ثِ سا اًگیضی ضگفت تػبٍیش تَاًذ هی ػىبسی ثِ هٌذاى ػاللِ اص ثسیبسی

 دس. وٌیذ تْیِ سا جزاثی ٍ هٌبست ّبی ػىس تَاًیذ هی حتوبً وٌیذ تَجِ است ضذُ روش وِ ّبیی ًىتِ ثِ اگش اهب وٌذ تحویل ّب ػىس ثِ سا خَد ػىبسی

 دس اغطالحبً سا سَطُ( ثشدى ثبال) ضبتش سشػت تغییش ثب تَاًیذ هی ضوب وِ سَطُ، سشػت یىی ثبضیذ؛ داضتِ تَجِ ًىتِ دٍ ثِ هتحشن ّبی سَطُ ثب هَاجِْ

 ثبیذ ثبضیذ  داضتِ سَطُ وشدى فشیض ثِ توبیل وِ غَستی دس. وٌیذ ثجت سا سَطُ حشوت هسیش ٍ جشیبى سشػت آٍسدى پبییي ثب ایٌىِ یب وٌیذ فشیض تػَیش

 ثب تَاًیذ هی سیضد، هی پبییي ثِ ثبال اص وِ آثطبسی یب جبسی ّبی آة اص ػىبسی دس هثالً ثبضذ، سَطُ سشػت اص ثیطتش دٍسثیي ثشای ضوب اًتخبثی سشػت

 دّیذ اًجبم ثشػىسی ػول ثبیذ دلیمبً وٌیذ ثجت تػَیش دس سا سَطُ حشوت هسیش ایٌىِ ثشای اهب. وٌیذ ػىبسی دٍسثیي ضبتش ثشای 250 سشػت اًتخبة

 ّبی سشػت اص تَاًیذ هی آثطبسّب ٍ سٍاى ّبی آة اص ػىبسی ثشای هثالً. ثیبٍسیذ پبییي ضَد ثجت هسیش خَاّیذ هی وِ صهبًی هذت ثشای سا ضبتش سشػت یؼٌی

 استفبدُ ًیض 60 حتی یب 30 ثبالتش ّبی سشػت اص تَاًیذ هی تش پشسشػت ّبی سَطُ یب سالی ّبی هبضیي اص ػىبسی دس ٍلی وٌیذ استفبدُ ضبتش ثشای 0 ٍ 15

 فمط ضوب چَى ػىبسی ًَع ایي دس ساحتی ثشای. ضَد ثجت حشوت هسیش تب ثبضذ سَطُ سشػت اص ووتش ضوب دٍسثیي ضبتش  پشدُ سشػت ثبیذ ٍالغ دس. وٌیذ

 اگش. وٌیذ استفبدُ است ضذُ هطخع تش پیطشفتِ ّبی دٍسثیي سٍی TV ثب وِ ضبتش اٍلَیت هَد اص تَاًیذ هی وشد، خَاّیذ استفبدُ ضبتش سشػت تغییشات اص

 ّوچٌیي. ثبضذ ًیض دیبفشاگن ضذى تش ثستِ ثِ تبى حَاس ثبیذ ضبتش سشػت آٍسدى پبییي ٌّگبم وٌیذ هی وٌتشل دستی غَست ثِ سا دٍسثیي تٌظیوبت ّن

 ٍضَح سٍی پبییي سشػت ثب ػىبسی ٌّگبم ضوب دست لشصش ایٌىِ ثشای داسیذ طجیؼت اص دیگشی ػٌبغش ّوشاُ ثِ سَطُ حشوت هسیش ثجت ثِ توبیل اگش
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 دووِ وِ ٌّگبهی تب ثبضیذ داضتِ وبهل اطویٌبى پبیِ سِ سٍی دٍسثیي ثَدى هحىن اص. وٌیذ استفبدُ پبیِ سِ اص تَاًیذ هی ًگزاسد، تبثیش تػَیش ػٌبغش دیگش

 ًیبیذ ٍاسد دٍسثیي ثِ لشصضی ًطذُ ثستِ ٌَّص ٍ است ثبص ضبتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 


