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 کٌیذ بیطتز را خَد دٍربیي عوز تَاًیذ هی آًْا اًجام با کِ کار ۷۱: دٍربیي اس هزاقبت

 

 داسین لصذ لٌضن آهَصش ایي دس. ثبضذ آى ثِ حَاستبى ٍ وٌیذ سفتبس دسست آى ثب اگش وشد، خَاّذ وبس ضوب ثشای هطىل ثذٍى سبلْب ضوب DSLR دٍسثیي

 اهب دّین، هی اًدبم هعوَالً هب ّوِ سا ّب وبس ایي اص ثععی .وٌیذ تش طَالًی سا خَد دٍسثیي عوش تَاًیذ هی آًْب اًدبم ثب وِ ثذّین یبد سا وبس ۷۱ ضوب ثِ

 سا خَد دٍسثیي عوش تب وٌیذ عول آى ثِ ٍ ثخَاًیذ سا هطلت ایي. وٌٌذ ًوی سعبیت سا آًْب ّب عىبس اص خیلی ضبیذ ٍ ًجَدُ سایح خیلی وبسّب ایي اص ثععی

 .ّستیذ هجتذی عىبسی دس اگش هخصَصبً ثبضیذ، وشدُ تش طَالًی

 بخَاًیذ را خَد دٍربیي راٌّوای دفتزچِ

 دٍسثیي دیذى صذهِ اص تَاًیذ هی آًْب اص استفبدُ ثب وِ ظشٍسی ٍ هْن ّبی اخطبس ٍ اسصضوٌذ اطالعبت اص است پش ضوب دٍسثیي ساٌّوبی دفتشچِ

 اص استفبدُ ٌّگبم دس دٍسثیي وشدى داغ اص خلَگیشی تب گشفتِ ثبتشی عوش ثشدى ثبال چگًَگی اص وٌذ، وبس تش سٍاى دٍسثیي وِ وٌیذ وبسی ٍ وٌیذ خلَگیشی

Live View. 

 

 ًذّیذ قزار باال حزارت در را دٍربیي

 سا خَد دٍسثیي اگش. ًذاسًذ سبصگبسی ّن ثب اصالً دیدیتبل دٍسثیي ٍ ثبال حشاست. است ضذُ صیبدی تأویذ دٍسثیي ساٌّوبی دفتشچِ دس هسألِ ایي ثِ احتوبالً

 .وٌذ خشاة سا آى داخل اخضاء ٍ ضَد رٍة آى پالستیىی ّبی لسوت است هوىي دّیذ لشاس ثبال حشاست دس ٍ هبضیي داخل دس

 کٌیذ ٍصل را دٍربیي بٌذ

 ٍ افتبدى اص سا دٍسثیي وِ است هْن خیلی اهب. داد ًخَاّیذ آى گشفتي هحىن ثِ صیبدی اّویت احتوبالً ثبضذ، ًیفتبدُ دستتبى اص دٍسثیي حبل ثِ تب اگش

 دٍسثیي ثٌذ وٌیذ استفبدُ پبیِ سِ اص خَاّیذ هی ٍلتی دسستِ،. ضَد هتالضی است هوىي ضوب دٍسثیي هغض دٍسثیي افتبدى ثب وٌیذ، ایوي خَسدى ظشثِ

 ًیست؟ دٍسثیي تعویشات گضاف ّضیٌِ پشداخت اص ثْتش ایي آیب اهب ثَد، خَاّذ ضوب وبس هضاحن
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 ًگیزیذ اضتباُ بَدى( Waterproof) آب ظذ با را( Water resistant) آب بزابز در خَد دٍربیي بَدى هقاٍم

 هعوَالً.ثَد ًخَاّذ «آة ظذ» ثبضذ ًطذُ سبختِ آة داخل دس استفبدُ ثشای اگش اهب ثبضذ، همبٍم َّا ٍ آة ثشاثش دس لحبظ ّوِ اص ضوب دٍسثیي است هوىي

 وٌیذ سعی ضذ خیس دٍسثیٌتبى اگش. وٌیذ خلَگیشی دٍسثیي ضذى خیس اص وٌیذ سعی اهب وٌذ، ًوی ایدبد ضوب دٍسثیي ثشای هطىلی ثبساى لطشُ چٌذ

 لٌض است ًطذُ خطه وبهالً دٍسثیي سٍی ثش آى اتصبلی لسوت اطشاف ٍ لٌض وِ صهبًی تب ٍ وٌیذ، خطه هٌبست ّبی پبسچِ اص استفبدُ ثب سا دٍسثیي سشیعبً

 .ًىٌیذ عَض سا دٍسثیي

 کٌیذ استفادُ( لٌش لشٍم صَرت در ٍ) دٍربیي بِ پایِ سِ اتصال هفصل ٍ Battery Grip اس کٌیذ سعی

 

 ضذت ثِ اخضاء ایي وشدى خبیگضیي ٍ ثبضذ، ضوب دٍسثیي ثِ خَسدى ظشثِ اص خلَگیشی ثشای ای اظبفِ ثذًِ تَاًذ هی دٍسثیي سٍی ثش اخضاء ایي اص استفبدُ

 .است دٍسثیي ثذًِ وشدى تعَیط اص تش ساحت

 ًکٌیذ هٌتقل باال حزارت با هکاًی بِ پاییي حزارت با هکاًی اس پَضص بذٍى را دٍربیي

 اخضاء ثِ تَاًذ هی ضَد هی هتحول دٍسثیي وِ دهبیی اختالف ثستِ سش هحیط ثِ ٍسٍد اص ثعذ وٌیذ، هی عىبسی پبییي حشاست ثب ثبص هحیط دس اگش

 لشاس عبیك پالستیه داخل دس سا دٍسثیي گشم هحیطی ثِ ضذى داخل اص لجل دٍسثیي، دیذگی آسیت اص خلَگیشی ثشای .ثشسبًذ آسیت آى داخلی ٍ خبسخی

 .وٌیذ خبسج پالستیه داخل اص سا آى تَاًیذ هی سسیذ هحیط حشاست ثِ آّستگی ثِ دٍسثیي ایٌىِ اص ثعذ. ضَیذ هطوئي پالستیه ثَدى عبیك اص. دّیذ

 دّیذ قزار UV فیلتز یک خَد دٍربیي لٌش رٍی بز تزجیحاً
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 ٍ خَسدى ظشثِ ثب ًجبضذ ًصت ضوب لٌض سٍی ثش فیلتشی اگش. وٌذ هحبفظت ضوب دٍسثیي لٌض اص تَاًذ هی لٌض سٍی ثش فیلتش یه اص استفبدُ هختلفی دالیل ثِ

 Lens) لٌض َّد اص استفبدُ .ضًَذ خشاة گشفتِ لشاس آى سٍی فیلتش وشدى ًصت ثشای وِ لٌض سٍی ثش هَخَد ّبی ضیبس است هوىي دیگشی دالیل یب

hood )هی ّن ثبساى دس عىبسی ثشای تویض فیلتش یه. وٌذ خلَگیشی لٌض دیذى آسیت اص ضَد هی ٍاسد دٍسثیي خلَی ثِ وِ ّبیی ظشثِ دس تَاًذ هی 

 .وٌذ خلَگیشی لٌض ضیطِ سَختگی اص تَاًذ هی آصاد ّبی آة ًضدیىی دس عىبسی ٌّگبم دس ّوچٌیي ٍ وٌذ، ووه ضوب ثِ تَاًذ

 ًکٌیذ عَض را دٍربیي لٌش آیذ هی باد کِ سهاًی

 غجبس ٍ گشد ایٌىِ احتوبل وٌیذ تعَیط سا دٍسثیي لٌض آیذ هی ثبد وِ صهبًی اگش اهب وٌیذ، تعَیط سا دٍسثیي لٌض تَاًیذ هی ثخَاّیذ وِ صهبًی ّش هسلوبً

 آسیت آى همبثل Anti-aliasing فیلتش ثِ یب ٍ دٍسثیي سٌسَس ثِ تَاًذ هی دٍسثیي داخل ثِ غجبس ٍ گشد ضذى ٍاسد ٍ سٍد هی ثبال ضَد دٍسثیٌتبى ٍاسد

 چٌیي است ثْتش. ایذ اًذاختِ خطش دس سا دٍسثیي وٌیذ، تعَیط سا دٍسثیي لٌض است آلَد غجبس َّا وِ ضشایطی دس یب ٍ سبحل دس اگش .ثشسبًذ ای خذی

 .ثذّیذ وبًًَی فبصلِ ثِ ثبالتشی اًعطبف دٍسثیي سٍی ثش صٍم لٌض یه ثستي ثب ٍ وٌیذ ثیٌی پیص لجل اص سا ضشایطی

 کٌیذ تعَیط دٍربیي کیف ًشدیکی در را دٍربیي لٌش

 

 ثشای ضَیذ هدجَس ٍ ًجبضذ تعویش لبثل است هوىي حتی وِ است، ثیطتش ّن آى خشاثی احتوبل ثیفتذ ثیطتشی فبصلِ اص ضوب دٍسثیي اخضاء چِ ّش

 داخل دس سا وبس ایي ٍ وٌیذ تعَیط صهیي سٍی ثش ًطستِ صَست ثِ یب هیض سٍی ثش سا دٍسثیي وٌیذ سعی. ثپشداصیذ ثبالیی ّضیٌِ لطعِ آى وشدى خبیگضیي

 عٌَاى ّیچ ثِ وِ ّستیذ هطوئي خَدتبى ثِ ایٌىِ هگش ًىٌیذ، تعَیط سا دٍسثیي لٌض ایستبدُ ّیچَلت. دّیذ اًدبم اى ثبالی دس دسست یب ٍ دٍسثیي ویف

 .اًذاخت ًخَاّیذ سا دٍسثیي

 

 ًگیزیذ خَرضیذ بِ رٍ را دٍربیي طَالًی هذت بِ کٌیذ هی استفادُ دٍربیي Live View حالت اس ٍقتی

 

 ثشخَسد دلیل ثِ) است ثْتش ضوب چطوبى سالهت ثشای وٌیذ عىبسی خَسضیذ ثِ سٍ خَاّیذ هی وِ صهبًی Live View – صًذُ ًوبی اص استفبدُ ایٌىِ ثب

 آسیت ضوب دٍسثیي ثِ طَالًی هذت ثشای تَاًذ هی وبس ایي اهب ،(ثبضذ هعش چطن سالهت ثشای تَاًذ هی Visor اص استفبدُ لٌض ثِ خَسضیذ ًَس هستمین

 دس ای آیٌِ ،DSLR ّبی دٍسثیي دس .ثبضذ هعش تَاًذ هی ّن دٍسثیي ثشای ثبضذ هعش چطن ثشای تَاًذ هی خَسضیذ هستمین ًَس وِ لذس ّوبى. ثشسبًذ

 خَاّیذ هی وِ ای لحظِ تب سٌسَس ثِ هستمین ًَس ثشخَسد اص ٍ وٌذ هی ّذایت Visor یب ًوبیبة سوت ثِ سا تصَیش وِ داسد ٍخَد دٍسثیي سٌسَس همبثل

 سٌسَس همبثل دس وِ ّن ای پشدُ ٍ سفتِ ثبال سٌسَس خلَی آیٌِ وٌیذ، هی استفبدُ Live View حبلت اص ٍلتی اهب .وٌذ هی خلَگیشی ثگیشیذ عىس
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 دٍسثیي سٌسَس ثِ ثبًیِ اص وسشی دس اگش ًَس ایي .ضَد دادُ ًوبیص LCD داخل دس ضوب ثشای ٍ وٌذ ثشخَسد سٌسَس ثِ هستمیوبً ًَس تب سٍد هی وٌبس است

 آى دیذى صذهِ احتوبل گیشد لشاس خَسضیذ هستمین ًَس هعشض دس تشی طَالًی هذت ثِ دٍسثیي سٌسَس ّشچِ اهب وٌذ، ًوی ایدبد هطىلی وٌذ ثشخَسد

 ثسَصد، خَسضیذ ًَس هستمین تبثص اثش ثش( است سفتِ ثبال آى همبثل آیٌِ وِ صَستی دس) سٌسَس همبثل ّبی پشدُ است هوىي حتی. ثَد خَاّذ ثیطتش

 ّن آى حشاست تأثیش ٍ ثَد، خَاّذ ثضسگتش وبدس داخل دس ّن خَسضیذ ثبضذ، ثضسگتش لٌض چِ ّش .ثگیشیذ سا خَد عىس سشیع تَاًیذ هی وِ خبیی تب ثٌبثشایي

 ًَس اثش ثش وِ دٍسثیٌی سَختگی اص عىسی تَاًیذ هی صیش لیٌه دس. ضَد هی ثیطتش ّن دٍسثیي خشاثی احتوبل ٍ سفت خَاّذ ثبالتش همذاس ّویي ثِ

 ثَد ضذُ استفبدُ f/4 دیبفشاگن ٍ ۰۶۶mm لٌض اص سَختگی صهبى دس ثجیٌیذ، سا ضذُ ایدبد خَسضیذ سوت ثِ عىبسی حیي دس خَسضیذ

 کٌیذ خاهَش را دٍربیي لٌش بزداضتي اس قبل

 وِ ایست سبدُ وبس ایي. وٌیذ خبهَش سا دٍسثیي لٌض، تعَیط اص لجل وٌین هی پیطٌْبد هب اهب وٌٌذ، هی تعَیط سا لٌض سٍضي دٍسثیي ثب عىبسبى اص ثععی

 ثیطتشی احتوبل وٌیذ ثبص سا لٌض اگش ٍ است عىبسی آهبدُ سٌسَس ثبضذ سٍضي دٍسثیي ٍلتی اًذ، وشدُ تَصیِ سا آى ّن ّب دٍسثیي ّبی ساٌّوب دفتشچِ

 سٌسَس وشدى تویض عولیبت دٍسثیي وشدى سٍضي اص ثعذ ایذ، وشدُ خبهَش سا دٍسثیي ٍلتی ایي ثش عالٍُ .ثٌطیٌذ غجبس ٍ گشد لٌض سٍی ثش وِ داسد ٍخَد

 خَاّیذ هی ٍلتی. وٌذ هی ووه سٌسَس سٍی اص غجبس ٍ گشد وشدى پبن ثِ وِ( ثبضیذ وشدُ فعبل غیش سا عولیبت ایي خَدتبى ایٌىِ هگش) ضَد هی اًدبم

 .ضَد هی ووتش سٌسَس سٍی ثش غجبس ٍ گشد ًطستي احتوبل وبس ایي ثب داسیذ، ًگِ پبییي سا دٍسثیي سش تشخیحبً وٌیذ عَض سا دٍسثیي لٌض

 ًگذاریذ دٍربیي داخل را باتزی کٌیذ استفادُ خَد دٍربیي اس خَاّیذ ًوی طَالًی هذتی بزای اگز

 

 ایي است هوىي ًطَد استفبدُ طَالًی هذتی ثشای ثبتشی اص ٍلتی وِ. ضَد هی هٌتمل دٍسثیي ثِ ثبتشی اص ثشق ووی همذاس ثبضذ خبهَش دٍسثیي اگش حتی

 .وٌذ هی ون ثبتشی عوش اص ّن وبس ایي ًگزاسیذ، وٌبس ّن سا ضذُ ضبسط وبهالً وِ ای ثبتشی. ضَد ثبتشی عوش طَل ضذى ووتش سجت عول

 کٌیذ هحافظت دٍربیي کیف داخل در خَد عکاسی ٍسایل اس

 ّستیذ، حشوت دس ٍلتی. وٌیذ ًگْذاسی هحىن ٍ ایوي ویف یه داخل دس سا خَد عىبسی ٍسبئل ّن خبًِ داخل دس وٌیذ سعی. ظشٍسی اهب است، ثذیْی

 ایي دس. وٌیذ تَخِ خَد دٍسثیي ویف اًذاصُ ثِ است ثْتش وٌیذ سفش َّاپیوب ثب خَاّیذ هی اگش ثبضذ، تش ساحت تَاًذ هی پطتی وَلِ ویف یه اص استفبدُ

 …وٌیذ تَخِ ثعذی ًىتِ ثِ هَسد

 ًسپاریذ َّاپیوا تَضِ اًبار بِ را خَد دٍربیي کیف کٌیذ هی سفز َّاپیوا با ٍقتی
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 ضیطِ اص پش سبوی همصذ، دس خَاّیذ هی ایٌىِ هگش ثسپبسیذ، َّاپیوب دست ثِ خَاّیذ هی وِ ًگزاسیذ سبوی داخل دس سا خَد لٌض یب دٍسثیي ّیچَلت

 پیص هطىلی گیشًذ لشاس ّبیتبى لجبس الی ثِ ال اگش( …ٍ ضبسط فالش، وبثل ثیسین، ضبتش پبیِ، سِ هبًٌذ) ضىستٌی غیش ٍسبیل. ثگیشیذ تحَیل ضىستِ

 .ثگزاسیذ وٌیذ هی حول خَد ثب وِ ویفی داخل دس سا خَد ّبی فالش ٍ ّب فیلتش لٌض، دٍسثیي، ّویطِ ٍلی آیذ، ًوی

 کٌیذ تویش را خَد دٍربیي هکزر طَر بِ

 

 تویض سا آى ثبس یه ٍلت چٌذ ّش ٍ ثشسیذ خَد دٍسثیي ثِ ثبیذ وطٌذ، هی وبس ضذت ثِ خَد دٍسثیي اص وِ ًیستیذ ای حشفِ ًیوِ یب ای حشفِ عىبس اگش

 Visor ٍ ّب دووِ اطشاف دستی هىٌذُ ّبی دستگبُ اص استفبدُ ثب .ایذ وشدُ ثیطتش سا آى عوش وٌیذ تویض هىشس صَست ثِ سا خَد دٍسثیي اگش. وٌیذ

 ثشای ّن ًخی لجبس چِ اگش است، هٌبست LCD سٍی اص غجبس ٍ گشد صدٍدى ٍ وشدى تویض ثشای هبوشٍفیجش پبسچِ اص استفبدُ. وٌیذ تویض سا خَد دٍسثیي

 هىٌذُ ّبی دستگبُ اص آى اص لجل است ثْتش اهب وٌیذ، استفبدُ هبوشٍفیجش پبسچِ اص وِ وٌین هی پیطٌْبد لٌض وشدى تویض ثشای لطعبً. است هٌبست وبس ایي

 سٍی الىتشیىی اتصبالت هحل وِ ًشٍد یبدتبى .وٌیذ استفبدُ هبوشٍفیجش پبسچِ اص آى اص ثعذ ٍ وٌیذ پبن لٌض سٍی اص سا خبن ٍ گشد ٍ وٌیذ استفبدُ دستی

 پبن پبسچِ اص استفبدُ ثب ٍ ثیبٍسیذ دس سا دٍسثیي ثبتشی: وٌیذ خلَگیشی لٌض ٍ دٍسثیي ثیي استجبطی احتوبلی هطىالت اص تب وٌیذ تویض ّن سا لٌض ٍ دٍسثیي

 اص استفبدُ ثب ٍ ثبال دلت ثب ًْبیت، دس ٍ. وٌیذ تویض سا ّستٌذ دٍسثیي ثب ثبتشی استجبطی ٍاسط وِ دٍسثیي دس ثبتشی صیش سًگ طالیی ّبی لسوت لٌض وٌٌذُ

 .وٌیذ تویض سا خَد دٍسثیي سٌسَس تَاًیذ هی هخصَظ ٍسبئل

 کٌیذ تویش ّن را دٍربیي کیف ًزٍد یادتاى

 

 ثبس ّش اص ثعذ ًیست الصم. وٌذ هی خشاة سا ضوب وبس ثبضذ ویفتبى دس وثیفی ٍ غجبس ٍ گشد اگش اهب داسیذ، ًگِ سبلن ٍ تویض سا لٌض ٍ دٍسثیي است ثْتش

 ثشیذ، هی سبحل ثِ سا دٍسثیي اگش هسئلِ، ایي ثِ تَخِ ثب .وٌیذ تویض سا ویف داخل وِ است خَة ثبس یه هبُ ّش اهب وٌیذ تویض سا دٍسثیي ویف عىبسی

 ثیي اص هبسِ ٍ آة ًفَر هبًع تب وٌیذ استفبدُ دٍسثیي ویف آة ظذ ّبی الیِ اص تشخیحبً ٍ وٌیذ، تویض سا خَد دٍسثیي ویف ضت ّش وٌیذ هی پیطٌْبد

 .است سیبُ تختِ سٍی ثش وطیذى ًبخي ضجیِ اًذ سفتِ لٌض فَوَس حلمِ الیِ وِ ّبیی ضي صذای. ضَیذ آى داخل ثِ ویف صیپ

 کٌیذ رٍس بِ را خَد( Firmware) دٍربیي افشار ًزم
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 دس هعوَالً وٌٌذ، هی سٍص ثِ Firmware عٌَاى تحت سا دٍسثیي ّبی افضاس ًشم ثبس یه ٍلت چٌذ ّش DSLR ّبی دٍسثیي سبصًذُ ّبی ضشوت هعوَالً

 دٍسثیي افضاس ًشم وشدى سٍص ثِ ثب. ضَد هی تَلیذ خذیذی ًسخِ تش لذیوی ّبی دٍسثیي ثشای ضَد هی ثبصاس ٍاسد ضشوت ّش اص خذیذی دٍسثیي وِ هبّی

 فَوَس دس ثبالتش سشعت ٍ دلت هبًٌذ وٌیذ، اظبفِ خَد دٍسثیي ثِ خذیذی ّبی لبثلیت حتی یب ٍ وٌیذ خلَگیشی دٍسثیي احتوبلی هعبیت اص تَاًیذ هی

 ًسخِ ثب سا آى ًسخِ آخشیي ٍ وٌیذ، تحمیك خَد دٍسثیي افضاس ًشم ًسخِ آخشیي هَسد دس ٍ ثضًیذ سش خَد دٍسثیي سبصًذُ ضشوت سبیت ٍة ثِ .وشدى

 .وٌیذ سٍص ثِ سا خَد دٍسثیي افضاس ًشم دٍسثیي، ساٌّوبی دفتشچِ اص گشفتي ووه ثب دیذیذ الصم اگش. وٌیذ همبیسِ است ضذُ ًصت ضوب دٍسثیي دس وِ ای

 ثعذ ٍ وٌیذ صجش خَد دٍسثیي ثشای خذیذ Firmware آهذى اص سٍص چٌذ وٌین هی پیطٌْبد ًذیذیذ، ثحشاًی ٍ حیبتی خیلی سا دٍسثیي ضذى سٍص ثِ اگش

 .ضَد ثشطشف سٍص چٌذ ایي دس داضت ٍخَد Firmware دس ای احتوبلی هطىل اگش تب وٌیذ، ًصت خَد دٍسثیي سٍی ثش ٍ داًلَد سا آى


