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 panning – پىیىگ دارای َای ػکس

 در ضوب سَصُ. ضَد هی دیذُ ثیطشز ٍرسضی ّبی ػىس در سىٌیه ایي. ضَد هی گفشِ حزوز در اضیب وطیذى سصَیز ثِ ػىبسی در( panning) دٌیٌگ

 دّذ هی ًطبى را حزوز اس حسی ٍ اسز هبر سهیٌِ دس وِ حبلی در ضذُ، ثجز ٍاضح ٍ ثبثز ػىس در سَصُ. اسز حزوز حبل در ًَردّی لحظِ

 َا ومًوٍ ي َا تًصیٍ پىیىگ ػکاسی

 ٍ هحَ سهیٌِ دس ٍ ٍاضح سَصُ وِ دٌیٌگ ػىبسی ای حزفِ ّبی ًوًَِ.ًیسز سخز اصال آى سئَری ٍلی دارد ثسیبر سوزیي ثِ ًیبس دٌیٌگ ػىبسی

 ّزچیشی ّب، دًٍذُ سب هسبثمِ هبضیٌْبی اس ٍ دزٍاس درحبل ّبی دزًذُ سب گزفشِ سَارّب دٍچزخِ اس. هیطَد یبفز خب ّوِ اسز( motion blur) هشحزن

 .وزد دًجبل دٍرثیي ثب هیشَاى را هیىٌذ حزوز وِ

 

 اگز. ًیسز سخز اصال اش سئَری اهب دارد، ًیبس سوزیي ثِ ػىسْبیی چٌیي ثِ دسشیبثی ایٌىِ ثبٍخَد وِ اسز اى ًطًَذ هشَخِ هجشذیْب ضبیذ وِ آًچِ

 ٍ ثوبًیذ آًدب هذسی ثجزیذ رٍ دیبدُ ثِ را دٍرثیشبى وِ ثَد خَاّیذ لبدر همبلِ ایي خَاًذى اس ثؼذ وِ هطوئٌن وٌیذ سٌظین چگًَِ را ضبسز وْسزػز ثذاًیذ

 .ثبسگزدیذ افشخبر لبثل دٌیٌگ ػىبسی چٌذسبیی ثب ٍ ثگیزیذ ًخَر درد ثِ ػىس صذّب ٍ وٌیذ صجز

 :ماشیه مثال

 احشوبال ون، ضبسز سزػز ثب حشی درهیبیذ؟ وبر اس چطَر. هیگیزیذ ػىس ّوسفزسبى اس ٍ ّسشیذ حزوز حبل در هبضیي یه در وِ وٌیذ سصَر هیخَاّن

 حبال. وٌٌذ ًوی حزوز ّیچىذام سَصُ ٍ دٍرثیي ّسشیذ، حزوز حبل در یىسبى سزػشی ثب ٍ یىسبى خْشی در ضوب ّزدٍی هبضیي داخل.هیطَد خَة

 خْز در ٍ سزػز ّوبى ثب)  وٌیذ دًجبل دٍرثیٌشبى ثب را هبضیي اگز هیگذرد، ضوب خلَی اس هبضیي یه وِ وٌیذ سصَر خبدُ یه وٌبر در را خَدسبى

 سئَری در ایٌىِ ثبٍخَد .هیگَیٌذ دٌیٌگ ایي ثِ. ثَد خَاّذ ضبرح هبضیي ّن لجل اس وٌذسز ضبسز سزػز ثب حشی ثگیزیذ، ػىس یهٍ ( هبضیي حزوز

 یه خٌجِ هْوشزیي سزػز سزػز درثبرُ چیش ّوِ. ثذاًیذ را چیش چٌذ وٌیذ اهشحبى ٍ ثزٍیذ ثیزٍى ایٌىِ اس لجل اسز السم اهب ًیسز سخز سیبدی

 :وٌین صحجز آى درثبرُ ثبیذ وِ ّسز ّن دیگزی سزػز اهب ثبضذ، هٌطجك سَصُ سزػز ثز دٍرثیي دي سزػز اسز ًیبس وِ دیذم لجال. اسز دي ػىس

 هحَ سهیٌِ دس ثبضذ سیبد ضبسز سزػز اگز. ضًَذ ثبالًس ثبّن ثبیذ دٍ ایي ٍ دارد، سَصُ سزػز ثِ ثسشگی ًیبس هَرد ضبسز سزػز وزدى دیذا. ضبسز سزػز

 ثِ اهب. اسز هٌبست ای سَصُ چِ ثزای سزػشی چِ وِ یبفز درخَاّیذ سدزثِ ثب. هیطَد دضَار سَصُ رٍی ثبضذفَوَس ون ضبسز سزػز اگز ضذ، ًخَاّذ

 ثِ ٍاثسشِ وبهال ضبسز سزػز. دارد ًیبس 1/250 ٍ 1/60 ثیي سمزیجب ضبسزی سزػز ثِ هؼوَلی سزػشی ثب دٍچزخِ یه وبرّب، سبسُ ثزای راٌّوبیی ػٌَاى

 سب. ثشًیذ سخویي هَلؼیز ارسیبثی ثب سزیؼب را سزػز ایي وِ هیگیزیذ یبد سدزثِ ثب. دارًذ ًیبس ثبالسز ضبسز سزػز ثِ سزیؼشز ّبی سَصُ. اسز سَصُ سزػز

 ًِ، یب ّسز هٌبست ضبسز سزػز ثجیٌیذ سذس ثگیزد لزار ضوب همبثل سَصُ سب ًىٌیذ صجز .ثَد خَاٌّذ ضوب راٌّوبی ثْشزیي آسهبیطی ػىسْبی هَلغ، آى
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 هحزوشبى سَصُ سزػز درثبرُ ای ایذُ ثبیذ احشوبال وِ آًدب اس. وٌیذ سسز دارًذ ضوب سَصُ ثب هطبثْی سزػز وِ ّبیی سَصُ دیگز ثب را ضبسز سزػز

 .ثگیزیذ سصوین سزػز هَرد در سهیٌِ دس ثَدى هحَ هیشاى اسبس ثز سَصُ ثذٍى ػىبسی ثب سَاًیذ هی حشی سدزثِ ثب ثبضیذ، داضشِ

 

 :تىظیمات سایر

 ًیبس هیذاًی ػوك ثِ آل، ایذُ حبلز در ثگیزیذ؟ ًظز در ثبیذ را دیبفزاگوی هیشاى چِ چطَر؟ دیبفزاگن اهب ایذ، وزدُ درن را ضبسز سزػز هسبلِ دیگز حبال

 اگز الجشِ ، ثبضذ ًیبسهبى هَرد ضبسز سزػز ثب هشٌبست همذاری ثبیذ ٍ اسز خَة f5.6 ٍ f11 ثیي خبیی. وٌذ ووىوبى سَصُ رٍی فَوَس در وِ دارین

 وٌَى ثزای one-shot)  ػبدی ضبر سه فىَس ثیي خَدسبى ارخحیز ثِ ثسشِ هیشَاًیذ فَوَس حبلز اًشخبة ثزای. ثبضذ ضذُ سٌظین درسشی ثِ ایشٍ

 ٍAF-S هیذّیذ سزخیح را وذام ثجیٌیذ سب وٌیذ سدزثِ را ّزدٍ سذس ٍ ثخَاًیذ را دٍرثیي راٌّوبی ایٌْب اس ّزوذام هَرد در. وٌیذ اًشخبة( ًیىَى ثزای. 

 f5.6 ثیي دیبفزاگن ثب. وٌذ راحششز را وبرسبى هیشَاًذ دسشی فَوَس ثِ حبلز سغییز داریذ هطىل هشحزن سَصُ ثجز در خَدوبر فَوَس ثب وِ دیذیذ اگز

 ٍf11 سَصُ ثجز ثزای هیذاى ػوك وِ ثبضین هطوئي ٍ وٌین سٌظین را فَوَس لجل اس وزد خَاّذ ػجَر آًدب اس سَصُ وِ سهیٌی ثب راحشی ثِ هیشَاًین 

 ثِ سب هیىٌذ ووه ضوب ثِ سَصُ هْن خشء یه ثزرٍی فَوَس هیىٌیذ اسشفبدُ خَدوبر فَوَس گشیٌِ اس اگز ثٌذی سزویت ٍ سىٌیه. ثَد خَاّذ وبفی

 در هىبًی ٍ ًمطِ رٍی را خَدوبر فَوَس. دارد ارخحیز اٍ ثذى رٍی فَوَس خبی ثِ سَار دٍچزخِ صَرر رٍی فَوَس. ثزسیذ خَثی ػىسْبی

 .ثبضذ آًدب سَصُ گزفشي ػىس هَلغ هیخَاّیذ وِ وٌیذ سٌظین ػىسشبى

 

 خبی ثِ رٍ دیص هسیز دیذى. را سزش دطز فضبی سب هیذٌّذ ًطبى را سَصُ خلَی فضبی هؼوَال دٌیٌگ ػىبسی ثْشزیي ثگَیین، ولی ثخَاّین اگز

 دیذى اس ثخطشز لذر هیطَد ًشدیه ضوب ثِ وِ وسی صَرر دیذى ایٌىِ هثل. اسز سزی ثخص لذر ٍ ًَاسسز چطن ثٌذی سزویت هؼوَال ضذُ طی هسیز

 اس ٍلشی ٍ ثبضذ سصَیز چخ سوز در ثبیذ هیزٍد راسز ثِ چخ اس وِ ای سَصُ وِ اسز هؼٌی ثذیي ایي. دٍرهیطَد ضوب اس وِ اسز وسی سز دطز

 سحوشص ثِ اهب دّیذ ًطبى ٍاوٌص سزیؼشز ثبیذ ضوب ٍ اسز دضَار اًذوی ثٌذی سزویت ایي ثِ دسشیبثی. ثبضذ لبة راسز سوز ثبیذ هیزٍد چخ ثِ راسز

 دبییي ضبسز ّبی سزػز اس سؼوذا ٍلشی .ثبضذ وٌٌذُ ووه اسز لبة ٍسط در درسز سَصُ وِ ػىسْبیی هَرد در هیشَاًذ وزدى وزاح ّوچٌیي. هیبرسد

 را آرًدْبیشبى ثبیسشیذ، هیگذرد ضوب همبثل اس سَصُ وِ هىبًی رٍثزٍی. وٌیذ دًجبل را سَصُ ًزهی ثِ ٍ داریذ ًگِ ثبثز را خَدسبى ثبیذ هیىٌیذ، اسشفبدُ

 را سَصُ ّن گزفشي ػىس اس ثؼذ حشی ٍ وٌیذ اسشفبدُ سَصُ سؼمیت ثزای ثبسٌشبى گزدش اس ٍ داریذ ًگِ ثبثز را دبّبیشبى وٌیذ، خوغ ّبیشبى دًذُ درٍى

 دٌیٌگ ػىبسی سب هیىٌذ ووه ضوب ثِ ّن ػىس گزفشي اس ثؼذ سَصُ سؼمیت ًویطَد، سوبم ضزثِ سدى ثب گلف ضزثِ یه وِ ّوبًطَر دلیمب. وٌیذ دًجبل

 ثب ووی وٌیذ، سٌظین سَصُ سزػز ثب هشٌبست را دٍرثیٌشبى ضبسز سزػز. هیشَاًیذ وِ دارم اػشمبد ٍالؼب هي وٌیذ اهشحبى خَدسبى .ثبضیذ داضشِ ًزهی

 سزویت ًگزاى سیبد فؼال هیىٌیذ را وبر ایي وِ اسز ثبر اٍلیي ثزای اگز. وٌیذ سوزیي را سىٌیه ایي ٍ وٌیذ وست سدزثِ دسشی یب دیَسشِ یب سىی فَوَس

 سزیي خذاة اس یىی ػىبسی در( panning) دٌیٌگ سىٌیه .ثزٍیذ ثٌذی سزویت سزاؽ سذس ٍ ضَیذ هبّز سَصُ وزدى فزیش در اٍل. ًجبضیذ ثٌذی

 هحَ حبلز سهیٌِ دس ٍ ضذُ فیىس لَلی ثِ ٍ اسز ٍاضح سَصُ ، ضَد هی گزفشِ ػىس هشحزن ّبی سَصُ اس وِ ػىبسی ًَع ایي در.  اسز ّب سىٌیه
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 ًشدیه هب ثِ وِ حبلی در سَصُ رٍی ثز ػىبسی ًَع ایي در. آٍرد هی ٍخَد ثِ ثیٌٌذُ در را حزوز حس سصبٍیز ًَع ایي.  وزدُ دیذا وطیذگی ٍ ضذگی

 وِ سَصُ ضذى فیىس ثبػث ػول ایي وِ فطبرین هی را ضبسز ٍ آٍرین هی در حزوز ثِ اٍ ثب ّوگبم ٍ ٍی حزوز ثب را دٍرثیي ٍ وٌین هی سوزوش ضَد هی

 .رٍد هی وبر ثِ ّب سَصُ سحزن دادى ًطبى ثزای وِ ثبضذ هی ػىبسی در سىٌیىی ًبم دٍرثیي، دٌیٌگ یب گزدی افك. ضَد هی ثبضذ هبضیي یه سَاًذ هی

 هحیط اس را آى وِ اسز هشحزن اصلی سَصُ یب سىٌیه ایي در. دارد اضبرُ ٍیذئَ یب ٍ ثبثز سصَیز یه چزخطیِ یب افمی حزوبر ثِ حمیمز در گزدی افك

 وبّص. هیطًَذ ػىس در سحزن حس المبی ثِ هٌدز حبلز دٍ ّز ػىبسی وِ هیىٌذ حزوز دٍرثیي ٍ اسز ثبثز سَصُ یب وٌذ هی هدشا اطزافص ثبثز

 ضَد اًشخبة هٌبسجی ضبسز سزػز ثبیذ سیزا. اسز هطىلی وبر ضیَُ ایي ثِ ػىسجزداری . گزدد هی ػىس در سحزن ضذى ًوبیبى ثیطشز ثبػث ضبسز سزػز

 ّن سَصُ ایٌصَرر غیز در ٍ ثبضذ هٌبست وبهال ّن دٍرثیي حزوز یب چزخص ثبیذ دیگز، طزف اس. دارد سَصُ سزػز ثِ ثسشگی هٌبست، ضبسز سزػزٍ 

 اس آسبًی ثِ سَاًیذ هی ٍ ًذاریذ خبصی هْبرر ثِ ًیبس ضوب ػىسْب ًَع ایي گزفشي رای . اسز دبیِ سه سىٌیه، ایي ثزای هٌبست اثشار یه ضَد؛ هی هحَ

 گزفشي ثْشز راُ سب ضَیذ ّوزاُ آهَسش ایي در هب ثب. دارد ثسشگی ضبسز سزػز ٍ ضوب دسز حزوز ثِ سصَیز ایي ثَدى خَة ٍالغ در. ثگیزیذ ػىس سَصُ

 .ثگیزیذ فزا را( panning) دٌیٌگ ضیَُ ثب ػىس یه

 مذايم ي آَستٍ ۱

 سزػز ثب را دسششبى حزوز سزػز وٌیذ سؼی. ثبضذ یىٌَاخز ٍ ًزم هذاٍم، ثصَرر ثبیذ دسششبى سزػز ٍ ثبضذ ون ٍ آّسشِ ثبیذ ضوب ضبسز سزػز

( سَصُ) هبضیي هثال حزوز سزػز ثِ ثسشگی ایي. وٌٌذ هی سٌظین( سز آّسشِ) ووشز یب ثبًیِ م1/200 رٍی را ضبسز سزػز هؼوَال. دّیذ طجیك سَصُ

 .وٌیذ ون ّن ثبًیِ م1/40 سب حشی را سزػز سَاًیذ هی ثَد ووشز اگز ٍ ثبًیِ م1/200 اس ثیطشز سزػز سَاًیذ هی ضوب ثَد سیبد اگز. دارد

 سًشٌ شذن تر ياضح با است مسايی شاتر بیشتر سرػت ۲

 ثیي اس( سصَیز وطیذگی) سصَیز در حزوز حس وِ سهبًی سب وٌیذ ثیطشز را ضبسز سزػز سَاًیذ هی ثبضذ داضشِ ثیطشزی ٍضَح ػىسشبى خَاّیذ هی اگز

 حزوز حس وِ وٌیذ خلك ثْشزی سصبٍیز سَاًیذ هی ضبسز سزػز اس اسشفبدُ ثب ضوب ثبضذ داضشِ ووشزی سزػز سَصُ ٍ وٌیذ سوزیي ثیطشز ّزچِ.ًزٍد

 .وٌذ هی هٌشمل را ثیطشزی

 کادر در مًضًع داشته وگٍ ۳

 را ایي. دارد دًجبل ثِ را هَضَع ثیطشز ٍضَح وبر ایي.  گیزد لزار وبدر لسوز یه در سَصُ وِ دّیذ حزوز را خَد دسز طَری وٌیذ سؼی ّویطِ

 سَصُ ضزٍع ثزای وٌیذ سؼی. داریذ رٍ دیص در را سزی سخز وبر ثبضذ ثیطشز آى سزػز ّزچِ ٍ وٌذ هی سز راحز را وبر سَصُ ووشز سزػز وِ ثذاًیذ

 وٌبر ثِ ٍ ثزداریذ را خَد دٍرثیي آفشبثی رٍس یه در سَاًیذ هی. ثزٍیذ سز سزیغ ّبی سَصُ سزاؽ ثِ سیبد سوزیي اس دس ٍ وٌیذ اًشخبة ووشز سزػز ثب ای

 .ثذزداسیذ سوزیي ثِ ٍ ثزٍیذ خیبثبى

 : ػکاسی در پىیىگ تکىیک دارای َای ػکس

 زيایا در تىًع

 را ّیدبى ثشَاًٌذ ضوب ّبی ػىس سب وٌیذ، سمَیز را آًْب ٍ ثَدُ خالق ثسیبر ّب ساٍیِ در ثبیذ ضوب هْیح ّبی ٍرسش اس سیجب ٍ دَیب ّبی ػىس گزفشي ثزای

 وبًًَی فبصلِ ثب( wild-angle) ػزیض لٌش اس وٌیذ ًشدیه سَصُ ثِ را خَد سَاًیذ هی ضوب اگز. ًىٌیذ گن در سز را خَد سیبد ثبة ایي در ٍ وٌٌذ هٌشمل

25mm 35 یبmm ُّب لٌش ایي چَى ثبضیذ ًشدیه سَصُ ثِ خَثی ثِ ثبیذ ٍلی دٌّذ، هی ای گسشزدُ ٍ ػبلی سزویت ضوب ثِ ّب لٌش ایي. وٌیذ اسشفبد 

 ضذى ًشدیه ثزای. افشذ هی اسفبق هىبًی ٍ سهبى چِ در صحٌِ دلیمب ثشًیذ، حذس ثشَاًیذ وِ اسز هْن خیلی ایي. ثبضٌذ هی ووی وبًًَی فبصلِ دارای

 .ثبضذ اسفبلی ٍ ّیدبًی ضىل ثِ ثبیذ چیش ّوِ دس گَیٌذ، هی ّیدبًی ّب ٍرسش گًَِ ایي ثِ ًشزسیذ، وثیف سهیي رٍی وطیذى دراس اس

 کىیذ اوتخاب را مکان بُتریه

 ٍرسش ثزای هَضَع ایي وِ ثبضیذ، گزفشِ لزار سهبى ٍ هىبى ثْشزیي در ضوب وِ گیزد، هی صَرر سهبًی خَة ػىس وِ اًذ ػمیذُ ایي ثز هزدم اس ثسیبری

 دیذا را هٌبست هىبى ضوب ثؼذ ٍ وٌٌذ هی طی را هسبثمِ هزاحل چگًَِ هسبثمِ در وٌٌذگبى ضزوز وِ وٌیذ دلز. اسز درسز وبهال ّیدبًی ّبی
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 داضشِ خَثی وٌشزل صحٌِ وزدى فزیش ثزای سَاًیذ هی ضوب دس دّیذ، لزار( shutter priority) ضبسز ثب اٍلَیز حبلز رٍی را خَد دٍرثیي. وٌیذ

 خَاّیذ خَثی ثسیبر دیذ هیذاى 25mm-50mm لٌش اس رٍیذاد سوبم گزفشي ثزایٍ ( وٌیذ لفل را آى ثؼذ) دادُ اًدبم ای اٍلیِ ًَرسٌدی سذس ثبضیذ،

 دیبفزاگن اس سَاًیذ هی ًشیدِ در فَسَ، سلِ اس سز ون فمط ،(داضز خَاّذ سهیٌِ دس در دزسی حَاس سیبدی همذار سیبد ٍسؼز) ٍسیغ خیلی ًِ ٍلی داضز،

 .وٌیذ اسشفبدُ سزی ثبس ّبی

 شًیذ وسدیک صحىٍ بٍ

 ثزای را ضوب وبر سَصُ ثِ ضذى ًشدیه وٌیذ، ًشدیه سَصُ ثِ را خَد( ضَد هی سصَیز وزدى فطزدُ ثبػث وِ) فَسَ سلِ سٍم لٌش اس وزدى اسشفبدُ ثدبی

 ایي اس هثبل، ػٌَاى ثِ. وٌذ هی ووه ضوب ثِ ثٌذی وبدر در خاللیز در وبر ایي اس اسشفبدُ حمیمز در. وٌذ هی آسبى ًظز هَرد وبدر در سَصُ دادى لزار

 ّیدبًی ّبی ٍرسش اس ػىبسی در ثخص سزیي هْن. وٌذ هی ووه ضوب ػىس سزویت وزدى وبهل ثِ خَد ایي ًشزسیذ ًجبضذ وبدر در سَصُ اس ثخطی وِ

 خَد وبدر در را آى ضذ ظبّز سَصُ وِ سهبًی ثبیذ ضوب ٍ ثبضیذ داضشِ خَد وبدر در را ّیدبى ٍ اًزصی دارد اهىبى وِ خبی سب ثشَاًیذ ضوب وِ اسز ایي

 .ثبضیذ داضشِ

 دَیذ قرار( burst) متًالی ػکاسی حالت ريی را خًد ديربیه

 ثِ ضبسز ثزگطشي ثزای وزدى صجز ثِ ًیبس ثذٍى را ّوی سز دطز ٍ هشَالی ّبی ػىس وِ دّذ هی ضوب ثِ را لبثلیز ایي هشَالی ػىبسی حبلز در دٍرثیي

 فَوَس) AF حبلز رٍی را خَد لٌش ٍ اسز هفیذ ثسیبر ثبال الؼول ػىس دارای ٍ سزیغ ّبی سَصُ اس ػىبسی ثزای حبلز ایي ٍ گزفشِ خَد اٍلیِ حبلز

 ّبی دٍرثیي در AF-C ٍ وبًي ّبی دٍرثیي در AI Servo AF) دّیذ لزار( continues focusing) هشَالی فَوَسٍ ( ï autofocus اسَهبسیه

 هبًٌذ وٌیذ، هی ػىبسی سفیذ سهیٌِ دس یه اس ضوب سهبًی. وٌذ هی فَوَس هشحزن سَصُ رٍی هشَالی صَرر ثِ دٍرثیي لٌش حبلز ایي در وِ( ًیىَى

 ایي دلیل. ضذ خَاّذ دادُ ًطبى سفیذ ػىس در ثزف حبلز ایي در وِ دّیذ افشایص دلِ یه را ًَردّی ثبیذ وٌیذ، هی هطبّذُ ثبال در وِ ثزفی ػىس

 ًَر دلِ یه ضوب اگز دس. دّذ هی وبّص را ًَردّی دٍرثیي سٌح ًَر ٍ گیزد هی ًظز در خبوسشزی 1۸۱ را ًَردّی دٍرثیي داخلی ًَرسٌح وِ اسز

 .داضز خَاّیذ ػىس در طجیؼی رًگ صَرر ثِ را سفیذ رًگ ٍ خَرد ًخَاّیذ ثز هطىل ایي ثِ دّیذ افشایص را دّی

 کىیذ استفادٌ حرکت دادن وشان برای کردن مات از

( panning) دٌیٌگ سىٌیه اس اسشفبدُ ثب سَاًیذ هی ضوب. اسز آى وزدى هبر هشحزن ّبی سَصُ ثزای ػىس دَیبیی افشایص ثزای ّب راُ ثْشزیي اس یىی

 1/30 ثیي را خَد ضبسز سزػز ٍ دّیذ لزار( manual mode) دسشی حبلز رٍی را خَد دٍرثیي. ثزسیذ ًشیدِ ایي ثِ ٍ وٌیذ دًجبل را هشحزن سَصُ

ï 1/120 ِداریذ، فَوَس در را سَصُ وِ حبلی در ضَد هی ثبػث وبر ایي. دّیذ لزار حبلز سزیي ثبس رٍی را خَد دٍرثیي دیبفزاگن ٍ وٌیذ سٌظین ثبًی 

 ثزای ضوب حبال ضَد، لفل فَوَس سب دّیذ فطبر ضبسز رٍی ًیوِ سب را خَد اًگطز ٍ ًگْذاریذ سَصُ رٍی را خَد دٍرثیي. ضَد هبر ّن سهیٌِ دس

 فطزدى اس ثؼذ را حزوز وزدى دًجبل ایي. وٌیذ دًجبل حزوز حیي را سَصُ وِ ثبضیذ داضشِ خبطز ثِ ٍ ثگیزیذ ػىس ایذ، آهبدُ هشحزن سَصُ اس ػىبسی

 ثِ ایي. داضز خَاّیذ ضَد هی حس آى در سَصُ حزوز وِ هبر ای سهیٌِ دس ثب ٍاضح ػىسی ضوب ًشیدِ در. ًبهٌذ هی دٌیٌگ سىٌیه ضبسز دووِ

 ػىس ّیدبًی ّبی ٍرسش اس سب ایذ آهبدُ حبل ٍ ثزدیذ ثبال را خَد هْبرر ضوب ٍلشی وٌیذ، دیبدُ را ّب افىز سوبم ثشَاًیذ ضوب وِ دارد ًیبس سوزیي ووی

 .ثگیزیذ

 پیشىُادی تىظیمات

 وِ ایي ثذلیل وٌیذ، ػىبسی ّیدبًی ّبی ٍرسش اس خَاّیذ هی ضوب وِ سهبًی خصَظ ثِ اسز، سٌظیوبر سزیي هْن اس یىی ًَردّی درسز اًشخبة

. ًوبییذ اسشفبدُ خَثی ثِ خَد دٍرثیي در هَخَد اهىبًبر سوبم اس ٍ ثبضیذ آهبدُ ثبیذ وٌیذ، سىزار هي ثزای را صحٌِ ایي وٌیذ درخَاسز سَاًیذ ًوی ضوب

 هیبًِ رٍی سوزوش ثب سٌدص رٍی را خَد ًَرسٌدی ًجبضیذ، ًَردّی ًگزاى دیگز اسز، ضذى ًشدیه حبل در سیبد خیلی سزػز ثب سَصُ وِ صَرر ایي در

(center – weighted )حبلز در TTL (لٌش طزیك اس وٌشزل )ثِ ًسجز. داضز خَاّیذ دذیزی اًؼطبف ٍ لَی ًَردّی صَرر ایي در دّیذ، لزار 

 لبدر ضوب راُ ایي اس وٌیذ، اًشخبة را( ï shutter priority ضبسز ثب الَیز) S حبلز یب( ï full manual دسشی سوبم) M حبلز دٍرثیي، ثب ضوب راحشی

 ثزای ًظز هَرد سٌظیوبر f/4 – f/5.6 دیبفزاگن ٍ ثبًیِ 1/500 اس ثبالسز یب ًشدیه ضبسز سزػز. وٌیذ وٌشزل دلز ٍ راحشی ثِ را ًَردّی وِ ثَد خَاّیذ

 اس ثیص ًَردّی اس سب دّیذ افشایص دلِ دٍ یب یه را خَد ًَردّی ثزفی ّبی هىبى یب آفشبثی سَاحل هبًٌذ رٍضي ّبی هىبى در. اسز ّب ٍرسش گًَِ ایي
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 ًطبى ػىس در ّوبٌّگ ٍ خَثی ثِ را هْن ٍ اصلی ًىبر ٍ وزد خَاّیذ حفظ را ػىس در هْن ّبی سبیِ ضوب صَرر ایي ثِ. وٌیذ خلَگیزی حذ

 .داد خَاّیذ

 پیشىُادی ابسار

 احشیبج ضَیذ خب ثِ خب ثشَاًیذ راحشی ثِ وِ سجه، دٍرثیٌی ٍ ثبال ویفیز ثب f/1.8 یب f/1.4 ثب 50mm لٌش ثِ ضوب ّیدبًی، ّبی ٍرسش اس ػىبسی ثزای

 لَی اوسشزًبل فالش یه ثِ ّوچٌیي اسز، ًیبس سیجب ًوبیطی ّبی ساٍیِ ثب ّبیی ػىس گزفشي ثزای( wide –angel) ػزیض لٌش یه داضشي ٍ داریذ

 ایي اهز ایي وِ ّسشٌذ، لَی ثسیبر ّبی فالش ثب ػىبسی هطغَل وِ دیذ خَاّیذ را ػىبسبًی وٌیذ، ًگبُ ٍرسضی ّبی سهیي اطزاف ثِ ضوب اگز. داریذ ًیبس

 اًشخبة ثبال ػىس در هْن ّبی صحٌِ وزدى فزیش ثزای را ضبسز سزػز ٍ گزفشِ( 400-200 ثیي ایشٍ) ون ایشٍ ثب ّبیی ػىس وِ دّذ هی آًْب ثِ را اهىبى

 اس سز ثبال ّبی ضبسز سزػز ثب را ضوب فالش سَاًذ هی وِ دارد ٍخَد( High Speed Sync) ثبال سزػز ثب فالش سبسی ّوگبم اسن ثِ سىٌیىی. وٌٌذ

 سب الشاهیسز اسز ای لَی ًَر دخص دارای وِ لَی فالش یه داضشي الجشِ. اسز ال ایذُ ّب صحٌِ گًَِ ایي اس ػىبسی ثزای وِ وٌذ، ّوبٌّگ هؼوَل

 .ًجبضیذ سَصُ رٍی ًَر هسشمین سبثبًذى ثِ هشىی ضوب

 بىذی جمغ

 گًَِ ایي اس ػىبسی در. اسز ًیبس ػىس گزفشي ثزای اًزصی دز ٍ هطشبق ػىبس یه ثِ دس ثبضٌذ، هی سزػز ٍ ّیدبى اس هولَ ّیدبًی، ّبی ٍرسش

 سىٌیه در سهیٌِ دس وزدى هبر ثزای ٍ وٌیذ اسشفبدُ ّب ػىس ثزای خاللبًِ سٍایبی اس ٍ ضَیذ ًشدیه سَصُ ثبیذ دارد اهىبى وِ خبیی سب ّب ٍرسش

 در وٌیذ اسشفبدُ 50mm سب 35mm لٌش اس ّسشیذ ًشدیه سَصُ ثِ وِ سهبًی. وٌیذ اسشفبدُ ًَر ون ّبی هىبى در ثبال ایشٍ اس ٍ ضَیذ ای حزفِ دٌیٌگ

 ّن سز دطز ّبی ػىس گزفشي ثزای( burst mode) هشَالی ػىبسی حبلز اس ًیبس صَرر در. ضذ خَاّذ دادُ ًطبى وَچه سَصُ صَرر ایي غیز

 .وٌیذ سوزوش خَد ضبسز سزػز ٍ وزدى فَوَس رٍی ٍ دّیذ سغییز ًیبس صَرر در را خَد هىبى. وٌیذ اسشفبدُ

 

 

 

 

 

 


