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 بزای عکبسی مطمئه اس سٍ پبیٍ استفبدٌ کىید

تزیي خغبّب در ػىبسی است وِ ّز وسی آى را لزسش دٍرثیي در ٌّگبم ػىبسی ٍ در تٌیدِ تبر ضذى ػىس ثِ دلیل تىبى خَردى دٍرثیي، یىی اس رایح

ایي هطىل ثسیبر راحت است ٍ ثزای همبثلِ ثب ایي حل .ّبی خَد ًتیدِ هٌفی ثِ ٍخَد آهذُ را هطبّذُ ًوَدُ استتدزثِ وزدُ ٍ ثؼذ اس چبح ػىس

ضَد ٍ ثب ّز پبیِ خغز لزسش دٍرثیي حذف هیضَد. ثب استفبدُ اس سِهطىل است وِ سِ پبیِ ثِ ػٌَاى یه دٍست ٍفبدار ّز فزد ػىبسیَارد هیذاى هی

گذرد وِ سزػت ػىبسی یب سزػت د را رٍی ػىس هیسزػتی وِ ػىس ثگیزیذ ػىس ضوب صبف ٍ ٍاضح خَاّذ ضذ. اصَالً لزسش دست سهبًی تأثیز خَ

حذالل سزػت ضبتز ثزای ػىبسی ثذٍى لزسش  .ضبتز ووتز اس همذار هتؼبرف لزار دادُ ضذُ ثبضذ، چیشی وِ در ثؼضی ضزایظ هدجَر ثِ اًدبم آى ّستین

ثبضذ، ثب  mm 28 ر دادُ ضذُ ثبضذ ٍ لٌش هَرد استفبدُ ضوبثبًیِ لزا 30/1وٌذ. هثالً اگز سزػت ضبتز دٍرثیي ضوب ثزای در هَرد لٌشّبی هختلف فزق هی

ثبضذ خغز ثِ  mm 50 ووی دلت در ثبثت ًگبُ داضتي دٍرثیي هغوئٌبً لزسش دست ثز رٍی ػىس ثجت ًخَاّذ ضذ. اهب اگز لشى هَرد استفبدُ ضوب

 .وَچه ثذى ًیش ثبػث تبر ضذى ػىس خَاّذ ضذ ّبی حتیحتوبً لزسش mm 300 ٍخَد آهذى لزسش دست ٍخَد خَاّذ داضت ٍ در هَرد لٌش تلِ

ست اصالً الجتِ در ضزایغی وِ ًَر ثِ اًذاسُ وبفی ٍخَد داضتِ ثبضذ ٍ ضوب ًیش توبم ضزایظ ػىبسی هؼوَلی را هزاػبت وزدُ ثبضیذ، ضبیذ خغز لزسش د

وبفی ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ ٍ یب در هحیغی داخلی ثسز ثجزیذ وِ وٌذ وِ ثز اثز تبریه ضذى هٌغمِ ػىبسی، ًَر ثِ اًذاسُ هغزح ًجبضذ. خغز سهبًی ثزٍس هی

در ایي ًَر وبفی ًذاضتِ ثبضذ ٍ دستزسی ثِ فالش ّن ًذاضتِ ثبضیذ ٍ ًَرسٌدی اس صحٌِ ّن ثِ ضوب ثگَیذ وِ ثبیذ ػىس را ثب سزػت پبییي ثگیزیذ. 

آى خلَگیزی ًوبییذ، ثبس ّن تالش ضوب ووه سیبدی ثِ رفغ هطىل ضزایظ ضبیذ ّز چمذر ّن وِ سؼی وٌیذ وِ دٍرثیي را ثبثت ثگیزیذ ٍ اس لزسش 

 .ای رایح ٍ ػبدی استّبی پس اس غزٍة ٍ پیص اس علَع خَرضیذ هسئلًِىٌذ. ایي هَضَع در ػىس

 .َبیی جلًگیزی کىدتًاود اس بٍ يجًد آمدن چىیه عکسفقط یک سٍ پبیٍ می

ضَد، ثٌبثزایي حتوبً در ضزایظ ضؼیف ثَدى ٌظیوبت آى ثِ عَر خَدوبر اس عزف دٍرثیي اًدبم هیاگز دٍرثیي ضوب یه دٍرثیي اتَهبتیه ػبدی است وِ ت

تَاًذ ثز اثز ػذم ّب هیًَر اس سِ پبیِ استفبدُ وٌیذ ٍ لزسش دٍرثیي را ثِ عَر ولی حذف وٌیذ. ثِ خبعز داضتِ ثبضیذ وِ تبر ٍ غیز ٍاضح ضذى ػىس

ثزای خزیذ سِ .تَاًیذ ثفْویذ وِ تبر ضذى ػىس ضوب ثِ چِ ػلتی ثَدُ استاًذ هیّبیی وِ تبر ضذُذُ ػىسٍضَح دلیك ّن ثِ ٍخَد ثیبیذ. ثب هطبّ

ّبی عَالًی، آى را ّوزاُ ضَد وِ در هسیزّب ٍ هسبفزتپبیِ سؼی وٌیذ وِ ًَع هحه ٍ سجه آى را اًتخبة وٌیذ. یه سِ پبیِ خیلی سٌگیي ثبػث هی

ّب ثِ آى ٍصل وٌیذ تب حول آى راحت پطتی ػىبسی داریذ، سِ پبیِ را ثب استفبدُ اس ثٌذ ٍثستز ویف دٍرثیي یب وَلًِجزیذ ٍ یب حول آى سخت ثبضذ. اگ

ثبضٌذ تب حول آًْب را تز دارای ویف هخصَصی ّستٌذ وِ خَددارای دستگیزُ یب ثٌذ حوبیل آٍیشاى وزدى هیّبی هذرىپبیِصَرت گیزد. الجتِ سِ

ای وِ ٍلت سیبدی اس ضوب را در ثبس ٍ ثستِ ضذى دیگز در اًتخبة سِ پبیِ، سهبى هَرد ًیبس ثزای ثبس ٍ ثستِ وزدى آى است. سِ پبیِهسئلِ  .تز سبسًذآسبى

 ّبیی وِ در ثبسار ٍخَد دارًذ، حتوبً لبدر خَاّیذّبی سِ پبیِثگیزیذ، هوىي است وِ ثبػث اس دست رفتي فزصت ٍ سَصُ ػىبسی ضوب ثطَد. ثب اًَاع هذل

صٌؼت ػىبسی پیطزفت ثسیبری وزدُ است ثِ عَری وِ ّوِ هی تَاًٌذ ّوچَى یه ػىبس .ثَد وِ هذل هٌبسجی را ثزای دٍرثیي خَد اًتخبة وٌیذ

. ثبضیذ هختلف ّبی افىت اػوبل ٍ ضبتز سزػت ٍ ًَر تٌظین ًگزاى ًیست السم دیگز دیدیتبل ّبی دٍرثیي ثب  حزفِ ای سیجبتزیي هٌظزُ ّب را ثجت وٌٌذ.

گیز در  ّوِ وبر را دٍرثیي اًدبم هی دّذ ٍ ضوب فمظ وبفیست وبدر درست ثجٌذیذ ٍ ضبتز را فطبر دّیذ. ثزای لزسش دست ّب ّن لبثلیتی ثِ ًبم لزسش

دُ وٌیذ. ضبیذ دٍرثیي ّب تؼجیِ هی ضَد اهب خیلی لبثل اػتوبد ًیست ٍ ثزای ایٌىِ ػىس ّبی صبف ٍ ثی لزسش داضتِ ثبضیذ ثْتز است اس سِ پبیِ استفب

گیز، سِ پبیِ ّیچ وبرثزد هفیذی ًذارد اهب ثبیذ ثذاًیذ ثِ خَثی اس لزسیذى ػىس ّب خلَگیزی هی وٌذ ٍ  ٍ لزسش ISO خیلی اس هزدم تصَر وٌٌذ ثب ٍخَد

  .هی تَاًیذ تصبٍیزی وبهال ضفبف ٍ ٍاضح ثجت وٌیذ
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لؼی وِ ًَردّی عَالًی ًیبس است، ایي ٍسیلِ اس ّز گًَِ حزوت ٍ لزسضی خلَگیزی هی ٍاضح تزیي ٍ ارسضوٌذتزیي وبرایی سِ پبیِ ایي است وِ در هَا

ثبًیِ ثی حزوت ٍ ثبثت ًگِ دارًذ. ثِ ّویي دلیل، ثْتز است ثب یه ٍسیلِ خبًجی اس  1/00وٌذ. خیلی اس هزدم ًوی تَاًٌذ دٍرثیي را در سزػت ضبتز سیز 

هٌظزُ  - ػىبسی اس هبُ - ًوبیص آتص ثبسی - حزوت ستبرُ ّب -ت ػىبسی در ض :هَارد سیز السم است ثزای پبیِ سِ  لزسش ّبی دٍرثیي خلَگیزی وٌین.

 ػىبسی در ضزایظ ون ًَر ثذٍى استفبدُ اس فالش - یب هَج ّبی الیبًَس ٍرسضی حزوبت -هبت وزدى حزوت آثطبر - حزوت ٍسبیل ًملیِ - ضْزی

ثبضین. سِ پبیِ ثبػث هی ضَد تب فَوَس ٍاضح داضتِ ثبضین. حتی فطبر ولیذ ضبتز ّن ثبػث ّوِ هب دٍست دارین ػىس ّبی ضفبف ٍ ٍاضح داضتِ 

 .لزسش دٍرثیي هی ضَد ٍ ثب سِ پبیِ هی تَاى اس آى خلَگیزی وزد

 

ووه سِ پبیِ هی تَاًیذ در هَالؼی وِ هی خَاّیذ اس یه صحٌِ ای ػىس ثگیزیذ وِ ثِ صجز ٍ سهبى سیبد ًیبس دارد، سِ پبیِ ثِ دادتبى هی رسذ. حتی ثب 

ت سهبى صذّب یب ّشاراى ػىس اس یه سَصُ یب هٌظزُ ثگیزیذ ٍ آى را ثِ تصَیز هتحزن تجذیل وٌیذ. هثال ثب لزار دادى دٍرثیي رٍی سِ پبیِ ثزای هذ

ب حتی تصَیز هتحزن تَلیذ عَالًی هی تَاًیذ اس هزاحل ثبس ضذى یه گل، حزوت اثزّب یب فبسذ ضذى هیَُ یب خسذ حیَاًبت هزدُ فیلن ثگیزیذ ی

ای ایي اگز هی خَاّیذ ػىس ّبی پبًَراهب یب اوطي ثگیزیذ ثبیذ دٍرثیي را حزوت دّیذ یب ثچزخبًیذ ٍ ثزای ایي هٌظَر ثِ سِ پبیِ ًیبس داریذ. ثز  .وٌیذ

یذ، ٍلتی رٍی سِ پبیِ لزار داضتِ ثبضذ، هی هٌظَر ثِ ثبًذ الستیىی در ثبالی سِ پبیِ ًیبس داریذ. ٌّگبهی وِ دٍرثیي را ثِ عَر افمی حزوت هی دّ

ًیش ثزای ػىس ّبی ٍاضح ثِ سِ پبیِ ًیبس داریذ. ثب ایي ٍسیلِ هی  HDR ثزای ػىبسی در حبلت .تَاًیذ ػىس ّبی خَة ٍ ثی اضىبلی داضتِ ثبضیذ

ًزم افشارّبی هزتجظ، هی تَاًیذ ّوِ آًْب را ثب ّن تَاًیذ چٌذیي ػىس لبثل لجَل اس یه سَصُ ثب ًَردّی ّبی هتفبٍت ثگیزیذ. ٌّگبم ٍیزایص ػىس در 

ػىبسی در حبلت هبوزٍ ثسیبر لذت ثخص است. ایٌىِ اس سَصُ ّبی ریش ّوچَى چطن .تزویت وٌیذ ٍ یه ػىس ثب ًَر ٍ ٍضَح ػبلی ثِ دست ثیبٍریذ

یلی ثِ سَسُ ًشدیه ضذ سیزا تصَیز تبر هی ضَد. اهب ثب یه حطزُ ػىس ثگیزیذ ثسیبر خبلت ٍ سزگزم وٌٌذُ است. اهب ثب حبلت ػبدی دٍرثیي ًوی تَاى خ

ػوك  لزار دادى دٍرثیي رٍی حبلت هبوزٍ، ضوب هی تَاًیذ اس ّوِ هَخَدات ٍ هَارد ریش ػىبسی وٌیذ. ثزای ایي ًَع ػىبسی ثبیذ دیبفزاگن وَچه ٍ

ش هی ضَد. ثزای خلَگیزی اس آى هی تَاًیذ اس سِ پبیِ ووه تصَیز سیبد داضتِ ثبضیذ وِ هستلشم سزػت ضبتز ون است ٍ ایي وبّص هَخت ایدبد لزس

  .ثگیزیذ. ثِ ایي تزتیت هی تَاًیذ ػىس ّبیی ثب فَوَس ّبی ػبلی داضتِ ثبضیذ
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اس خَد ٍ  اس دیگز هَارد وبرثزدی سِ پبیِ ایي است وِ ثِ هب اخبسُ هی دّذ تب اس خَد ًیش ػىس ثگیزین. گبّی دٍست دارین ػمت ثبیستین، صست ثگیزین

فَوَس ػىس ّبی دلخَاّوبى را ثگیزین. هثال ٍلتی ثِ تٌْبیی در عجیؼت ّستین، ثب سِ پبیِ هی تَاًین ثب پطت سهیٌِ درختبى سیجب، رٍی صَرت خَد 

 .وٌین

 چزا بٍ سٍ پبیٍ ویبس دارید ي چٍ سمبوی اس آن استفبدٌ کىید؟

َالؼی ٍلتی یه دٍرثیي دیدیتبل استبًذارد هیخزیذ حتوب ثبیذ یه سِ پبیِ ی هحىن ّوزاُ آى تْیِ وٌیذ. ضبیذ اٍل فىز وٌیذ وِ السم ًیست، اهب ه

ذ. ٍخَد دارد وِ ثِ ضذت احسبس ًیبس ثِ یه سِ پبیِ هی وٌیذ. یه سِ پبیِ ی خَة ثْتبى ووه هیىٌذ ػىس ّبی ثبویفیت تز ٍ خاللبًِ تزی ثگیزی

 چگًَِ؟ 

 عکس َبی ياضح 

ضبیذ ثگَییذ دستتبى اصال ًویلزسد ٍلی ٍالؼیت ایٌست وِ ّویطِ ووی لزسش ٍخَد دارد وِ ثبػث تبری ػىس هیطَد. هخصَصب اگز دٍرثیٌی ثب 

ی ًیست حسبسیت یب دیبفزاگن ّوچٌیي ٍلتی اس سِ پبیِ استفبدُ وٌیذ دیگز ًیبس .رسٍلَضي ثبال داضتِ ثبضیذ، لزسش ون، تبری ثیطتزی را ایدبد هیىٌذ

 .دٍرثیي را ثبّن تغجیك ثذّیذ تب ثتَاًیذ ػىس ّبی خَثی در صجح سٍد یب غزٍة ثگیزیذ

 وًردَی طًالوی

رٍس  یه سِ پبیِ ووىتبى هیىٌذ اس هٌبظز ضجبًِ ٍ ًوبی ولی ضْز ػىس ثگیزیذ ٍ اس فیلتز وبٌّذُ ی ًَر ثزای فؼبل وزدى حبلت ًَردّی عَالًی در

 وٌیذ. ایي حبلت ثْتبى ایي اهىبى را هیذّذ اس سغح هتالعن دریب ٍ دریبچِ ّب ثِ ًزهی ػىس ثگیزیذ ٍ اثزّبی درحبل حزوت را ثِ ػٌَاى رگِاستفبدُ 

 .ای سیجب در آسوبى ثجت وٌیذ

 

 عکبسی مبکزي 

تی دٍرثیي را دستتبى گزفتِ ایذ. یه سِ در حبلت ػىبسی هبوزٍ خیلی سخت است وِ فَوَس را دلیمب در ًمغِ ی هَردًظز لزار دّیذ. ثخصَظ ٍل

 .پبیِ ثسیبر ووه هیىٌذ

 

 عکس َبی خبوًادگی 
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زایتبى ثِ ػىبس خَة ثَدى یؼٌی توبم ػىس ّبی خبًَادُ را ضوب گزفتِ ایذ ٍلی هتبسفبًِ خَدتبى در آًْب ًیستیذ! یه سِ پبیِ هیتَاًذ ایي هطىل را ث

 .دراحتی رفغ وٌیذ ٍ دٍرثیي را ثِ خبی ضوب ثگیز

 

 آرامتز عکس گزفته

زتزُ ٍ سِ پبیِ ثبػث هیطَد ضوب وٌذتز ٍ آراهتز ػىس ثگیزیذ. ایي ثزای ػىبسی اس خیبثبى ٍ حزوت خَة ًیست ٍلی ثزای ػىبسی ّبی هٌظزُ، هبوزٍ، پ

 .سًذگی سبوي ثْتزیي گشیٌِ است. ثبػث هیطَد دلیك تز ػىس ثگیزیذ

 عکبسی اس مدل َب

ػىس ثگیزیذ ثْتز است وِ اس سِ پبیِ استفبدُ وٌیذ ٍ خَدتبى تَصیِ ّبی السم را ثِ اٍ ثىٌیذ تب ًیبسی ًجبضذ دٍرثیي را ٍلتی اس یه هذل هیخَاّیذ 

 .ثگذاریذ سهیي ّوَارُ

 

 اشتببٌ در استفبدٌ اس سٍ پبیٍ ديربیه کٍ َز عکبسی آن َب را مزتکب می شًد ۸

 

است، ٍلی در ػیي حبل ٍسیلِ ایست وِ خیلی هَالغ اس آى ثِ اضتجبُ استفبدُ هی ضَد. در ایي هغلت سِ پبیِ یىی اس لَاسم خبًجی هْن ٍ اسبسی ػىبسی 

 .ثِ اضتجبّبتی وِ در استفبدُ ثب سِ پبیِ ٍخَد دارد هی پزداسین ٍ ًحَُ خلَگیزی اس ایي اضتجبّبت را ثیبى خَاّین وزد
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 اشتببَبت رایج در استفبدٌ اس سٍ پبیٍ: سٍ پبیٍ سست

ثٌبثزایي هؼوَالً ثِ .ت ًیست وِ خیلی اس ػىبسبى ثؼذ اس خزیذ اٍلیي لٌش ٍ دٍرثیي خَد ػاللِ ای ثِ پزداخت ّشیٌِ ثبال ثزای سِ پبیِ ًذارًذخیلی ػدی

لیوت اس هتأسفبًِ ایي وبر هی تَاًذ اس لحبػ التصبدی ّن ثِ صزف ًجبضذ، چزا وِ اوثز سِ پبیِ ّبی ارساى  .سزاؽ سِ پبیِ ّبی ارساى لیوت هی رًٍذ

ثٌبثزایي ثْتز است اگز تَاى ّشیٌِ وزدى ثزای سِ پبیِ را .لحبػ استحىبم ٍ ایستبدگی لذرت السم را ًذارًذ ٍ ًوی تَاًٌذ دٍرثیي را ثی حزوت ًگِ دارًذ

ى لیوت ثگیزیذ هوىي است ثب ًذاریذ ووی صجز وٌیذ ٍ سهبًی وِ تَاى ثیطتز ّشیٌِ وزدى را داضتیذ آى هَلغ سِ پبیِ ثْتزی ثگیزیذ، اگز سِ پبیِ ارسا

اگز در اثتذای وبر یه سِ پبیِ خَة ثگیزیذ در اداهِ وبر هی .ووی ثبد ًتَاًذ دٍرثیي را ثبثت ًگِ دارد ٍ ثبس ّن هدجَر هی ضَیذ سِ پبیِ دیگزی ثگیزیذ

داریذ تَخِ وٌیذ ٍ ثجیٌیذ چِ ًَع سِ پبیِ ای ًیبس لجل اس خزیذ سِ پبیِ ثب دلت ثِ استفبدُ ّبیی وِ اس آى .تَاًیذ در ّشیٌِ سِ پبیِ صزفِ خَیی وٌیذ

اهب اگز هی خَاّیذ اس .اگز هی خَاّیذ ػىس ّبی هبوزٍ ثگیزیذ ٍ در داخل خبًِ ػىس ثگیزیذ یه سِ پبیِ ثشري ٍ سٌگیي هٌبست ضوبست.داریذ

اگز ثخَاّیذ سِ پبیِ ای .وَچه تز ٍ سجه تز ثگیزیذهٌظزُ ػىس ثگیزیذ ٍ فبصلِ سیبدی را هی خَاّیذ ثب پبی پیبدُ ثزٍیذ، ثْتز است سِ پبیِ ای 

 .سجه ٍ در ػیي حبل هحىن تْیِ وٌیذ ثبیذ ّشیٌِ ثبالیی پزداخت وٌیذ اهب ارسضص را دارد ٍ هی تَاًیذ اس آى در ّز ضزایغی استفبدُ وٌیذ

 اشتببَبت رایج در استفبدٌ اس سٍ پبیٍ: جب گذاشته سٍ پبیٍ

 

یه رٍس ثزای ػىبسی ثیزٍى ثزٍیذ احسبس خَثی است وِ سِ پبیِ را ثب خَد ًجزیذ، چزا وِ ّن ثذ حول است ٍ ّن اگز در هَالؼی وِ هی خَاّیذ در 

اهب اگز هی خَاّیذ ثْتزیي ًتیدِ را در توبم پیىسل ّبی سٌسَر دٍرثیي .ثخَاّیذ ثزای ّز ػىس اس آى استفبدُ وٌیذ سهبى سیبدی اس ضوب هی گیزد

، اگز هی Nikon D800E یب Nikon D800 در دٍرثیي ّبیی وِ تؼذاد پیىسل ّبی ثبالیی دارًذ، هبًٌذ.پبیِ را ثب خَد ثجزیذ داضتِ ثبضیذ ثْتز است سِ

 (Mirror Lock-up) ثبًیِ ػىس ثگیزیذ ثبیذ دٍرثیي وبهالً ثبثت ثبضذ ٍ تزخیحبً اس لفل وزدى آیٌِ دٍرثیي 1/12۱خَاّیذ ثب سزػت ضبتزی سزیؼتز اس 

اگز اس حول وزدى سِ پبیِ .استفبدُ وٌیذ تب ثْتزیي ًتیدِ را ثب تَخِ ثِ پیىسل ّبی ثبالی دٍرثیي ثگیزیذ (Exposure Delay) یزیٍ ًَردّی تأخ

یب هی تَاًیذ ثِ ویفی فىز وٌیذ وِ ثتَاًیذ .ثیشاریذ ثْتز است ووی ثیطتز ّشیٌِ وٌیذ ٍ هذل ّبیی را ثخزیذ وِ ثزای حول وزدى راحت سبختِ ضذُ اًذ

 .راحتی سِ پبیِ خَد را ثب آى حول وٌیذثِ 

 اشتببَبت رایج در استفبدٌ اس سٍ پبیٍ: ببس کزدن ستًن میبوی سٍ پبیٍ

 

الجتِ ٍلتی ایي ستَى را ثبال ثیبٍریذ سِ پبیِ اس .اوثز سِ پبیِ ّب ستًَی در ٍسظ خَد دارًذ وِ هی تَاًیذ ثب ثبال آٍردى آى اس ساٍیِ ثبالتزی ػىس ثگیزیذ

ٍ  ووتزی ثزخَردار خَاّذ ضذ، ٍ ثبیذ ایي وبر را ثب احتیبط اًدبم دّیذ ٍ سؼی وٌیذ در صَرتی وِ اهىبًص را داریذ ثذٍى ثبس وزدى ایي ستَىاستحىبم 
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ٍ ضوب ٌَّس ارتفبع  تٌْب سهبًی ثبیذ ستَى هیبًی سِ پبیِ را ثبس وٌیذ وِ سِ پبیِ وبهالً ثبس ضذُ .تٌْب ثب ثبس وزدى پبیِ ّب ارتفبع دٍرثیي را ثبال ثیبٍریذ

 .ثبالتزی هی خَاّیذ، در چٌیي ضزایغی اس هحىن ثَدى سِ پبیِ ّن ثبیذ هغوئي ثبضیذ

 اشتببَبت رایج در استفبدٌ اس سٍ پبیٍ: سٍ پبیٍ را اس ببالتزیه مفصل ببس کىید

 

صَرتی وِ ًیبسی ثِ ثبس ضذى توبهی هفبصل ًیست ایي ثِ دلیل ًبسن تز ثَدى آخزیي الیِ اس سِ پبیِ ثْتز است آى را در آخزیي لذم ثبس وٌیذ ٍ در 

ت ٍ تَاى ثیطتزی لسوت را ثبس ًىٌیذ ٍ ثگذاریذ در داخل الیِ ّبی دیگز ثبلی ثوبًذ، ثب ایي وبر پبیِ ولفت تز خَاّذ ثَد ٍ در ًْبیت سِ پبیِ هحىن تز اس

 .در ًگِ داضتي دٍرثیي دارد

 

خزیذ اٍلیي لٌش ٍ دٍرثیي خَد ػاللِ ای ثِ پزداخت ّشیٌِ ثبال ثزای سِ پبیِ ًذارًذ. ثٌبثزایي هؼوَالً ثِ خیلی ػدیت ًیست وِ خیلی اس ػىبسبى ثؼذ اس 

لیوت اس  سزاؽ سِ پبیِ ّبی ارساى لیوت هی رًٍذ. هتأسفبًِ ایي وبر هی تَاًذ اس لحبػ التصبدی ّن ثِ صزف ًجبضذ، چزا وِ اوثز سِ پبیِ ّبی ارساى

لذرت السم را ًذارًذ ٍ ًوی تَاًٌذ دٍرثیي را ثی حزوت ًگِ دارًذ. ثٌبثزایي ثْتز است اگز تَاى ّشیٌِ وزدى ثزای سِ پبیِ را  لحبػ استحىبم ٍ ایستبدگی

ىي است ثب ًذاریذ ووی صجز وٌیذ ٍ سهبًی وِ تَاى ثیطتز ّشیٌِ وزدى را داضتیذ آى هَلغ سِ پبیِ ثْتزی ثگیزیذ، اگز سِ پبیِ ارساى لیوت ثگیزیذ هو

اهِ وبر هی ثبد ًتَاًذ دٍرثیي را ثبثت ًگِ دارد ٍ ثبس ّن هدجَر هی ضَیذ سِ پبیِ دیگزی ثگیزیذ. اگز در اثتذای وبر یه سِ پبیِ خَة ثگیزیذ در ادووی 

ًَع سِ پبیِ ای ًیبس تَاًیذ در ّشیٌِ سِ پبیِ صزفِ خَیی وٌیذ. لجل اس خزیذ سِ پبیِ ثب دلت ثِ استفبدُ ّبیی وِ اس آى داریذ تَخِ وٌیذ ٍ ثجیٌیذ چِ 

 داریذ. اگز هی خَاّیذ ػىس ّبی هبوزٍ ثگیزیذ ٍ در داخل خبًِ ػىس ثگیزیذ یه سِ پبیِ ثشري ٍ سٌگیي هٌبست ضوبست. اهب اگز هی خَاّیذ اس

گز ثخَاّیذ سِ پبیِ ای هٌظزُ ػىس ثگیزیذ ٍ فبصلِ سیبدی را هی خَاّیذ ثب پبی پیبدُ ثزٍیذ، ثْتز است سِ پبیِ ای وَچه تز ٍ سجه تز ثگیزیذ. ا

در هَالؼی سجه ٍ در ػیي حبل هحىن تْیِ وٌیذ ثبیذ ّشیٌِ ثبالیی پزداخت وٌیذ اهب ارسضص را دارد ٍ هی تَاًیذ اس آى در ّز ضزایغی استفبدُ وٌیذ. 

ثذ حول است ٍ ّن اگز ثخَاّیذ ثزای وِ هی خَاّیذ در یه رٍس ثزای ػىبسی ثیزٍى ثزٍیذ احسبس خَثی است وِ سِ پبیِ را ثب خَد ًجزیذ، چزا وِ ّن 

بضیذ ثْتز ّز ػىس اس آى استفبدُ وٌیذ سهبى سیبدی اس ضوب هی گیزد. اهب اگز هی خَاّیذ ثْتزیي ًتیدِ را در توبم پیىسل ّبی سٌسَر دٍرثیي داضتِ ث

، اگز هی خَاّیذ ثب سزػت Nikon D800E یب Nikon D800 است سِ پبیِ را ثب خَد ثجزیذ. در دٍرثیي ّبیی وِ تؼذاد پیىسل ّبی ثبالیی دارًذ، هبًٌذ

ٍ ًَردّی  (Mirror Lock-up) ثبًیِ ػىس ثگیزیذ ثبیذ دٍرثیي وبهالً ثبثت ثبضذ ٍ تزخیحبً اس لفل وزدى آیٌِ دٍرثیي 1/12۱ضبتزی سزیؼتز اس 

دٍرثیي ثگیزیذ. اگز اس حول وزدى سِ پبیِ ثیشاریذ ثْتز استفبدُ وٌیذ تب ثْتزیي ًتیدِ را ثب تَخِ ثِ پیىسل ّبی ثبالی  (Exposure Delay) تأخیزی

راحتی  است ووی ثیطتز ّشیٌِ وٌیذ ٍ هذل ّبیی را ثخزیذ وِ ثزای حول وزدى راحت سبختِ ضذُ اًذ. یب هی تَاًیذ ثِ ویفی فىز وٌیذ وِ ثتَاًیذ ثِ

هی تَاًیذ ثب ثبال آٍردى آى اس ساٍیِ ثبالتزی ػىس ثگیزیذ. الجتِ ٍلتی  سِ پبیِ خَد را ثب آى حول وٌیذ. اوثز سِ پبیِ ّب ستًَی در ٍسظ خَد دارًذ وِ

تی وِ اهىبًص را ایي ستَى را ثبال ثیبٍریذ سِ پبیِ اس استحىبم ووتزی ثزخَردار خَاّذ ضذ، ٍ ثبیذ ایي وبر را ثب احتیبط اًدبم دّیذ ٍ سؼی وٌیذ در صَر
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پبیِ ّب ارتفبع دٍرثیي را ثبال ثیبٍریذ. تٌْب سهبًی ثبیذ ستَى هیبًی سِ پبیِ را ثبس وٌیذ وِ سِ پبیِ  داریذ ثذٍى ثبس وزدى ایي ستَى ٍ تٌْب ثب ثبس وزدى

ثَدى آخزیي وبهالً ثبس ضذُ ٍ ضوب ٌَّس ارتفبع ثبالتزی هی خَاّیذ، در چٌیي ضزایغی اس هحىن ثَدى سِ پبیِ ّن ثبیذ هغوئي ثبضیذ. ثِ دلیل ًبسن تز 

ست آى را در آخزیي لذم ثبس وٌیذ ٍ در صَرتی وِ ًیبسی ثِ ثبس ضذى توبهی هفبصل ًیست ایي لسوت را ثبس ًىٌیذ ٍ ثگذاریذ در الیِ اس سِ پبیِ ثْتز ا

  .رثیي داردداخل الیِ ّبی دیگز ثبلی ثوبًذ، ثب ایي وبر پبیِ ولفت تز خَاّذ ثَد ٍ در ًْبیت سِ پبیِ هحىن تز است ٍ تَاى ثیطتزی در ًگِ داضتي دٍ


