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و  نیفوکوس دورب
مختلف  یحالت ها

 آن  میتنظ



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

   ست؟ی چ نیفوکوس دورب .1
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  ( Camera Focus Points)  نینقاط فوکوس دورب ف ی تعر  .3
 در حالت خودکار نی انواع فوکوس دورب .4
 و خودکار یمشترک فوکوس دست  یحالت ها .5
 م؟ یاستفاده کن یاز فوکوس دست یطیدر چه شرا .6
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  ی که ثبت م ی ر یعکس ها و تصاو ،ی اب یوضوح  ای نی بدون فوکوس دورب
  ی ثبت شده، به خصوص سوژه اصل ری آن که تصاو یبرا  .شوند ی تار م  د،یکن

توجه  ی در هنگام عکاس ی ژگ یو نی به ا دیبا در عکس کامال واضح باشند،
استفاده از   تی و اهم ی ابی وضوح  یآن که با انواع روش ها یبرا .دیینما

 می کن ی م شنهادی پ د،یآشنا شو شتری ب ی عکاس یها نیدر دورب ی ژگ یو نیا
 .دیمطالعه کن انیمقاله را تا پا نی حتمًا ا

 

 ست؟یچ نیفوکوس دورب 1#

فوکوس بر   ای ی اب یوضوح  ،یمهم در عکاس یها و مهارت ها  کی از تکن ی کی
 (Focus) فوکوس یلغو یمعنا .عکس است یسوژه ها ایسوژه  یرو

از   ی اگر شما در حال عکاس حال .باشد ی موضوع م کی  یتمرکز کردن رو
سوژه  یرو دی با نیدورب فوکوس د،یخاص باش وانیح ایمنظره، گل  کی

 ی در عکس ثبت شده، سوژه اصل بیترت  نیبد .شود میمورد نظر تنظ
  ای ی اب یوضوح  اگر  .اجسام در عکس، قابل مشاهده است ریواضح تر از سا

  ی( روییزوم کردن )بزرگنما با انجام شود، ی سوژه به درست یفوکوس رو
سوژه را از دست  ات ییاز جز یادیشد که بخش ز میعکس متوجه خواه 

را   ی مشخص ی فاصله کانون  ن،یلنز دورب ی عدس  ،ی عکاس هنگام .می داده ا
انجام شده،   مات یتوجه به تنظ با .کند ی م  میتنظ ن یسوژه تا دورب نیب

  رینسبت به سا لیدل نیو به هم ردیگ ی سوژه در مرکز فوکوس قرار م
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  یکه نسبت به نقطه مرکز  یی ایاش  ،ی طور کل به .اجسام واضح تر است
 .دارند یهستند، وضوح کمتر  یفوکوس در فاصله دورتر 

 

 

 ن یفوکوس دورب می تنظ یانواع حالت ها 2#

توجه به  با .است میو خودکار قابل تنظ ی در دو حالت دست  نیدورب فوکوس
 ی ک یتوان  ی م  ن،ی دورب مات یتسلط بر تنظ زانیسوژه و م یر یقرارگ تیموقع

 .از حالت ها را انتخاب کرد

 (Manual Focus) ی دست  فوکوس .1

  ی ابی وضوح   یبرا یشتر یعمل ب  یعکاس آزاد ،یحالت فوکوس دست در
تا سوژه  دیرا بچرخان نیلنز دورب یرو نگیر دی حالت، با  نیا در .سوژه دارد

که نور   ی طیدر شرا ی فوکوس دست   از .وضوح ثبت شود  زانیم نی شتریبا ب
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فوکوس  ط،یشرا نی در ا چون .توان بهتر استفاده کرد یکم باشد، م  طیمح
 ی که عالقه مند به عکاس یافراد یبرا .نخواهد داشت ی خودکار عملکرد خوب 

انتخاب   نیبهتر نینوع فوکوس دورب نی نجوم، حشرات و پرتره هستند، ا
 .است

 

 (Auto Focus) خودکار فوکوس .2

سوژه  یبه طور اتومات رو ی عکاس نیدورب ستمیحالت، س نیا میتنظ با
لنز   یها ی واقع با به حرکت در آمدن عدس در .کند ی مورد نظر فوکوس م 

  شود و ی م  میتنظ نیسوژه و دورب نیمناسب ب ی فاصله کانون  ن،یدورب
بدون   رد؛یگ ی وضوح شکل م  زانیم  نیشتر یاز سوژه با ب ی عکاس  ت،یدرنها

نوع فوکوس در   نیا عملکرد .انجام دهد ی خاص  مات یکه عکاس تنظ نیا
از  ی عنوان مثال، در برخ به .مختلف، متفاوت است ی عکاس  یها نیدورب
سوژه   کی یرنگ، رو ایبر اساس کنتراست نور  ی ابی ها، وضوح  نیدورب

 .شود ی انجام م
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فشار   مهیحالت فوکوس خودکار، پس از آن که دکمه شاتر را به صورت ن در
سوژه مورد نظر انجام  یفوکوس بر رو د،یشات کن میاصطالحا ن ای دیده

را  نیفوکوس دورب نگیر دیبا  ی که در فوکوس دست ی حال در د؛شو  ی م
 .سوژه انجام شود یبه طور کامل رو ی ابیتا وضوح   دیبچرخان

 

 

  نینقاط فوکوس دورب فی تعر  3#
(Camera Focus Points) 

قفل  یکه از آن نقاط برا ندیگو ی م نیدر قاب دورب ی فوکوس به نقاط نقاط
که دکمه شاتر   ی واقع هنگام  در .شود  ی سوژه استفاده م   یکردن فوکوس رو

 شی در صفحه نما نیاز نقاط فوکوس دورب ی برخ د،ی فشار ده مهیرا تا ن
(LCD) ندر یوفایو ای (Viewfinder)روشن شده،   نقاط .شوند ی ، روشن م
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  .کنند ی را مشخص م ریچند سوژه در تصو ای کی یفوکوس رو  تیوضع
از  یار یبس در .متفاوت است نیه به نوع دوربنقاط، با توج نیا تعداد
  ی م  رینقطه متغ 000 تا  20تعداد نقاط فوکوس از  شرفته،یپ یها نیدورب
  یثبت سوژه ها یکه از فوکوس خودکار برا ی زمان ینقاط برا  نیا .باشد

  ی مثال، در عکاس یبرا .هستند یکاربرد اریبس د،یکن ی ثابت استفاده م 
ثبت  تیفیواضح و باک  یر یچشمان سوژه، تصو یپرتره با فوکوس رو 

 .کرد دیخواه
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 در حالت خودکار  نیانواع فوکوس دورب 4#

مختلف فوکوس خودکار  یبخش از مقاله در خصوص حالت ها نیا در
حالت   نیاز ا کیدر نظر گرفتن هر  با .میکن ی ارائه م ی حاتیتوض نیدورب

 .دیسوژه فوکوس کن یرو دیتوان   ی ممختلف،   یها  تی ها، در موقع

 Auto Focus-Single)  یتک نقطه ا ای Single Shot فوکوس .1
Shot=AF-S ) 

 یفوکوس به صورت تک نقطه ا تیاز قابل ی عکاس  یها نیدورب شتریب
 ینقطه از چند نقطه فوکوس، برا کیحالت، تنها   نیا در .برخوردارند

  یتک نقطه، برا  نیا تی موقع انتخاب .شود ی سوژه انتخاب م  ی ابی وضوح 
تواند نقطه   ی م  ی انتخاب نقطه .سوژه به عهده عکاس است  یفوکوس رو

 نیدورب ندریوفا ی از چند نقطه فوکوس فعال در و ی کی  ای ریدر تصو یمرکز 
که تعداد نقاط فوکوس قابل مشاهده در  دیخاطر داشته باش به .باشد
باز بودن آن وابسته   ایبسته  انزیو م  افراگمید میبه نحوه تنظ ن،یدورب

  نیهر چه مقدار نور وارد شده به لنز و سنسور دورب ،یطور کل به .است
  کیکه از  ی طی شرا در .است شتریب  زین نیباشد، نقاط فوکوس دورب شتریب

تا تمام   دیحالت را انتخاب کن نیاست ا  بهتر د،یکن ی م   ی سوژه تک عکاس
 .باشد ی سوژه اصل یو تمرکز شما رو دیتاک
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 (Group Point) یچند نقطه ا فوکوس .2

( تفاوت ی)فوکوس تک نقطه ا ی با حالت قبل نیحالت از فوکوس دورب نیا
 نیدورب .است  ی تفاوت آن ها در تعداد نقاط انتخاب  تنها .ندارد یادیز

به هم هستند را به  کی نقطه، چند نقطه که نزد کی یبه جا ،یعکاس
متحرک  یاز سوژه ها ی عکاس یبرا .کند ی نوان نقاط فوکوس انتخاب م ع

 نیب از .است ی انتخاب مناسب  نه یگز نیدر حال حرکت، ا لیمانند اتومب
از نقاط را به عنوان نقطه  ی کیباالخره  نینقطه فوکوس، دورب نیچند

 .کند ی انتخاب م  یی فوکوس نها ای ی ابی وضوح 
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 و خودکار   یمشترک فوکوس دست یحالت ها 5#

 (Dynamic) کی نامیدا فوکوس .1

  در شود و ی سوژه مورد نظر قفل م  یرو نیحالت، فوکوس دورب نیا در
  ی اب یوضوح  یبرا  ،ی فوکوس فعل یصورت جا به جا شدن سوژه، نقاط کنار 

حالت از فوکوس خودکار، همانند حالت   نیا عملکرد .شوند ی سوژه فعال م 
عدم حرکت سوژه توسط  ایحالت، حرکت  نیا در .است یچند نقطه ا

 .شود ی فعال م قیو سپس نقطه فوکوس به طور دق  ی بررس نیدورب
کنتراست   ایرنگ  ریینقاط فوکوس را بر اساس تغ ک،ی نامیدا فوکوس

و  قینقطه فوکوس دق ت،یو درنها  ی ابی ارز ،ی نسبت به نقطه فوکوس فعل
 .کند ی سوژه انتخاب م  تیمناسب را با توجه به موقع
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 (Automatic) کیاتومات  فوکوس .2

  یبرا ی عکاس نی دورب ی و هوش مصنوع  شرفتهیپ یحالت از تکنولوژ  نیا در
 یرو نیدورب ،یتکنولوژ  نیکمک ا با .شود ی سوژه استفاده م  صیتشخ

بر اساس  ی ابیاغلب مواقع، وضوح  در .کند ی سوژه مورد نظر فوکوس م 
  با .شود یصورت انجام م  ات یجزئ ریرنگ پوست، رنگ چشم ها و سا 

خواهد   تیفیواضح و باک اریاز سوژه بس یی نها ریتصو ک،یفوکوس اتومات 
 .شد
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-Auto Focus) وستهیپ ای Continuous فوکوس .3
Continuous=AF-C ) 

هنگام  ژهیو به پرکاربرد است؛ اریبس زیحالت از فوکوس خودکار ن نیا
 نی ا در .از کودکان ی عکاس ایوحش  ات یح ،ی ورزش یاز سوژه ها  ی عکاس

  ی سوژه اصل یرو  نیفوکوس دورب ، ی عکاس  نیحالت، با کمک پردازنده دورب
نقطه   ر،یه در طول قاب تصوسوژ  یی صورت جا به جا در .شود ی انجام م

عنوان مثال، اگر سوژه به سمت   به .کند ی با سوژه حرکت م  زیفوکوس ن
 .شود ی حرکت کند، نقطه فوکوس سمت راست فعال م ندریوفای راست و
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استفاده   یاز فوکوس دست یطی در چه شرا 6#
 م؟ یکن

 اریکم باشد، بس طیکه نور مح ی طیدر شرا ی از فوکوس دست  استفاده
  یادیمورد نظر کنتراست ز یسوژه ها ای ایاش نیکه ب ی زمان  .مناسب است

حالت، فوکوس   نیکه در ا  چرا .دیرا انتخاب کن ی وجود ندارد، فوکوس دست
هنگام  نیهمچن  .شوند ی تار م   ریندارد و تصاو  ی خودکار عملکرد مطلوب

انتخاب   نهی گز نیا ی دسته جمع  یعکس ها ای ی عی از مناظر طب ی عکاس
شما در فوکوس و  یکه تمام اجزا و سوژه ها چرا .است  ی مناسب اریبس

حالت حتمًا   نیدر ا  میکن ی م  شنهادی پ .رندیگ ی قرار م نی نقطه وضوح دورب
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و وضوح  تیف یاز ک ریتا تصو دیعدد بزرگ قرار ده یرا رو نیدورب افراگمید
 .برخوردار باشد  ی کاف


