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 یقسمت اصل  9 ی معرف
 یعکاس نی دورب

 تال یجید



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 تال ی جید یعکاس نی دورب یاجزا .1
 آن  یو اجزا یعکاس  نیشناخت لنز دورب .2
 آن  یو اجزا یعکاس  نی شناخت بدنه دورب .3

 فهرست مطالب
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و نحوه ثبت  ی عکاس ندیمسلمًا فرآ  ،ی عکاس نیدورب یبا شناخت اجزا
  امروزه، .ردیگ ی انجام م یشتر یب با دقت و وضوح ت،یفیباک ریتصاو 
 اریبس ،یتکنولوژ  ریبا توجه به رشد چشمگ تالیجی د ی عکاس  یها نیدورب

 .شوند  ی و ساخته م ی و مدرن طراح شرفتهیپ

 یدر خصوص اجزا ی کامل  حات ی مقاله توض نیمختلف ا یبخش ها در
 .کرد میارائه خواه تالیج ید ی عکاس  نیدورب

 .دیتا انتها همراه ما باش لطفا

 

 تالیجی د یعکاس نیدورب یاجزا 1#

 :شده است لیتشک  ی از دو قسمت اصل ی در حالت کل ی عکاس  نیدورب

 (Lens) لنز .1
 (Body) بدنه .2

هستند که عبارت   یگر ید یخود شامل اجزا ،ی اصل یاجزا  نیکدام از ا هر
 :اند از

 لنز  درب •
 زوم نگیر •
 ها  دکمه •
 ش ینما  صفحه •
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 ...و •

 

ادامه به  در .متفاوت باشند ی ممکن است اجزا کم  ن،یتوجه به نوع دورب  با
  میخواه کیمربوط به هر  یو اجزا ی عکاس  نیدورب ی دو بخش اصل ی معرف 

 .پرداخت

 

 آن  یو اجزا یعکاس نیشناخت لنز دورب 2#

 ریامکان پذ تیفیباک ری تصو جادیا تینور و در نها تیلنز، هدا  بدون
شده اند که با  لیتشک  ی عدس نی از چند ی عکاس نیدورب یلنزها .ستین

  .شود ی م  تیهدا  نیحسگر دورب ای ها، نور به سمت سنسور  ی اتصال عدس 
قطر آن،  رییوجود دارد که با تغ افراگمیبه نام د یا چهیواقع داخل لنز در در

 .قابل کنترل است یمقدار نور ورود
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بر   افراگمیو اعداد د ی نفاصله کانو یعنی به ذکر است که دو عامل مهم  الزم
از   ی برخ نیهمچن .موثر هستند اریقدرت و عملکرد مطلوب لنز بس ت،یفیک

توان   ی را نم ی هر نوع لنز  ی طرف از  .لنز ندارند ضیتعو تیها قابل نیدورب
 نیبا توجه به نوع دورب دیبا .استفاده کرد ی عکاس نیهمه انواع دورب  یبرا

  نیعملکرد دورب از تا دیمناسب انتخاب کن یلنزها ،ی و البته سبک عکاس 
موجود  یشناخت انواع لنزها یبرا .دیکامل داشته باش تی رضا ی عکاس

 .دیمراجعه کن ر یبه مقاله ز تالیجید  یها نیدورب یبرا

 (Zoom Ring & ) فوکوس نگیزوم و ر  نگیر  1-2#

  ی فاصله کانون ریی زوم و تغ یمتحرک برا نگیاز لنزها، ر ی بدنه برخ یرو
وضوح و  زانی مختلف، م یزوم در جهت ها نگیچرخاندن ر با .وجود دارد

  یرو معموال .شود  ی آن ها مشخص م  یی از ثبت نها شی پ ریتصاو  تیشفاف
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 ری فوکوس تصاو ریی تغ یهم وجود دارد برا ی دوم  نگیر  کیاز لنز ها  ی برخ
  یرو زین AF/MF دکمه کی حالت  نی که در ا (Manual) ی به صورت دست

استفاده از  با .قرار داده شده است   ی فوکوس کش  تیانتخاب وضع یلنز برا
حق  (MF) یو فوکوس دست  (AF) فوکوس خودکار نیدکمه شما ب نیا

 .دی انتخاب دار

 

 (Lens Cap) یعکاس نی درپوش لنز دورب 2-2#

  ایکه از لنز  ی مواقع .شده است هیحفاظت از دهانه لنز تعب یلنز برا درپوش
نفوذ گرد و   از تا دیدرپوش را بگذار دیحتمًا با د،یکن ی استفاده نم  نیدورب

 .شود  یر یلنز، جلوگ ی خراش بر سطح خارج جادیغبار و ا
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مثل  یگر ید  یلنزها بسته به نوع لنز و کاربرد آن ممکن است اجزا  یرو
 :به چشم بخورد زین ری موارد ز

 افراگم ید میحلقه تنظ ای نگیر .1
 زر یاستبال ای  ریلرزش گ دکمه .2
 ها  لترینصب ف اریش .3
4. ... 
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 آن یو اجزا  یعکاس نیشناخت بدنه دورب 3#

  ات یعمل ریو سا آن در حافظه رهیذخ ر،ینور، پردازش تصو  افتیواقع در در
آن که در  ضمن .شوند ی انجام م نی در بدنه دورب ،ی عکاس  ندیمهم در فرآ

ِاسکرول،  ایچرخ دنده ها  ش،یبدنه، دکمه ها، صفحه نما  ی رونیبخش ب
 ی داخل یاز اجزا ی کی .و... وجود دارند (Flash Shoes) َکفَشک ِفالش
  ی اصل ری است که تصو نیحسگر دورب ایسنسور  ،یعکاس نیمهم بدنه دورب

ممکن   ی عکاس یها  نیدورب بدنه .شود ی بخش ثبت م  نیتوسط ا   یی و نها
توجه  با .باشد ک یاز فلز و پالست ی ب یترک ایفشرده  کیاست از جنس پالست 

در   اما متفاوت است؛ زیآن، جنس بدنه ن یظاهر  ی ژگی و و نیبه نوع دورب
  کیپالست یسبت به بدنه هان  ی کی_پالستیفلز  یهر صورت، بدنه ها 

به  ی عکاس نیدورب دیهنگام خر حتماً  .تر و بادوام تر هستند نیفشرده سنگ
 اگر .دیخوش دست بودن و وزن آن توجه کن ژهیبدنه، به و یها ی ژگ یو

با بدنه سبک و  ی عکاس  نیبهتر است دورب د،یندار رومندیو ن یدستان قو
 .دیقابل حمل را انتخاب کن
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نما (Viewfinder) ابیمنظره   1-3# صفحه   شیو 
(LCD) 

  ی عکاس نیپرکاربرد دورب اریبس یاز اجزا شیو صفحه نما ابی  منظره
 .هستند

 :ندری وفایو  ای ابی  منظره •

آن سوژه را  قیکه عکاس از طر  ندیگو ی م  نیاز دورب ی واقع به قسمت  در
  .دهد ی درست، دکمه شاتر را فشار م  یاز کادربند پس  ند وک ی مشاهده م 

 .قرار دارد  ی عکاس نیدورب  شی صفحه نما ی قسمت در باال نیا

 :شینما  صفحه •
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توان    ی م (Liquid Crystal Display مخفف)  LCD شیصفحه نما  از
استفاده   نیدورب ی و منوها مات یثبت شده، تنظ یمشاهده عکس ها یبرا

  نیهمچن .است ی لمس  شرفته،یپ یها  نیاز دورب ی برخ شی نما صفحه .کرد
  نیاز ا ی هنگام عکاس اب،یاستفاده از منظره  یتواند به جا  ی عکاس م

 .صفحه استفاده کند

 

 (Shutter Button) یعکاس نیدکمه شاتر دورب 2-3#

 دکمه .عکاسان وجود ندارد یبرا ریوجود دکمه شاتر، امکان ثبت تصو  بدون
شده  هیو در سمت راست تعب نی بدنه دورب یشاتر معموالً در قسمت باال

 .است
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 یو انجام کادربند ابی منظره  قیپس از فوکوس از طر دیشاتر با دکمه
  یاجزا نیو مهم تر  نی از پرکاربردتر ی ک یدکمه  نیا .فشرده شود ق،یدق

 .است ی عکاس  نیدورب

 (Flash Shoes)  یعکاس  نی َکفشک ِفالش دورب 3-3#

  نیباشد، الزم است که از ا ی خارج ای ی به استفاده از فالش جانب ازین اگر
 .قسمت استفاده شود
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 (Pop up Flash)  یعکاس  نیفالش دورب 4-3#

قرار دارد که در صورت عدم وجود نور ها، فالش  نیاز دورب ی بدنه برخ یرو
به طور خودکار، فعال و نور  نیدورب یفالش کوچک رو  ط،یدر مح ی کاف
 .شود ی با کمک فالش اصالح م  طیمح
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 (Camera Scroll)  ِاسکرول ها  ایچرخ دنده ها   5-3#

از آن ها  ی برخ .مختلف، متفاوت است یها نیاسکرول ها در دورب تعداد
  یرو مات یِاعمال تنظ یقطعه برا نی ا .دارند ی کی  ی دو اسکرول و برخ

 .شده است هی تعب ی عکاس  نیدورب
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 (Memory Card Port) درگاه کارت حافظه 6-3#

 ری تصاو یساز  رهیکه بدون آن امکان ذخ ی عکاس نی دورب یاجزا گرید از
دو درگاه   ی عکاس یها نیاز دورب یبرخ .وجود ندارد، کارت حافظه است

 .دارند ی ک یتنها   ی ورود کارت حافظه و بعض یبرا
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درگاه کارت حافظه، کارت حافظه مناسب   ایپورت  ی ژگ یبا توجه به و دیبا
 .با سرعت و دقت باال ثبت شوند ر ی تا تصاو دیکن هیته

 (Camera Battery)  یعکاس  نیدورب یباتر  7-3#

  یباتر  یقسمت ورود تال،یجی د ی عکاس  نیدورب یاز اجزا گریمهم د بخش
درست   یر یخود، حتمًا به نحوه قرارگ یدر جا یقرار دادن باتر  هنگام .است

  .وارد نشود ی و قطعات داخل نیدورب به ی بیتا آس دیدقت کن یباتر 
و بادوام   تیفیباک نال،یاورج یها یاز باتر  میکن یم  هیتوص نیهمچن

 .دیاستفاده کن
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