
 

 1 

 

 ؟ چگونه يک دوربين ديجيتال انتخاب کنيم

ها و تحوالت چشمگير در عرصه دستگاههاي الکترونيکي در  اکثر پيشرفت

هاي مهم و عظيم تري در صحنه هاي  بيست سال گذشته ، مديون پيشرفت

 ، CD : الکترونيکي نظير بررسي عملکرد دستگاههاي. ديگر تکنولوژي است

DVD ، MP3s و DVR ، نمايد  ا به اين واقعيت مهم معطوف ميتوجه ما ر

تبديل : که تمامي آنان از يک پردازش پايه مشابه استفاده مي نمايند 

رويکرد فوق، تغييرات گسترده ) . صفر و يک ( آنالوگ به ديجيتال  اطالعات

نحوه برخورد با اطالعات صوتي و تصويري ، بدنبال داشته  اي را در رابطه با

از نمونه هاي قابل توجه در اين زمينه بوده  ال ، يکيدوربين ديجيـت. است 

( اساسي تغيير نموده است که نسبت به مدل هاي قبل از خود ، بصورت

در دوربين  تمامي فرآيندها) . تفاوت عمده نسبت به با دوربين هاي سنتي 

تمامي . هاي سنتي، مبتني بر فعاليت هاي شيميائي و مکانيکي مي باشد

تال داراي يک کامپيوتر از قبل تعبيه شده بوده وتصاوير را هاي ديجي دوربين
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  .ذخيره مي نمايند بصورت الکترونيکي

 

الکترونيکي براي  فرض کنيد ، قصد تهيه يک عکس و ارسال آن از طريق نامه

 در اين رابطه مي بايست تصوير اخذ شده ،. دوست خود را داشته باشيم 

( تر قادر به شناسائي آن باشد بصورتي نمايش و مشخص گردد که کامپيو

در حقيقت يک تصوير ديجيتال، رشته اي طوالني از  . ( بيت ها و بايت ها

شده که پيکسل ناميده مي شوند را  صفر و يک بوده که تمامي نقاط رنگ

يکديگر ، تصوير  ترکيب و اجتماع تمامي نقاط فوق با. مشخص مي نمايد

را  در صورتيکه قصد تهيه يک عکس. ديجيتالي مورد نظر را ايجاد مي نمايد

  :داشته باشيم ، مي توان از دو گزينه زير استفاده نمود 

 

در اين روش با استفاده از يک دوربين . دوربين هاي فيلم سنتي  استفاده از•

نظر گرفته شده و پس از پردازش فيلم بصورت  عکسبرداري ، عکس مورد

. ها ي مخصوص ، فراهم مي شود غذشيميائي، امکان چاپ آن با استفاده از کا

ديجيتال تبديل  در ادامه ، عکس آماده شده توسط اسکنر ، اسکن و بصورت
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  .مي گردد 

 

استفاده از يک دوربين  در اين روش ، با: استفاده از يک دوربين ديجيتال •

و  ديجيتال و تابش نور به شي مورد نظر و دريافت فيدبک هاي مربوطه

بصورت " عه اي از پيکسل ها ، تصوير مورد نظر مستقيماتبديل آنان به مجمو

  .تبديل مي گردد  ديجيتال

 

متعددي نظير  يک دوربين ديجيتال ، همانند يک دوربين سنتي داراي امکانات

بر  اين نوع دوربين ها در مقابل تمرکز نور. مجموعه اي از لنزها مي باشد : 

ه نيمه هادي تابانده که ضبط روي بخشي از فيلم ، نور را بر روي يک دستگا

در ادامه، يک کامپيوتر اطالعات الکترونيکي . نور راانجام خواهد داد  الکتريکي

مهمترين تفاوت بين يک دوربين . ديجيتال تبديل مي نمايد  را به داده

برفيلم ، عدم استفاده از فيلم در دوربين هاي  ديجيتال و يک دوربين مبتني

هاي ديجيتال داراي يک سنسور بوده  ابل ، دوربيندر مق. ديجيتال مي باشد

سنسورهاي استفاده  . که نور را به سيگنال هاي الکتريکي تبديل مي نمايد
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 CCD)Charge Coupled شده در اکثر دوربين هاي ديجيتال ، از نوع

Device)  در تعدادي ديگر از دوربين هاي ديجيتال از تکنولوژي . مي باشد

 CMOS)complementary metal oxide نيمه هادي

semiconductor) با اينکه سنسورهاي. استفاده مي شود CMOS ،  تصاوير

خواهند  ديجيتال با کيفيت مطلوبتر را ارائه مي نمايند و در آينده متداولتر

 CCD شد ، ولي نمي توان ادعا نمود که تکنولوژي فوق جايگزين سنسورهاي

مجموعه اي بسيار کوچک از  ، CCD . دوربين هاي ديجيتال خواهد شد در

به الکترون ) نور ( بوده که مسئوليت تبديل تصوير  ديودهاي حساس به نور

 photosites ، ديودهاي فوق. دارند  را برعهده) سيگنال هاي الکتريکي ( 

  .باشد حساس به نور مي ، photosite هر. ناميده مي شوند 

 

 

  جايگاه دوربين ديجيتال

شده با استفاده از دوربين هاي  اره گرديد، تصاوير اخذهمانگونه که اش

با توجه به نقش . گردند ديجيتال ، به رشته اي طوالني از پيکسل تبديل مي
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تهيه کنندگان  حياتي پيکسل ها در دوربين هاي ديجيتال ، توليد کنندگان و

 مگا پيکسل ، واحد اندازه.توجه بسيار خاصي نسبت به پارامتر فوق دارند 

مگا ، به معني يک ميليون و پيکسل .ري بزرگتري نسبت به پيکسل است گي

تمامي تصاوير . مي باشند که يک عکس را ايجاد مي نمايند نقاط بسيار کوچکي

يک تصوير حاوي . پيکسل تشکيل مي گردند  از نقاط بسيارريزي به نام

" آنان بدون چشم مسلح عمال ميليون ها نقطه و يا پيکسل بوده که تشخيص

ديجيتال داراي  بديهي است ، هر اندازه که دوربين. غير ممکن مي باشد

 پيکسل هاي بيشتري باشد ، قادر به آگاهي جزيئات بيشتري از تصوير خواهد

بموازات افزايش اطالعات مربوط به جزئيات يک تصوير ، مي توان . بود

ارتباط با اندازه تصوير را بزرگتر و عمليات مربوطه را در  براحتي ابعاد و

متداول که در دوربين هاي ) وضوح ( دقت ها ي  برخي از. آنان انجام داد 

  :باشد  ديجيتال استفاده مي گردد ، بشرح زير مي

 

دقت فوق در اکثر دوربين هاي ديحيتال ارزان :  پيکسل ٢٥٦در  256•
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کيفيت تصاوير اخذ " دقت فوق پائين بوده و معموال. ارائه مي گردد  قيمت

مجموع تمامي . از دوربين ها نيز مطلوب نخواهد بود  توسط اين نوعشده 

  . مي باشد ٦٥،٠٠٠پيکسل ها 

 

دقت فوق نيز پائين بوده و در اکثر دوربين هاي :  پيکسل ٤٨٠در  640•

در صورتيکه قصد گرفتن تصوير و ارسال . از آن استفاده مي گردد  ديجيتال

در صفحات وب ، وجود داشته باشد ، استفاده از آنان  آن براي دوستان و يا

مجموع تمامي پيکسل ها . پاسخگو باشد  دقت فوق مي تواند در اين رابطه

  . مي باشد ٣٠٧،٠٠٠

 

در صورتيکه قصد چاپ تصاوير اخذ شده توسط  :  پيکسل٩١٢در  1216•

فوق مطلوب خواهد بود  دوربين هاي ديجيتال وجود داشته باشد، دقت

  ).مگاپيکسل (  مي باشد١،١٠٩،٠٠٠مجموع پيکسل ها ، 

 

دقت فوق باالبوده و مي توان تصاوير اخذ شده .  پيکسل ١٢٠٠در  1600•
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مجموع تمامي ).  اينچ ١٠ در ٨يک تصوير ( ابعاد بزرگتر چاپ نمود را با

 ١٠ / ٢امروزه دوربين هائي با . ميليون مي باشد  دو" پيکسل ها تقريبا

   .ميليون پيکسل نيز عرضه شده است

ضرورت استفاده از دقت باال در دوربين هاي ديجيتال ، به نوع عملياتي که 

در صورتيکه ، هدف . بر روي تصوير انجام شود،بستگي دارد مي بايست

وب و يا ارسال آنان از طريق نامه الکترونيکي  استفاده از تصاوير در صفحات

 پيکسل ٤٨٠در  ٦٤٠که داراي دقت  براي دوستان باشد،مي توان از دوربيني

تواند در خود  تعداد تصاويري را که دوربين مي.است ،استفاده نمود

 در. نگهداري نمايد ، متناسب با افزايش وضوح تصوير ، کاهش مي يابد

صورتيکه تصميم به چاپ تصاوير اخذ شده وجود داشته باشد ، مي بايست از 

در . فاده گرددداراي تعداد پيکسل بيشتري مي باشند، است دوربين هائي که

  .پنج مگا پيكسلي متداول شده اند  حال حاضر، دوربين هاي چهار و

 

 

  ويژگي ها ي مهم
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هاي مرتبط با دوربين ديجيتال، مي توان به موارد زير  از مهمترين ويژگي

  :اشاره نمود 

 

تمامي دوربين هاي ديجيتال موجود، قادر به ايجاد تصاوير با کيفيت  :دقت•

بهمراه نامه هاي الكترونيكي و يا در اندازه هاي  ارسالمناسب بمنظور 

گرديد، هر اندازه تعداد پيكسل هاي  همانطور که اشاره.كوچك مي باشند

مي توان آنرا در  يک تصويربيشتر باشد، تصوير مذكور واضح تر بوده و

 دوربين هايي كه داراي وضوح دو مگاپيكسل مي. اندازه بزرگتري چاپ كرد

 ، دروبين هايي با دقت سه ٥*٧ به ايجاد تصاويري به ابعاد باشند ، قادر

 و دوربين هاي با دقت ١٠ در ٨به توليد تصاويري در ابعاد  مگاپيکسل قادر

  . را ايجاد نمايند١٧ در ١١تصاويري با ابعاد  چهار مگاپيكسل ، مي توانند

 

بشتر از از كاربران اندازه و وزن دوربين ب براي برخي: اندازه، وزن و طرح•

استفاده از دوربين . ( حمل آسان دوربين( ميزان دقت آن اهميت دارد

 هاي كوچك آسان مي باشد ولي بدليل كوچك بودن صفحه و دكمه هاي
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كنترل كننده آن ، ممکن است به مرور زمان تبعات و مشکالت خاص خود را 

  .باشد  بدنبال داشته

 

 اقد لنزهاي نوري ميدوربين هاي ارزان قيمت، اغلب ف: عدسي زوم •

اگر مجبور به انتخاب بين دوربين هاي داراي لنزهاي نوري و يا . باشند

دقت باال مي باشيم ، پيشنهاد مي گردد ، دوربيني انتخاب  دوربين هاي با

در چنين مواردي ضرورتي ندارد که سوژه . باشد گردد كه داراي لنز نوري

س از گرفتن تصاوير با پ مورد نظر جهت عکاسي، بزرگ انتخاب گردد و

روي آن را  بکارگيري نرم افزار ، برداشت ها و پردازش هاي مورد نظر بر

ديجيتال  الزم است به تبليغاتي که در رابطه با لنزهاي دوربين هاي. انجام داد

تعداد زيادي . و ميزان عملکرد آنان مي شود ، دقت الزم نيز صورت پذيرد

را با )  حرکت لنز بمنظور بزرگنمائي تصوير (توليد کنندگان ، زوم ليزري  از

، ترکيب و ) نمايد  capture تعداد اندکي پيکسل را مي تواند ) زوم ديجيتال

  .اعالم مي نمايند 
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 براي گرفتن تصاوير از فاصله بسيار نزديك و يا در موارديکه: تمركز دستي•

 ارائه شده امكان تتنظيم اتوماتيك وجود ندارد ،استفاده از پتانسيل هاي

دستي دوربين ،کمک مناسبي بمنظور اخذ تصاوير واضح را  بمنظور تنظيم

ها امکان استفاده از تنظيم دستي وجود  در برخي دوربين. ارائه مي نمايد

در فواصل " مورد نظر صرفا نداشته و در چنين مواردي مي توان از دوربين

  .محدودي استفاده بعمل آورد 

 

داراي هشت " هاي ديجيتال دو مگاپيكسلي كه اكثرا دوربين: ذخيره سازي•

مي باشند ، قادر به نگهداري هشت تا  )کارت حافظه اوليه ( مگابايت حافظه 

كارت حافظه همراه يك  ظرفيت. ده تصوير با باالترين دقت خواهند بود

متناسب  دوربين ديجيتال زياد حائز اهميت نمي باشد و مي توان در ادامه و

شركت سوني همچنان .كارت هائي با ظرفيت بيشتر استفاده نمودبا نياز، از

هائي را توليدمي نمايد که مي توانند تصاوير را بر روي فالپي  دوربين

فراموش نکنيم که سرعت فالپي . ذخيره نمايند  ديسک و يا ديسک نوري
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تصوير با دقت باال را نمي توان بر  ديسک ها کند بوده و بيش از يک و يا دو

نوري مي توان تصاوير  با استفاده از ديسک هاي. آنان ذخيره نمودروي 

استفاده  بمراتب بيشتري راذخيره نمودولي دوربين هائي که از ديسک نوري

  .مي نمايند کند و حجيم مي باشند

 

از يك و يا چند نوع باطري استفاده مي  در دوربين هاي ديجيتال: باطري ها•

شارژ و هم بصورت   قليايي غير قابلهم بصورت ،AA باطري نوع. گردد

 و يا باطري CRV3 باطري هاي ظرفيت باال. قابل شارژ موجود مي باشد 

هاي قابل شارژ ، نمونه هائي ديگر از باطري هاي قابل استفاده در دوربين 

  .مي باشند هاي ديجيتال

 

ر تصاوي )اخذ( بسياري از دوربين هاي ديجيتال قادر به گرفتن : فيلم و صدا•

حافظه ). به همان خوبي که عکس مي گيرند ( ويدئوئي مناسب مي باشند 

. دوربين ها ، قادر به ذخيره سازي فيلم زيادي نخواهند بود  اين نوع از

امكان دسترسي به دوربين هاي فيلمبرداري  ويژگي فوق ، در موارديکه
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  .ندارد، بسيار مفيد مي باشد جهت ضبط تصاوير مربوط به يك صحنه وجود

 

 

امکان استفاده اتوماتيک را  تمامي دوربين هاي ديجيتال ،: تنظيمات نوردهي•

از قبل تعبيه  فراهم مي نمايند ، در چنين مواردي کافي است از يک دکمه

شده که تمامي پارامترهاي الزم بمنظور اخذ تصاوير را بصورت پيش فرض 

يي كه داراي استفاده از دوربين ها. نظر مي گيرد ، استفاده گردد در

ميزان ورود نورمي باشند ، بمراتب مطلوبتر خواهد  ديافراگمي جهت تنظيم

و تنظيم فاصله لنز و يا مدت زمان باز  با استفاده از دوربين هاي فوق. بود

 .در نظر گرفته خواهد شد بودن ديافراگم ، بقيه تنظيمات بصورت اتوماتيك

 

 

است به امکانات ارائه  ل ، الزمدر زمان انتخاب يک دوربين ديجيتا: منوها•

 . شده بمنظور تنظيم دقت ، حالت و ساير موارد ديگر نيز دقت گردد

وجود امکانات مناسب در خصوص مشاهده سريع تصاوير گرفته شده نيز از 
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وجود دكمه هاي زياد بر . دوربين ديجيتال محسوب مي گردد مزاياي يک

 دسترسي به تصاوير گرفته شده زمان ، تنظيم و روي دوربين عالوه بر اتالف

هاي يک دوربين بيشتر باشد  هر اندازه تعداد دکمه.را مشكل مي سازد

  .،منوهاي مرتبط با آن نيز افزايش خواهد يافت 

 

•White Balance :  تمامي دوربين هاي ديجيتال،امكان انتخاب يک " تقريبا

ويژگي .نداز قبل تعيين شده را فراهم مي نماي White Balance تنظيم

اعالم خواهد کرد که کدام عنصر در تصوير مي  فوق ، به دوربين ديجيتال

قابليت تشخيص .(داشته باشد  بايست سفيد بوده و يا برداشتي معادل آن

اين دو رنگ  بخش هائي از يک عکس که مي بايست سفيد ، سياه و يا بين

 منظور استفادهدر صورتيکه کيفيت رنگ تصاوير، پارامتري مهم ب). بنظر ايند

از دوربين ديجيتال مي باشد، پيشنهاد مي گردد، دوربيني با قابليت فوق 

  .انتخاب گردد 

 

•LCD : برخي از دوربين هاي ديجيتال داراي نمايشگر LCD  با .مي باشند
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از نمايشگرهاي فوق ، مي توان تصاوير اخذ شده را بالفاصله مورد  استفاده

هاي موجود بسيار متنوع و متفاوت  LCD تكيفي. داد بازبيني مجدد قرار

توسط آنان در برخي مدل ها در مقابل  تصوير نمايش داده شده. مي باشد 

به نقطه نمايش داده  نورخورشيد از بين رفته و يا تصاوير بصورت نقطه

 در برخي موارد ممکن است تصاوير نمايش داده شده با خم.خواهند شد 

  در صورتيکه قصد تهيه يک دوربين با نمايشگر.نمودن دوربين ، تغيير نمايند

LCD داشته باشد ، پيشنهاد مي گردد قبل از خريد ، کيفيت وجود LCD  آن

  .در عمل امتحان گردد 

 

 

  تشريح مشخصات

بمنظور نشان دادن  مگاپيكسل ارائه شده توسط يك دوربين ديجيتال ، روشي

 سل بيشتر باشد، دقتهر اندازه تعداد مگاپيك. دقت يك دوربين مي باشد

دوربين نيز بيشتر بوده و امکان گرفتن تصاوير بزرگترو با كيفيت چاپ 

يك دوربين دو مگا پيكسلي، مي تواند تصاويري با . گردد مطلوب،فراهم مي
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دقت فوق ، امکان گرفتن تصاوير .ايجاد نمايد  پيكسل را١٢٠٠ در ١٦٠٠دقت 

در دوربين هاي سه . رائه مي نمايدا  با باالترين كيفيت٥*٧را در اندازه هاي 

پيكسل را ايجاد  1536  در٢٠٤٨مگا پيكسلي ، مي توان تصاويري با كيفيت 

كيفيت  هر اندازه تصاوير داراي) .  با كيفيت مطلوب ١٠*٨تصاوير (نمود 

بهتري باشند، حافظه بمراتب بيشتري در دوربين اشغال شده و متناسب با 

 مي تواند در حافظه خود نگهداري نمايد، عكس هايي كه دوربين آن تعداد

اين راستا ، مي توان از كارت هاي حافظه  در. كاهش پيدا مي نمايد

در صورتيکه قصد .نمود بمنظورافزايش ميزان حافظه دوربين ، استفاده

هاي  استفاده از تصاوير گرفته شده توسط دوربين هاي ديجيتال در نامه

اشته باشد ، به دوربين هاي پيشرفته اي الكترونيكي و يا صفحات وب وجود د

آنان بيش از دو مگا پيكسل است ، نياز نخواهد بود ولي در  كه دقت

اندازه هاي متفاوت وجود داشته باشد ،  صورتيکه قصد تهيه تصاوير با

  .مگاپيکسل انتخاب گردد  پيشنهاد مي گردد دوربين هائي با حداقل سه

 



 

 16 

 

دوربين ديجيتال در نظر  زمان انتخاب يکپارامترهاي زير را مي توان در 

  :گرفت 

 تا ٢٠٠بين : پيشنهادي   عكس ،٢٠٠كمتر از :حداقل : طول عمر باطري •

   عكس٤٠٠بيش از :  عكس ، حداکثر ٤٠٠

. ( ديجيتال بسرعت مصرف و استفاده مي گردد باطري دوربين هاي

جيتال باطري دوربين هاي دي طول عمر) . باطري هاي قليائي " خصوصا

دوربين هايي با  ممکن است" مثال. ارتباط مستقيمي با قيمت آنان ندارد 

 قيمت ارزان ، داراي باطرهائي با عمر مفيد بمراتب بيشتري نسبت به

  .دوربين هاي گرانقيمت باشند

 

 مگاپيكسل، ٣: پيشنهادي  ،  مگا پيكسل يا كمتر٢: حداقل ) : دقت(مگاپيكسل•

  بيشتر مگاپيكسل يا ٤: حداکثر 

 

بمنظور اندازه گيري ميزان دقت ثبت تصاوير توسط  مگاپيكسل ، واحدي
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تعداد مگاپيكسل يك دوربين بيشتر  هر اندازه.دوربين هاي ديجيتال است 

ابعاد و اندازه هاي  باشد ، تصاوير ايجاد شده توسط آن را مي توان در

  .بزرگتر و با کيفيت مطلوبتر ، چاپ نمود

 

ارائه برخي امکانات براي : ، پيشنهادي --: حداقل : دهي نور کنترل ميزان•

دهانه ديافراگم و نور بهمراه کنترل دستي همه جانبه  تنظيم:دورنما ، حداکثر

شده، مي توان عملياتي همچون تنظيم لنز و  با استفاده از کنترل هاي ارائه

  ).براي عكاسان حرفه اي  حائز اهميـت( سرعت عبور نور را انجام داد

 

 ٣Xتا  ٢X: پيشنهادي  ثابت يا زوم ديجيتالي ،: حداقل : محدوده کانوني •

کانوني  زوم نوري يا بهتر دوربين هايي كه محدوده٤X: زوم نوري ، حداکثر 

آنان بيشتر باشد ، قادر به گرفتن تصاوير از فواصل دورتر با کيفيت مناسب 

ايجاد تصاوير بهتر دوربين هاي با قابليت زوم نوري ، قادر به .باشند مي

  .هائي با قابليت زوم ديجيتالي ، مي باشند  نسبت به دوربين
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تمرکز مرحله اي ، حداکثر : خير ، پيشنهادي  :حداقل : قابليت تمرکز دستي •

توان عمليات تمرکز دوربين را بصورت  بلي با استفاده از قابليت فوق ، مي: 

بمراتب داراي کارآئي و  تتمرکز دستي در برخي حاال( دستي انجام داد 

داراي  دوربين هايي كه) .صحت بيشتري نسبت به تنظيم اتوماتيک است 

قابليت تمرکز مرحله اي مي باشند،قادر به تمرکز بر روي اشياء مورد نظر 

  .درفواصل از قبل مشخص شده اي خواهند بود "صرفا

 

 ١٦ تا ٨: مگابايت يا كمتر، پيشنهادي  ٨: حداقل : ظرفيت ذخيره سازي •

  مگابايت يا بيشتر١٦: مگابايت ، حداکثر 

را که يک دوربين مي تواند ) برحسب مگابايت(ويژگي فوق ، حجم اطالعاتي 

همراه خود و يا کارت حافظه قابل تعويض و يا هردو ، ذخيره  در حافطه

تعداد تصاويري را که مي توان در حافظه يک . نمايد، مشخص مي نمايد

گرفته شده ، بستگي خواهد  ذخيره نمود به دقت تصاويردوربين ديجيتال 

  .داشت 
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  نکاتي دررابطه با تهيه دوربين ديجيتال

دوربين هايي :انتخاب يک دوربين با مگاپيکسل موردنظر با توجه به نوع نياز •

داراي دقت دو مگاپيكسل مي باشند ، براي گرفتن عكس مناسب  که

 و چاپ آنان وجود ١٠ در ٨ري به ابعاد تصاوي در صورتيکه قصد تهيه.هستند

. مگاپيكسل، نياز خواهد بود داشته باشد ، به دوربيني با حداقل دقت سه

باشند، بمنظور  دوربين هايي كه داراي دقت چهار و يا پنج مگاپيكسل مي

  .چاپ تصاوير در ابعاد بزرگ مناسب خواهند بود

 

قيمت : باطري و يک شارژر دوربين هائي با قابليت شارژ مجدد  استفاده از•

برخي از دوربين ها . آنان ، افزايش مي يابد باطري متناسب با طول عمر

مي ) شارژ و يا غيرقابل شارژ قابل ) AA قادر به استفاده از باطري هاي

بودن ، عدم  قابليت شارژ مجدد باطري ، عالوه بر مقرون بصرفه. باشند

  .اتالف زمان را نيز بدنبال خواهد داشت 
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كيفيت تصاوير گرفته  : ٢Xحداقل توان زوم نوري  استفاده از دوربيني با•

بمراتب پايين تر ازتصاوير اخذ  ، شده توسط دوربين هائي با زوم ديجيتالي

  .شده توسط دوربين هاي شامل زوم نوري، مي باشد

 

 برخي از دوربين ها: استفاده از دوربين هائي با قابليت تمرکز در نور کم •

براي تامين نور كافي جهت گرفتن تصاوير در ) فلش ( راي المپ کمکي دا

ويژگي فوق ، در موارديکه تصاوير در داخل اتاق . باشند نقاط تاريك مي

  .بود گرفته مي شود، کارساز خواهد

 

دارا مي  استفاده از دوربين هائي که امکان استفاده از کارت حافظه اضافي را•

 دوربين هاي ديجيتال داراي حافظه مي باشند ولي بابا اينکه تمامي : باشند 

استفاده از کارت حافظه مي توان ظرفيت ذخيره سازي يک دوربين ديجيتال 

  .را افزايش داد
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عدم استفاده از دوربين هايي كه اطالعات را بر روي فالپي ديسک و يا •

ي فالپي ديسک ها ارزان مي باشند ولي نم: نوري ذخيره مي نمايند ديسک

دوربين هائي که از اين . تصاوير زيادي را ذخيره نمود توان بر روي آنان

اغلب تصاوير را با دقت پائين ايجاد مي  نوع ديسک ها استفاده مي نمايند،

استفاده مي نمايند ، کند و  دوربين هائي که از ديسک هاي نوري. نمايند

  .حجيم مي باشند 

 

برخي از دوربين ها داراي دستورات : آن  امتحان دوربين قبل از خريداري•

به ساير دوربين ها ساده تر  و منوهائي مي باشند که استفاده از آنان نسبت

ساير دوربين ها  بررسي عملي برخي از امکانات فوق و مقايسه با. مي باشد 

دراينخصوص الزم . مي تواند در عمل کارآئي يک دوربين را نشان دهد

فاصله زماني بين فشردن كليد دوربين . رددبه موارد متعددي توجه گ است

تصوير، بررسي عملکرد لنز ارائه شده همراه دوربين ،  تا زمان ذخيره سازي

 گرفتن تصاوير ، بررسي عملکرد نمايشگر بررسي مدت زمان انتظار براي
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LCD مواردي مي باشند که مي  دوربين در زير نور خورشيد ، از جمله

  .وربين ديجيتال ، بدقت بررسي گردندبايست قبل از خريداري يک د

 

استفاده از دوربين هائي که بهمراه آنان نرم افزارهاي ويرايش •

 در اين رابطه مي توان از نرم افزارهايي نظير: شده است  تصاويرعرضه

Adobe Photoshop Elements و Ulead PhotoImpac  استفاده

  .نمود

 

دوربين هاي فوق ، : باشند  مي LCD استفاده از دوربين هائي که داراي•

  ).تصاوير بمحض گرفتن( امکان مشاهده تصاوير را فراهم مي نمايند

 

ها  برخي از دوربين: عدم تاکيد بر قابليت فيلمبرداري دوربين ديجيتال •

در صورت . داراي قابليت ضبط تصاوير متحرک به ميزان اندکي مي باشند 

زمان تهيه يک دوربين ديجيتال ، آن ويژگي فوق ، مي توان در  عدم نياز به

  .را ناديده گرفت 
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عملکرد کارت خوان ها ، مشابه يک هارد : وجود يک کارت خوان حافظه •

با استفاده از پتانسيل . خارجي است که به کامپيوتر متصل مي گردد  ديسک

از رسانه ذخيره سازي که دوربين " تصاوير را مستقيما فوق ، مي توان

ويژگي فوق، عالوه . نمود Download ، آن استفاده مي نمايدديجيتال از 

نيز بدنبال خواهد  بر صرفه جوئي در زمان ، افزايش طول عمر باطري را

  .داشت

 

 


