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  هاي هوشمند هاي عكاسي و گوشي گر در دوربين اهميت اندازه حس
سازندگان دوربين و گوشي هوشمند براي فروش هر چه بيشتر از 

گيرند. اما  هاي خود بهره مي براي توصيف دوربين مگاپيكسلمعيار 
عنوان مثال،   گويد. به مگاپيكسل همه چيز را درباره كيفيت دوربين نمي

تواند به خوبي يك  نمي به هيچ وجه  مگاپيكسلي16يك دوربين جيبي 
مگاپيكسلي باشد. علت در  12 1قاب- تمام DSLRاي يا  دوربين حرفه
  است. 2گر تصوير اندازه حس

  

  گر تصوير مهم است؟ چرا اندازه حس
گري كه يك دوربين دارد مقدار نوري را كه براي  اندازه حس 

ن بسيار ساده، كند. به بيا گيرد معين مي ساخت يك تصوير مي
كه احتماالً پدر شما در  فيلمگرهاي تصوير (معادل ديجيتالي  حس

ها قطعه حساس  كرده است) حاوي ميليون دوربين خودش استفاده مي
هستند كه براي ضبط اطالعات آنچه از طريق لنز  3فتوسايتبه نور به نام 
گر  شوند. از اين روي، يك حس شود به كار گرفته مي ديده مي
گر  را نسبت به يك حس يتواند اطالعات بيشتر تر مي بزرگ

  هاي بهتري را توليد كند. عكس در نتيجه، و ،تر ثبت كند كوچك

گر تصوير دوربين يك گوشي هوشمند را در نظر بگيريد،  حس
گر تصوير يك  هاي حس تر از فتوسايت هاي آن بسيار كوچك فتوسايت

گر دوربين  ست. حساي با مگاپيكسل يكسان ا دوربين عكاسي حرفه
تر دوربين  هاي بزرگ ست. فتوسايتاتر  اي بسيار بزرگ عكاسي حرفه

كند، و در  ها فراهم مي بهتري را براي عكس 4گستره ديناميك ،اي حرفه
تر عمل  گرهاي كوچك شرايط نوري ضعيف بسيار بهتر از حس

  كند. مي

دهد كه  مي  تر به توليدكنندگان امكان گرهاي بزرگ حس
اندازه پيكسل   عنوان مثال،  هاي خود را باال ببرند. به ن دوربينرزولوش

مگاپيكسل معادل اندازه پيكسل  36 رزولوشن با قاب- تماميك دوربين 
                                                 
1 Full Frame 
2 image sensor 
3 photosite 
4 dynamic range 

 16 رزولوشن باتر)  گر كوچك (يك حس APS-Cيك دوربين 
  مگاپيكسل است. 

اي خيلي با مگاپيكسل كار ندارند، آنها درگير  عكاسان حرفه
شوند. بعضي از آنها  مي »نيكونبهتر است يا  كانن« هايي مانند بحث
مگاپيكسل ندارند (چندسال پيش اين  16گويند نيازي به بيش از  مي

 كسليمگاپبا هر چند، بعضي از آنها از اين كه  .بود) كسليمگاپ 8عدد 
  ترند. آورند راضي جزئيات بيشتري به دست ميباالتر 

ين بازدهي فناوري واقعيت آن است كه هميشه بايد توازني ب
ها  گر تصوير، و كاري كه با عكس گر، كيفيت لنز، اندازه حس حس

انجام خواهيد داد برقرار كنيد. اگر قصد داريد بخش بزرگي از 
هاي بسيار بزرگ چاپ كنيد،  ريد يا آنها را در اندازهها را بب عكس

رنت خواهيد در اينت ها را مي مگاپيكسل باالتر بهتر است، اما اگر عكس
هاي معمولي چاپ كنيد، مگاپيكسل باال  منتشر كنيد يا در اندازه

كنيم آن است كه مگاپيكسل را در  ضرورتي ندارد. آنچه ما توصيه مي
  در نظر بگيريد. گر اندازه حسپيوند با 

  

  گرهاي بزرگ خصوصيات ديگر حس

كنند كه  گرهاي بزرگ به شما كمك مي همچنان كه گفتيم حس 
فيت بهتر بگيريد، اما آنها با خود چند خصوصيت ديگر را ي با كييها عكس

گر  ترين اثر يك حس بعضي بد. بديهي ،كنند، كه بعضي خوبند تحميل مي
تري از  گر فضاي بزرگ تنها حس اندازه دوربين است؛ نه بزرگي  بزرگ در

تر براي گرفتن تصوير  دوربين را اشغال خواهد كرد، بلكه به يك لنز بزرگ
هاي هوشمند معموالً از  . از همين روست كه سازندگان گوشينياز دارد

خواهند گوشي به  گيرند، چون آنها مي گرهاي بسيار كوچك بهره مي حس
تر سروكار نداشته باشند. اين  راحتي در جيب جا بگيرد و با لنزهاي بزرگ

اي هنوز از  دهد كه چرا عكاسي حرفه خصوصيت به خوبي توضيح مي
تر  گرهاي بزرگ گيرد. هزينه توليد حس و سنگين بهره ميهاي بزرگ  دوربين
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