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8نکتهمهمدرخریدوبکم
lifewire.com - ترجمه و تغییر: ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی

اگرچه اکثر لپ تاپ ها وب کم دارند، اما هنوز دالیل زیادی برای خرید وب کم اکسترنال 

وجود دارد. چه وب کم را برای جلسات کاری و وبینارهای آموزشی بخواهید یا برای 

تهیه  باکیفیتی  و  باید وب کم مناسب  با خانواده،  گفتگو  و  پادکست های ویدیویی 

کنید. پس، برای خرید وب کم مناسب به 4 مورد زیر توجه کنید.

)Resolution(1.رزولوشن
خرید وب کم با رزولوشن باال بسیار مهم است. هرچه رزولوشن تصویر پایین تر باشد، 

تصویر دانه دانه تر  می شود. اکثر وب کم های مدرن، ویدیوهای باکیفیتی تولید می کنند. 

رزولوشن ویدیوی شما باید حداقل 720P یا بیشتر باشد. وب کم 1080P هم مناسب 

است و این دو گزینه متداول و مقرون به صرفه هستند. برای درک بیشتر رزولوشن 

تصویر، مقاله »نسبت ابعاد ویدیوها در رسانه های اجتماعی« را مطالعه کنید.
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)FrameRate(2.نرخفریم
نرخ فریم باال نیز مهم است. وب کم هایی که نرخ فریم باال ندارند، تصاویری تکه تکه 

تولید می کنند که گاهی روی صفحه یخ می زند و ثابت می ماند. نرخ فریم با معیار 

»فریم بر ثانیه« اندازه گیری می شود، پس به عدد fps روی بسته بندی وب کم توجه 

کنید. برای استریم ویدیو حداقل به 15fps نیاز دارید. نرخ فریم 30 یا بیشتر هم 

توصیه می شود و نرخ فریم 60  ایده آل و کمی گران تر است.

)Lens(3.لنزها
نوع لنز وب کم بر عملکرد آن تاثیر دارد. بعضی وب کم های معمولی، لنز پالستیکی 

دارند، اما بهتر است وب کمی با لنز شیشه ای تهیه کنید که خیلی گران تر نیست، اما 

عملکرد بسیار بهتری دارد.

)StillImages(4.تصاویرثابت
وب کم ها معموال این امکان را دارند که از هر لحظه ویدیو می توانند عکس بگیرند. 

دقیقا مانند آن است که دارید فیلم برداری می کنید و هر جا خواستید با زدن یک 

دکمه عکس می گیرید. دنبال وب کمی باشید که کیفیت تصاویر ثابتش حداقل دو 

مگاپیکسل باشد. اکثر مدل های فعلی تصاویر بسیار باکیفیت تری هم می گیرند و 

در حال حاضر کیفیت 15 مگاپیکسلی هم وجود دارد و کامال رایج است.

)Microphone(5.میکروفون
داشتن میکروفون داخلی هم یکی دیگر از ویژگی های معمول وب کم است. پیدا 

کیفیت  نیست.  دشوار  اصال  داخلی  میکروفون  چند  یا  دو  دارای  وب کِم  کردن 

درجه   360 میکروفون های  است.  یافته  بهبود  گذشته  سال های  در  میکروفون ها 

که صدا را از همه جهت های اطراف دوربین ضبط می کنند، در بیشتر وب کم های 

متوسط و عالی یافت می شوند.
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سایرویژگیهایجذابوبکم
ویژگی های زیر ضروری نیستند، اما وجودشان در وب کم خوب است:

)MotionSensing(6.حسگرحرکتی
داشتن حسگر حرکتی می تواند وب کم شما را به یک سیستم امنیتی تبدیل کند و 

در بعضی وب کم ها وجود دارد. اگر وب کم شما این حسگر را ندارد، شاید بتوانید 

نرم افزار مخصوصش را از  سایت شرکت سازنده دانلود کنید. حسگر حرکنی می تواند 

باعث شود با هر حرکتی، وب کم فعال شود.

)AutoFocus(7.فوکوسخودکار
فوکوس خودکار یکی دیگر از ویژگی هایی است که شاید در وب کم وجود داشته 

باشد. اکثر افراد هنگام فیلم برداری کامال آرام و بی حرکت نیستند. پس وب کم باید 

بتواند بعد از ثابت شدن شما برای فیلم برداری، حداقل کمی خودش را به صورت 

خودکار فوکوس کند تا تصویرتان محو نباشد.

)SpecialEffects(8.جلوههایویژه
بسته به نوع چت ویدیویی که انجام می دهید، شاید بخواهید جلوه های ویژه ای 

در آن قرار دهید. بسیاری از وب کم ها این قابلیت را دارند. اگر وب کم موردنظر شما 

این قابلیت را ندارد، شاید بتوانید نرم افزار جلوه های ویژه را از سایت سازنده دانلود 

کنید.

UltraHDباHDفرقوبکم
کلیپ  انتشار  اگر قصد  باال ضبط می کنند.  کیفیت  با  ویدیوهایی  اغلب وب کم ها 

اثر منفی  را دارید، یادتان باشد که ویدیوهای بی کیفیت  در شبکه های اجتماعی 

بر مخاطبان می گذارد. پیدا کردن وب کم 720P با کیفیت و قیمت مناسب، اصال 

گهگاه  ویدیویی  گفتگوی  برای  را  وب کم  این  اگر  حتی  بنابراین،  نیست.  سخت 
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می خواهید، وب کم HD تهیه کنید. برای کارهای حرفه ای تر مثل بارگذاری ویدیو در 

 1080P FULL یوتیوب یا استریم در توییچ، کمی بیشتر هزینه کرده و یک وب کم

HD تهیه کنید. این موارد از هر نظر مناسب هستند و شما را ورشکست نمی کنند.

تا   ،1080P از  باالتر  وضوح  با  وب کم هایی  دنبال  دارید،  نیاز  عالی  کیفیت  به  اگر 

حداکثر 4k Ultra HD باشید. فقط افرادی می توانند از این درجه وضوح به بهترین 

شکل استفاده کنند که مانیتور  کامپیوترشان بتواند از این وضوح پشتیبانی کند. این 

وب کم ها برای موارد خاص، به خصوص برای تولید محتوای آنالین و کسب درآمد 

از آن مناسب هستند. اکثر وب کم ها مقرون به صرفه هستند، اما هرچه بیشتر هزینه 

کنید، کیفیت بهتری به دست می آورید. پس حتما ویژگی های موردنیاز و بودجه تان 

را در نظر بگیرید.

سیستمموردنیازبرایوبکم
هر وب کم با هر رایانه یا سیستم عاملی کار نمی کند. پس تناسب وب کم موردنظر با 

رایانه و سیستمتان را بررسی کنید. کاربران مک و لینوکس باید دقت ویژه ای داشته 

باشند. اکثر تولیدکنندگان وب کم تالش  می کنند دوربین هایشان با تمام نسخه های 

فعلی ویندوز کار کند، اما پیدا کردن وب کم مناسب برای مک یا لینوکس )از جمله 

پردازنده، حافظه  کروم بوکس( کمی دشوار است. بیشتر وب کم ها حداقل سرعت 

و  هارد  درایو را دارند. اگر رایانه تان جدید باشد، خیلی هم از این حداقل ها فراتر 

می رود. پس اگر قصدتان این است که با یک سیستم قدیمی ویدیو های باکیفیت 

تولید کنید، احتماال با مشکل مواجه می شوید.
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