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روش تبدیل دوربین به وبکم
نویسنده: restream.io - ترجمه: ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی

وسیله  آیا  اما  می شود،  استفاده  ویدیوکنفرانس  و  الیواستریمینگ  برای  وبکم ها  از 

بهتری برای این کار وجود دارد؟ بله فقط با چند کابل و چند نرم افزار رایگان می توانید 

تماس های  استریمینگ،  کیفیت  و  کنید  تبدیل  وبکم  به  را  خود  دیجیتال  دوربین 

ویدیویی و وبینارها را بهبود بخشید.

اگر در جلسات ویدیوکنفرانس زیادی شرکت کرده اید یا معموال الیو برگزار می کنید، 

احتماال متوجه شده اید که وبکم لپ تاپ کیفیت پایینی دارد. اگر می خواهید ویدیوی 

باکیفیت تری داشته باشید، به یک دوربین بهتر نیاز دارید. پس، چرا به جای خرید 

یک وب کم جدید، دوربین دیجیتالتان را به یک وب کم تبدیل نمی کنید؟

ویدیوکنفرانس ها،  و  الیوها  افزایش  و   2020 در سال  کرونا  ویروس  زمان شیوع  از 

خیلی راحت تر می توانید از دوربین دیجیتال به عنوان وب کم استفاده کنید که در این 

مقاله، روش های این کار را به شما معرفی می کنیم.
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تفاوت دوربین های دیجیتال و وب کم ها چیست؟
قبل از اینکه روش استفاده از دوربین دیجیتال به جای وبکم را توضیح دهیم، باید 

تفاوت این دو را بدانید. DSLR مخفف دوربین رفلکس تک لنزی دیجیتال است و 

ویژگی های یک دوربین رفلکس تک لنزی را با یک سنسور تصویر دیجیتال ترکیب 

می کند.

وبکم یک دوربین ویدیویی است که ویدیو را به صورت زنده از طریق اینترنت ضبط 

و  کوچک تر  بسیار  ضعیف تر،  دیجیتال  دوربین های  از  وبکم ها  می کند.  پخش  یا 

ارزان تر هستند، معموال روی میز کار قرار می گیرند، به باالی مانیتور کامپیوتر وصل 

می شوند یا درون لپ تاپ ها تعبیه می شوند. باتری دوربین های دیجیتال باید شارژ 

شود، اما وب کم ها توسط لپ تاپ یا رایانه ای که به آن وصل هستند یا در آن تعبیه 

شده اند، شارژ می شوند.

وب کم ها بین مدرس ها محبوب هستند و وبکم های باکیفیتی در بازار وجود دارد که 

کیفیت ویدیوهای الیو شما را افزایش می دهند. بااین حال، اگر می خواهید ویدیو، 

کیفیت بهتری داشته باشد و از قبل دوربین دیجیتال دارید و نمی خواهید یک وبکم 

جدید بخرید، می توانید آن دوربین دیجیتال را به وب کم تبدیل کنید.

 

چرا بهتر است به جای وب کم از دوربین دیجیتال استفاده کنید؟
در موارد زیر می توانید به جای وبکم از دوربین  دیجیتال استفاده کنید:

دیجیتال  دوربین  از  می توانید  استریمینگ  نرم افزار  کمک  با  الیواستریمینگ.   •

به عنوان منبع پخش ویدیو استفاده کنید. دوربین دیجیتال کیفیت ویدیو را هم 

افزایش می دهد و بینندگان بیشتری را به تماشای الیو شما ترغیب می کند.

از پیش ضبط شده و محتوای  تولید ویدیوهای  برای  تولید محتوای ویدیویی.   •

آسان  آن  از  استفاده  زیرا  کنید،  استفاده  دیجیتال  دوربین  از  می توانید  ویدیویی 

است و جلوه ای حرفه ای به ویدیوهایتان می بخشد.
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• برگزاری ویدیو کنفرانس. اگر در جلسات زیادی شرکت می کنید یا اغلب وبینار 

ارائه می دهید، می توانید به جای وب کم از دوربین دیجیتال استفاده کنید تا کیفیت 

متوسط ویدیو حواس مخاطب را از سخنرانیتان پرت نکند.

• استفاده از دوربین دیجیتال به عنوان وبکم اگر از وب کم. برای گرفتن عکس پروفایل 

یا سلفی استفاده می کنید، دوربین دیجیتال را جایگزین آن کنید. وب کم ها برای 

عکاسی طراحی نشده اند، اما دوربین های دیجیتال مخصوص این کار هستند. در 

نهایت، عکسی حرفه ای و باکیفیت خواهید داشت که می توانید از آن برای پروفایل 

رسانه های اجتماعی خود، از جمله لینکدین استفاده کنید.

 

برای تبدیل دوربین دیجیتال به وب کم، به چه ابزاری نیاز دارید؟
سه راه برای تبدیل دوربین دیجیتال به وب کم وجود دارد که در این سه روش به 

نرم افزار  و  کپچر   کارت  دوربین،  تولید کننده  شرکت  مخصوص  نرم افزار  به  ترتیب 

پخش نیاز دارید.

 

USB 1. کابل
چند تولید کننده دوربین ازجمله پاناسونیک، کاُنن و سونی نرم افزاری ارائه کرده اند که 

به شما امکان می دهد از دوربین های دیجیتال این شرکت ها برای تماس تصویری 

یا استریمینگ روی کامپیوتر استفاده کنید. برای به کارگیری این روش، فقط به یک 

کابل USB نیاز دارید که همراه با دوربین و نرم افزار مخصوص به شما ارائه می شود. 

هر برند نرم افزار مخصوص خود را دارد که می توانید آن را دانلود کنید. ازجمله:

• کانن. EOS Webcam Utility )مک و کامپیوتر(

• فوجی فیلم. FUJIFILM X Webcam )مک و کامپیوتر(

• سونی. Imaging Edge Webcam )کامپیوتر(

• پاناسونیک. LUMIX Tether for Streaming )کامپیوتر(

برای استفاده از نرم افزار وبکم هر شرکت برای دوربین دیجیتال، باید آن نرم افزار 

را تغییر دهید. توجه داشته  تنظیماتش  اساس دستورالعمل  بر  و  کرده  دانلود  را 

https://modiresabz.com


4

باشید که هر نرم افزار فقط برای چند مدل  محدود از دوربین ها مناسب است. اگر 

اپ های وبکم کانن، فوجی فیلم، سونی یا پاناسونیک روی دوربین شما کار نمی کنند، 

است  کافی  فقط  کنید.  امتحان  را    Ecamm Liveمانند وبکم  اپ  می توانید یک 

دوربین خود را با کابل USB به کامپیوتر وصل کنید و پس از راه اندازی نرم افزار 

وبکم، تنظیمات دوربین را تغییر دهید.

 

2. کابل HDMI و کارت کپچر
گزینه دوم، اتصال دوربین به کارت کپچر  است. قبل از سال 2020 که توجه چندانی 

به نرم افزارهای وبکم  نداشتیم، این روِش محبوب استریمرها برای تبدیل دوربین 

دیجیتال  به وبکم بود. کارت کپچر ، ویدیویی که دوربین ضبط کرده را می گیرد و آن 

را به صورت زنده و دیجیتال پخش می کند. به این منظور باید دوربین دیجیتال را با 

کابل HDMI به کارت کپچر  وصل کنید. سپس، سر USB  کارت کپچر را به کامپیوتر 

وصل کنید. اگر قصد دارید در این Setup از اپ های ویدیوکنفرانس مثل Zoom یا 

مایکروسافت  تیم هم استفاده کنید، نیازی به دانلود هیچ نرم افزار دیگری ندارید.

 

3. نرم افزار پخش
اگر می خواهید با دوربین دیجیتال استریمینگ کنید، به نرم افزارهای پخش مثل 

OBS یا vMix احتیاج دارید. اول باید دو روش HDMI و کارت کپچر  را انجام دهید. 

سپس نرم افزار پخش را دانلود کرده و دوربین دیجیتال را به عنوان منبع پخش به 

آن اضافه  کنید. وقتی دوربین دیجیتال را به نرم افزار وصل می کنید، می توانید نوع 

نمایش ویدیو برای بینندگان را تنظیم کنید. vMix به راحتی به شما امکان می دهد 

الیه های مختلف، گرافیک ها و پس زمینه ها را به الیو خود اضافه کنید.
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چگونه با استفاده از دوربین دیجیتال به عنوان وب کم، باکیفیت ترین ویدیوها 
را ضبط کنید؟

ویدیوی دوربین دیجیتال معموال کیفیت بهتری نسبت به وب کم دارد، اما با چند 

نکته ساده می توانید کیفیت الیو یا تماس تصویری خود را بهتر کنید.

 

1. برای کیفیت بهتر تصویر از لوازم جانبی استفاده کنید
استفاده از چند وسیله ساده باعث می شود راحت تر از دوربین دیجیتال به عنوان 

وب کم استفاده کنید. مثال، سه پایه می تواند در طول الیو یا کنفرانس، دوربین را 

ثابت و در ارتفاع مناسب نگه دارد. وقتی صحبت از ویدیوی زنده می شود، هرگز 

قرار  دوربین  مناسب پشت  در جای  که  چراغ  یک  تنها  نگیرید.  کم  را دست  نور 

گرفته باشد، می تواند آن قدر بر کیفیت ویدیو اثر بگذارد که شبیه حرفه ای ها به نظر 

برسید. یکی دیگر از لوازم جانبی که می تواند کیفیت تصویر الیو را تغییر دهد، کابل 

شبکه است. هنگام پخش الیو، به جای وای فای، با کابل شبکه به اینترنت وصل 

شوید. این اتصال سریع تر است و تجربه دیداری جذاب تری ایجاد می کند.

 

2. از میکروفن خارجی استفاده کنید
اما  است؛  لپ تاپ  داخلی  میکروفن  از  بهتر  دیجیتال  دوربین  داخلی  میکروفن 

میکروفن خارجی از هر دوی آن ها بهتر است. کیفیت تصویر مهم است، اما اگر 

صدای الیو یا تماس ویدیویی خش دار باشد، هیچ کس به شما گوش نمی دهد.

 

3. وقتی صحبت نمی کنید میکروفن را بی صدا کنید
اگر تاکنون در چند ویدیوکنفرانس شرکت کرده باشید، آداب آن را می دانید. ازجمله 

این که اگر صحبت نمی کنید، باید میکروفن خود را قطع کنید. شاید عبارت »میکروفن 

شما قطع است« پرکاربردترین عبارت سال 2020 بوده باشد. وقتی میکروفن خود 

را بی صدا می کنید، سایر افراد حاضر در گفتگو، هیچ صدای پس زمینه تصادفی از 

سوی شما نمی شنوند و عطسه ناگهانی شما جلسه را مختل نمی کند.
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 4. تنظیمات صدا را در کامپیوتر خود کنترل کنید
چیدمان اتاق می تواند بر کیفیت صدای الیو یا تماس تصویری اثر بگذارد. اتاق هایی 

با کفپوش سخت و مبلمان کم، پژواک صدا ایجاد می کنند. اگر می خواهید صدا 

وضوح بیشتری داشته باشد، تنظیمات صدا را در کامپیوترتان بررسی کنید و همیشه 

قبل از شروع الیو یا کنفرانس، همه چیز را چند بار آزمایش کنید.

اگر ابزار و نرم افزار های مناسب را در اختیار داشته باشید، تبدیل دوربین دیجیتال 

به وب کم خیلی ساده است. همچنین می تواند کیفیت الیو و تماس  ویدیویی را 

افزایش دهد. اگر برای برگزاری الیو از دوربین دیجیتال استفاده کنید، دیگر هرگز 

سراغ وب کم نخواهید رفت!
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