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هفت دوربين خوشساخت براي ثبت خاطرات نوروزي

محسن آروني

ثبت خاطرات نوروز بخشي جدا نشدني از لذت
گشتوگذار در اين روزها است و اگر ميخواهيد
حال و هواي بهاري رخدادهاي پيرامون خود را با
باالترين کيفيت ممکن ثبت کنيد بد نيست به
فهرست دوربينهاي پيشــنهادي ما نيمنگاهي
داشــته باشــيد .در اين بخش با هفت دوربين
باکيفيت و خوشســاخت آشــنا ميشويم که
کاربــران گوناگون را با ســليقهها و اولويتهاي
مختلف در جهت ثبت بهتر عکس و فيلم در نوروز
ياري ميدهند و کار انتخاب را از ميان مدلهاي
رنگارنگ و متنوع بازار اندکي سادهتر ميکنند.
Nikon D5600

قيمت همراه لنــز  18تا 55ميليمتري:
3ميليون و  150هزار تومان
دوربين  D5600نيکون در مقايسه با دو مدل
قبل از خود تغيير فاحشي نداشته و فقط ارتباط
بلوتوثي براي کنترل از راه دور به آن اضافه شده
است .اين دوربين از يک سنســور  APS-Cبا
رزولوشن  24مگاپيکســل براي تصويربرداري
اســتفاده ميکند و توانايي ضبط 1080/60p
را نيز دارد .در بخش پشــتي ايــن دوربين يک
نمايشگر  3/2اينچي نصب شده که ميتوان آن
را در تمامــي جهات چرخاند و ارتباط لمســي،
کار تنظيم دوربين را براي کاربراني که با اين نوع
نمايشگرها راحت هســتند ،آسان ميکند .روي
بدنه اين دوربين دکمههاي متعددي نصب شده
که در ميان آنها يک جوياستيک هشت جهته
و يک پيچ فرمان نيز ديده ميشــود .مورد اول را
ميتوان براي انتخاب ســريع نقاط وضوحيابي
بهکار برد و مــورد دوم نيز براي تنظيم آســان
پارامترهاي تصويربــرداري کاربرد دارد و در اين
ميان يکي دو دکمه قابــل برنامهريزي نيز نصب
شده که در تسريع تنظيم دستگاه نقش عمدهاي
ايفا ميکند .دوربين  D5600همراه يک باتري
ليتيمي قابل شارژ عرضه ميشود که با هر بار شارژ
کامل توانايي همراهي کاربر براي ثبت حدود 970

عکس را دارد و در نتيجه بيشــتر کاربران آن به
باتري يدکي نيازي نخواهند داشت.
Fujifilm X-A3

قيمت با لنز 16تا 50ميليمتري 2:ميليون
و  660هزار تومان
اگر نياز شما با يک دوربين بدون آينه و منشور
برطرف ميشــود و حوصله حمل يک DSLR
بزرگ و ســنگين را نداريــد ،دوربين X-A3
فوجيفيلم انتخاب خوبي بهحساب ميآيد .اين
دوربين که از فلز و پالستيک ساخته شده ظاهري
کالسيک دارد و با همراه شدن يک لنز  16تا 50
ميليمتري لرزهگير ميتوانــد خاطرات نوروزي
کاربران را حتي در نور کم فضاهاي بسته بهخوبي
ثبت کند .سنسور  24مگاپيکسلي اين دوربين
برخالف مدلهاي حرفهايتر فوجيفيلم از نوع
 Bayerانتخاب شده و فاقد فناوري X-Trans
است ،اما اين امر به معناي کيفيت پايين تصاوير
نيست و نياز کاربران مشکلپسند را نيز برطرف
ميکند .نمايشگر اين دوربين از نوع سه اينچي
لمسي انتخاب شــده و ميتوان آن را براي ثبت
ســلفي  180درجه به باال چرخانــد .در هنگام
فيلمبرداري ميتوان از دوربيــن  X-A3براي
ثبت کليپهاي  1080/60pبهــره برد و براي
ايجاد حالت سينمايي امکان استفاده از سرعت 24
فريم در ثانيه نيز وجود دارد .از ساير ويژگيهاي
اين دوربين ميتوان به حاالت شبيه سازي فيلم
آنالوگ ،عکاسي از  2/75اينچي و ارتباط بيسيم
 Wifiجهت تبادل تصوير و کنترل دستگاه از راه
دور اشاره کرد.
Canon PowerShot G7x II

قيمت 2 :ميليون و  170هزار تومان
دوربين  G7x IIکانن را ميتوان به يک تکه
آجر خوشساخت مشــکيرنگ تشبيه کرد که
از عهده هر چالشي در تصويربرداري بر ميآيد.
اين دوربين جالب از يک سنســور يک اينچي
 20مگاپيکســلي براي تصويربرداري استفاده
ميکند که يــک لنز  24تــا  100ميليمتري با
گشــودگي  f/1.8-2.8در برابر آن نصب شده
و به فرد امکان تصويربــرداري در نور کم را نيز
ميدهد .با کمک ايــن دوربين ميتوان تصاوير
متحرک را با کيفيــت  1080/60pضبط کرد
و در حين عکاسي پياپي از سرعت هشت فريم
بر ثانيه لذت برد .کادرگيري با دوربين G7x II
توسط يک نمايشگر ســه اينچي لمسي انجام
ميشود که به ارتباط لمســي نيز مجهز است
و اگر خيل کنترلهاي مکانيکي دســتگاه براي
شما کافي نيســت ،قطعا ميتوانيد با نمايشگر
لمســي آن به هر پارامتر تصويربرداري دلخواه
برســيد .اين دوربين  319گرمي به تنظيمات
گسترده تصويربرداري مجهز شده و ميتوان اين
تنظيمات را در حين فيلمبرداري نيز دستکاري
کرد تا کليپهاي خالقانهتري ثبت شــود .دوام
باتري دوربين  G7x IIنســبت به مدل قبلي
اندکي بهبود يافته و با يک بار شارژ کامل امکان
ثبت حدود  265عکس در اختيار کاربر خواهد
بود.
Sony HX400v

قيمت 2 :ميليون تومان
اگر سوژه سفرهاي نوروزي شما را پديدههاي
دوردست تشکيل ميدهند ،بهتر است دوربين
مورد نظر خــود را از رده ســوپرزوم برگزينيد.
دوربين  HX400vســوني با داشتن زوم 50
برابر يکي از توانمندترين ســوپرزومهاي بازار
است و ضبط  1080/60pو عکاسي پياپي 60
فريم در ثانيه از خصوصيات برجسته آن بهشمار
ميآيند .دســتگيره بزرگ دوربين همانند يک
 DSLRکوچک در دست راحت است و عالوه

بر نمايشگر ســه اينچي چرخان ،يک چشمي
ديجيتال با رزولوشن  921هزار پيکسل نيز در
اختيار عکاســي قرار ميگيرد که در نور شديد
براي کادرگيري کاربرديتر اســت .سنســور
کوچک اين دوربين رزولوشن  20مگاپيکسلي
دارد و تراکم باالي آن بــراي تصويربرداري در
نور کم ساخته نشده اســت و تا زماني که کاربر
از حساســيتهاي باالتر از  400اجتناب کند،
ميتوان به کيفيت تصويربــرداري آن اميدوار
بود .يکــي از قابليتهاي جالب  HX400vکه
بهخصوص براي عکاسان طبيعت کاربرد دارد،
 GPSداخلي آن است که با مصرف مقداري از
باتــري ،موقعيت جغرافيايي تصاويــر را به آنها
الصاق ميکند تا کاربر بتوانــد براي مراجعات
بعدي به آن نقطه بازگــردد .کنترل زوم در اين
دوربين عالوه بر کليد نصبشده روي دستگيره
با کمک حلقه اطــراف لنز دوربيــن نيز انجام
ميشــود و به اين ترتيب کاربران دوربينهاي
 DSLRبــا آن آســايش بيشــتري خواهند
داشت.
Sony HX90v

قيمت 2 :ميليون تومان
ســوني نهتنهــا در ســاخت دوربينهاي
ســوپرزوم حرفهاي مهارت دارد ،بلکه کيفيت
ساخت و تصوير عالي را در بدنههاي کوچکتر
نيز ارايه ميدهد و افرادي که با داشــتن عالقه
ويژه به زوم روي سوژههاي دور ،محدوديت وزن
و حجم نيز دارند ،بهتر اســت دوربين نوروزي
خود را از ميان سوپرزومهاي کامپکت اين برند
انتخــاب کنند .دوربين  HX90vسنســوري
18مگاپيکســلي دارد و از لنزي با بزرگنمايي
30برابر بهره ميبرد .اين دوربين در زمان معرفي
خود کوچکتريــن دوربين ســوپرزوم جيبي
دنيا بوده و ابعاد  102در  58در  36ميليمتري
بيشــک آن را در قطع جيبي قــرار ميدهد.
نمايشگر سه اينچي دســتگاه را ميتوان 180
درجه به باال چرخاند تا ثبت سلفي ساده شود و

حلقه اطراف لنز نيز براي استفاده از پارامترهاي
مختلف تصويــري قابل برنامهريزي اســت .از
برجستهترين خصوصيات اين دوربين ميتوان
به چشمي  OLEDمخفي دستگاه HX90v
اشاره کرد که با فشردن يک کليد از جاي خود
بيرون ميآيد و با اينکه رزولوشن آن  640هزار
پيکسل اســت ،اما باز در زير نور شديد کارايي
خوبي دارد .فيلمبرداري و دوام باتري همواره از
نقاط قوت دوربينهاي سوني بهحساب ميآمده
و بــا کمک ايــن دوربين ميتــوان کليپهاي
 1080/60pرا روي کارت حافظــه ذخيــره و
عکسهاي  18مگاپيکســلي را به تعداد 360
عدد ثبت کرد.
Olympus TG-870

قيمت :يک ميليون و  450هزار تومان
افرادي کــه حتي در تعطيالت نــوروزي نيز
دســت از گشــتوگذار در اماکن صعبالعبور
نميکشند ،بايد از يک دوربين مقاوم براي ثبت
خاطرات خود استفاده کنند .دوربين TG-870
اليمپوس با داشــتن خاصيت ضــد آب تا عمق
 15متري و تحمل پرتــاب از فاصله  2/1متري
روي سطوح ســخت يکي از ســختجانترين
دوربينهاي بازار اســت و ميتــوان با آن حتي
در دمــاي منفــي  10درجه سلســيوس نيز به
تصويربرداري پرداخــت .تمام درزهــاي بدنه
اين دوربين در برابر نفــوذ رطوبت و گردوخاک
عايقبندي شدهاند و در نتيجه هنگام کويرنوردي
و مواجهه با رملهاي ماسهاي ميتوان ب ه کارکرد
بينقــص آن اطمينان داشــت .ايــن دوربين
16مگاپيکســلي از لنزي با بزرگنمايي پنج برابر
بهره ميبرد و وجود حالــت وايد  21ميليمتري،
امکان جاي دادن چهرههاي بيشتري را در يک
عکس سلفي امکانپذير ميکند .همچنين براي
سادهتر شدن عکاسي ســلفي ميتوان نمايشگر
دوربيــن را  180درجه به بــاال چرخاند و دکمه
قابل برنامهريزي جلويي که امکان اســتفاده از
آن براي ثبت عکس نيز وجود دارد ،در تســهيل

اين سبک عکاســي بيتاثير نيســت .در حين
فيلمبرداري ميتوان از دوربين  TG-870براي
ضبط کليپهاي  1080/60pاســتفاده کرد،
اما با کاهش رزولوشــن به  VGAامکان ضبط
کليپهايي با سرعت  120فريم در ثانيه نيز وجود
خواهد داشت.
Fujifilm Instax Mini 90

قيمت 640 :هزار تومان
اگر ميخواهيد عکسهاي اينستاگرامي را نه
در قالب ديجيتال بلکه در قالب کاغذهاي چاپي
 6در  4در اختيار داشته باشيد ،بد نيست به يک
دوربين چاپ آني مجهز شويد و عيديهاي خود
را صرف خريد بســتههاي  10تايي کاغذ چاپ
کنيد .دوربين  Instax Mini 90فوجيفيلم
به لنزي ساده مجهز شده که فاصله کانوني ثابت
 60ميليمتري دارد و ميتــوان با کمک حالت
ماکرو ،ســوژههاي  30تا  60سانتيمتري لنز را
نيز در ديدرس داشت .در بخش پشتي دوربين
پنج دکمه براي تنظيم حالت عکاســي ،فالش،
ماکرو ،تايمر و روشــن و تاريــک کردن عکس
نصب شده و يک نمايشــگر تکرنگ ،وضعيت
دوربين و همچنيــن کاغذهــاي باقيمانده را
به کاربر نشــان ميدهــد .از قابليتهاي جالب
دستگاه ميتوان به ثبت دو کادر روي يک کاغذ
اشاره کرد که با کمک آن ميتوان خالقيت خود
را محک زد و رنگهاي عجيب و نوســتالژيکي
ثبت کرد .هر بســته  10عددي کاغذ چاپ آني
فوجيفيلــم حدود  35هزار تومــان را به كاربر
متحمل ميكند که در طوالنيمدت هزينههاي
جاري قابل توجهي دارد ،اما حس داشتن عکس
چاپشده روي کاغذ بســياري از کاربران را در
سرتاسر دنيا براي کاربرد دوربينهاي چاپ آني
ترغيب ميکند .پس از زدن دکمه شــاتر ،کاغذ
چاپ بالفاصله از خشــاب خود بيرون ميآيد و
ظرف حدود پنج دقيقه ميتوان اثر متقابل نور
و مواد شــيميايي را در قالب تصويري رنگارنگ
مشاهده کرد.
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هرچند به کــرات طرحهای مختلفی در کشــور برای ارزانســازی
اینترنت اجرا شــدهاند ،اما در نهایت مردم و کاربران نهایی معتقد بودند
که هیچگاه کاهش قیمتها را احســاس نکردهاند و سود اصلی به جیب
واسطهها رفته است.
اگر ســرعت برقراری ارتباط هم در قبض اینترنت لحاظ شــود ،کاربر
بهراحتی میتواند از ســرعت اینترنت خود به شــکل مستند آگاه شده و
در صورت پایینتر بودن ســرعت از میزان اعالمی در تفاهمنامه ســطح
کیفی خدمات ( )SLAیا در ضمانتنامه کیفیت خدمات ،توسط شرکت
ارایهدهنده مطلع شود .این در حالی اســت که با گردش اطالعات مورد
نیاز کاربران اینترنت در داخل کشور ،نرخ اســتفاده نیز باید متفاوت و
تفکیکشده از محتوایی باشد که در خارج از کشور نگهداری و میزبانی
میشــود ،بنابراین بار دیگر در این گزارش بر لزوم صدور قبض اینترنت
اشاره شده تا کاربران اینترنت صورتحساب دقیق اینترنتی به تفکیک
میزان استفاده از محتوای داخلی و خارجی داشته باشند و وعده ارزانی
اینترنت نیز برایشان قابل درک و لمس باشد.
نویسنده ،مســوولیت این مهم را متوجه ســازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات میداند تا بهموازات اقدامات شرکت
زیرساخت و اپراتورها ،کار تدوین قبض اینترنت و پارامترهای احتمالی در
آن را بهسرعت در دستور کار بگذارد تا به این ترتیب عاله بر شفافسازی
در چگونگی مصرف کمی و کیفی اینترنت ،کاربران نیز بتوانند به شکل
واقعی و عملی نسبت به وعدههای مسووالن اطمینان پیدا کنند.
تخلف محرز شبکه بانکی در پرداختهای اینترنتی
امــا این روزها کــه خریدهــای غیرحضوری از
فروشگاههای اینترنتی فراگیر شده است ،معضل
جدیدی به وجود آمده اســت ،به این شــکل که
خریداران محصول یا خدمت ارایهشده در اینترنت
پس از پرداخت هزینه و دریافت ســفارش خود
متوجه متفاوت بودن کاال با آنچه که تبلیغ شده ،میشوند و هیچ امکانی
هم برای پیگیری هزینه از دسترفته خود ندارند و از آنجا که معموال مبالغ
تراکنشها پایین اســت بهندرت پیش میآید که کاربران موضوع را از

طریق دستگاههای قضایی دنبال کنند .انتشار گزارش حول این محور که
بسیاری از مردم با آن برخورد داشتهاند نیز موجب بازخوردهای مثبتی
در این خصوص شد.
در گزارش تخلف محرز شــبکه بانکی در پرداختهــای اینترنتی،
نویســنده با محوریت قــرار دادن شــرکتهای  PSPمتخلف معتقد
اســت رعایت نکردن قانون توســط تعدادی از شــرکتهای پرداخت
الکترونیکی مســیر را برای بیقانونی برخی افراد ســودجو فراهم کرده
است و سوءاســتفاده از این مســیر در آینده مشــکالت اساسی برای
کسبوکارهای اینترنتی ایجاد خواهد کرد.
رییس مرکز تجارت الکترونیکی در گفتوگو با خبرنگار عصر ارتباط
در این زمینه گفته که برخورد با PSPهای متخلف جزو وظایف شاپرک
است و به مردم توصیه کرده که از سایتهای اینترنتی بدون نماد اعتماد
الکترونیکی خرید نکنند و تاکید کرده بود هیچکدام از شرکتهای PSP
نباید به ســایتهایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیستند درگاه
پرداخت الکترونیکی ارایه کنند و چنانچه این موضوع وجود داشته باشد
تخلف شده است.
به هرحال تخلف اعطای درگاه پرداخت به اپلیکیشنها و فروشگاههای
اینترنتی فاقد نمــاد اعتماد ،نهتنهــا عامل بیاعتمــادی خریداران به
کســبوکارهای اینترنتی و صدمه به فعالیت ســایر فعاالن قانونی این
عرصه میشود ،بلکه هزینههای گســترده اقتصادی و قضایی به مردم،
پلیس و محاکم قضایی نیز وارد میکند .حال آنکه زمینههای جلوگیری
از این تخلف بهصراحت در قانون مشــخص شــده که از سوی بسیاری
از شرکتهای  PSPنادیده گرفته شده اســت و از سوی دیگر جزییات
آییننامه انضباطی برخورد با شــرکتهای متخلف از سوی شاپرک نیز
در دسترس نیست.
صدور کارت ملی هوشمند متوقف شود
میگویند جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعت
اســت! این جمله ابتدایی گزارش«صدور کارت
ملی هوشمند را متوقف کنید» ،است که در سال
جاری در عصرارتباط منتشر شــد و بسیار مورد
توجه قرار گرفت.

نویســنده در ایــن گــزارش ،منفعــت مــادی جلوگیــری از
صدور کارت ملی هوشــمند را دســتکم  3هــزار میلیــارد تومان
بــرآورد کــرده و معتقد اســت عــاوه بــر منفعت مــادی دولت،
بالغ بــر میلیاردها تومــان دیگر در بودجه ســاالنه وزارت کشــور
صرفهجویی میشــود .تحلیل نگارنده این اســت کــه صدور کارت
ملی هوشــمند اکنون دیگر در دنیا منســوخ شــده و در کشور ما به
علت کنــدی در اجرا ،هزینه بــاال و ظهور فناوریهــای بهتر توجیه
ندارد.
سختافزارمحور بودن ،باالرفتن هزینههای تولید و صدور کارت،
کـــند شدن سرعت تولید و صدور کارت ،تمرکز همه اطالعات فوق
حساس شخصی روی یک کارت که شــهروند مجبور است همیشه
و همهجا آن را بــا خود حمل کند ،بهرغم کموزنــی و کوچکی ابعاد
کارت ،از جملــه معایــب کار تهای هوشــمند ملی عنوان شــده
است.
از طرف دیگر چون کارت هوشــمند ملی ،کوچک و سبک است ،به
سادگی گم میشود یا به سرقت میرود و امکان حمله به حریم خصوصی
مردم بهسادگی فراهم میشــود ضمن این که از دست دادن یک کارت
هوشمند ،بهمثابه از دست دادن ســاده یک کارت نیست ،بلکه برابر با از
دســت دادن همه کارتها و امکاناتی است که در کارت هوشمند ،ادغام
شدهاند.
نویسنده بهطور کلی مخاطرات از دست دادن کارت هوشمند ملی را
خطر تجاوز به حریم خصوصی شخصی ،امکان دستکاریشدن اطالعات
حســاس متمرکز درون حافظــه آن و توانایی سوءاســتفاده دیگران از
اطالعات برشمرده است.
از آنجا که رویکرد بسیاری از کشورها از کارت فیزیکی به شناسنامه
الکترونیکی برای شــهروندان تغییر کرده ،در این گزارش پیشنهاد شده
است اکنون که ســازمان ثبت احوال ،هم دیر به صدور کارت هوشمند
اقدام کرده و هم کـند عمل میکند ،در سال بررسی مجدد پیشنویس
الیحه برنامه ششم ،در سیاستها و قوانین موجود کشور در زمینه احراز
هویت الکترونیکی شهروندان ،تجدید نظر شود و به فناوری جدید در این
عرصه روی آوریم.

رونق مراکز شتابدهی به فرار مغزها و ایدهها
اما بهموازات گسترش مفهوم استارتاپ و تب تند
و پرهیجان آن در ایــران مباحثی همچون مراکز
شتابدهی نیز پررنگ شدهاند که بهنظر میرسد
در جهت شکوفایی کســبوکارهای نوپا ایفای
نقش میکنند و اهداف خیرخواهانه دارند ،اما در
این میان مراکزی هم تشــکیل شــدهاند که اهداف دیگــری را دنبال
میکنند .در گزارش«رونق مراکز شــتابدهی به فرار مغزها و ایدهها»،
نویسنده به رفتارشناسی مراکز شتابدهنده در ایران پرداخته و آنها را به
چهار دسته تقسیمبندی کرده است .مراکز شتابدهنده شفاف با رویکرد
داخلی که در آن شرکت شتابدهنده از شناسایی افراد و ایدههای مناسب
بهره میبرد و افراد با استعداد شغل مناســب و مورد عالقه خود را پیدا
میکنند و در نهایت کشور از ایجاد چنین چرخههایی بهرهمند میشود.
دســته دوم مراکز شــتابدهنده فرار مغزها و ایدهها هســتند که
بهدنبال شناسایی مغزها و ایدهها و هدایت آنها به خارج از کشور و عمدتا
کشورهای اروپایی هستند و به تسریع و تسهیل جذب و خروج ایشان از
کشور کمک میکنند.
بنگاههای واسطهگری هایتک اما دسته ســوم این شتابدهندهها
هستند که عمدتا اســاس و مبنای جذب و تشویق ارایه طرحها و ایدهها
را معرفی به سرمایهگذاران خارج از کشــور قرار داده و با وعده سفرهای
خارجی و فــروش طرحها به ســرمایهگذاران اروپایــی و آمریکایی ،به
جمعآوری و شناسایی متقاضیان اقدام میکنند.
در نهایت نویسنده به مراکز شکار ایدهها اشــاره میکند که با وعده
حمایتهای مالی و ســرمایهگذاری در ایدههای برتر اقدام به برگزاری
مسابقات و جشــنواره کرده و از این طریق موفق به گردآوری طرحهای
بوکار ،جزییات
نوآورانه جوانانی میشوند که به تصور راهاندازی یک کس 
کامل ایده خود را در اختیار این مراکز میگذارند .در نهایت نویسنده این
گزارش با اشاره به پیچیدگی و حساســیتهای کار مراکز شتابدهنده
و لزوم حمایت از فضای سالم و رقابتی خواســتار ورود مسووالن به این
میدان شده تا با اتخاذ تدابیر عاجل در این زمینه به فعالیتهای ناسالم و
خروج نخبگان و بهسرقت رفتن طرحها و ایدههای جوانان پایان دهند.

