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  : تغيير وايت باالنس در دوربين ديجيتال، مثل استفاده از فيلتر در دوربين فيلمي است به طور مثال

   سايهB 81 =  WB Shade فيلتر) 9200كلوين = (فيلتر با توناليته گرم نرمال 

  بري  اA 81 =  WB Cloudy فيلتر) 6400كلوين  ( = قويفيلتر با توناليته گرم 

  )زرد، كهربائي يا نارنجي= فيلتر با توناليته گرم (

  ک�رت ����� دورب��
  : در كارت حافظه دوربينCard Errorبراي جلوگيري از 

  .زمان برداشتن يا گذاشتن كارت در دوربين، دوربين حتماً خاموش باشد -

 . كنيدDisk Defragmentهر از گاهي كارت را با كامپيوتر  -

از . گاه گاهي براي برداشتن اطالعات اضافي از روي كارت و بهتر كار كردن آن را با دوربين خود فرمت كنيد -

 . كامپيوتر براي اين كار استفاده نشود

 .اگر دوربين جديدي خريديد، براي استفاده از كارت قبلي، حتماً آن را با دوربين جديد فرمت كنيد -

 .يدي خريديد، قبل از استفاده آن را با دوربين خود فرمت كنيدهر كارت جد -

، اگر دوربين و يا كامپيوتر نتوانست عكس هاي روي كارت را نشان دهد، بالفاصله  Card Errorدر صورت وقوع 

دو . با استفاده از نرم افزار كارت خود، عكس ها را نجات دهيد! كارت را فرمت نكنيد. عكاسي با كارت را قطع كنيد

اين دو برنامه .  اكثر كارت هاي حافظه را پوشش مي دهدSanDisk RescuePro و Lexar’s Image Rescueبرنامه 

  . در اينترنت هم براي فروش عرضه شده اند

  !دورب�� ! � ک�د
 در آورده ، باطري هاي دوربين را)و يا هر دو(در هنگام عكاسي، اگر منوي دوربين شما محو و يا دوربين از كار افتاد 

  .)Reboot( و دوباره آن را در جاي خود قرار دهيد

  ��� )'ن دورب�� دی%�$�ل
در صورتيكه دوربين ديجيتال شما در آب شيرين افتاد، بالفاصله آن را از آب درآوريد، دوربين را خاموش كنيد و 

روزي دوربين را در هواي آزاد و اگر دسترسي به تعميرات نداريد، چند . باطري و كارت حافظه را از آن خارج نمائيد

اگر در آب شور افتاد، بالفاصله . احتمال دارد دوربين شما مجدداً از كار بيفتد. خشك ثابت بگذاريد تا خشك شود

باطري و كارت را خارج كرده و دوربين را سريعاً به . دوربين را در آورده، آن را خاموش و در آب شيرين فرو بريد

  . تعميرگاه برسانيد

 �GN'د 

 استانداردي است، كه توليد كنندگان فالش براي نشان دادن حداكثر فاصله نوردهي )GN) Guide Number عدد 

 از آن 100و حساسيت     )f/1.4( و ديافراگم )mm 50(متناسب با فاصله كانوني % 18يء خاكستري فالش بر روي ش

  . نيز استفاده مي كنندISO 400جديداً بعضي از توليد كنندگان از . استفاده مي كنند

 GN÷ فاصله شيء تا فالش = عدد ديافراگم 

)�*+ ,��-   
براي داشتن پرتره هايي مانند آنچه كه در آگهي هاي تبليغاتي، ويدئوها و هاليوود مي بينيد، در نرم افزار خود 

   .  را كم و كنتراست را زياد كنيد Saturation اندكي 

  ک01/�.ن دورب��
براي . برخي هم به كلكسيون هاي عكاسان مي پيوندند. هاي ديگر عكاسان را بيكار مي كندديجيتال دوربين 

  :نگهداري دوربين خود به روش زير عمل كنيد
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