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 (Camera Memory Card)  ست؟یچ ن یکارت حافظه دورب .1
 ن یانواع کارت حافظه دورب .2
 Compactنوع  نیانواع کارت حافظه دورب یها یژگیو یبررس  .3
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با  نیانواع کارت حافظه دورب ،یامروزه با توجه به رشد روزافزون تکنولوژ 
  ی معتبر عرضه م یشرکت ها یمتنوع از سو  یها تی ها و ظرف ی ژگ یو

 یدیو مف ی بدون کارت حافظه، قطعًا عملکرد واقع ی عکاس  نیدورب .شوند
نوع کارت حافظه   نی بهتر د،یاست از خود بپرس ممکن .نخواهد داشت

سوال را   نیآنکه پاسخ ا یبرا کدام است؟ ی عکاس نیانواع دورب یبرا
 .دیکن ی مقاله ما را همراه نیا انیالزم است تا پا د،یابیدر

 

 Camera) ست؟یچ نیکارت حافظه دورب 1#
Memory Card ) 

و   ری تصاو یساز  رهیذخ یبرا ی کی الکترون لهیکارت حافظه به عنوان وس از
حافظه بر  یها  کارت  .شود ی استفاده م ی عکاس نیدر انواع دورب وهای دیو

کارت ها   نیا .شوند  ی م یدسته بند تیاساس نوع عملکرد، سرعت و ظرف
 ازیمرور زمان و با توجه به ن به داشتند که تیظرف تیگابایگ 2در ابتدا تنها 

  .افتی  شیافزا  زین نیو سرعت انواع کارت حافظه دورب  تیظرف ان،یمتقاض
  ی کارت حافظه و بعض یگذار یدرگاه جا کی ی عکاس یها  نیاز دورب ی برخ

  ی عکاس یها  نیدورب شتریحال حاضر، ب در .پورت دارند ایدو درگاه  گرید
را  تیفیبا انواع کارت حافظه باک یسازگار  تیقابل شرفته یو پ یحرفه ا
 .دارند
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 نیانواع کارت حافظه دورب 2#

انواع کارت    نیو پرکاربردتر  نیپرطرفدارتر ی بخش عالوه بر معرف  نیا در
 .میپرداز ی از آن ها م کیهر  یها ی ژگیو انیبه ب ن،یحافظه دورب

 SD کارت حافظه 1-2#

به اختصار  نام دارند و Secure Digital حافظه که یدسته از کارت ها نیا
 یمشترک شرکت ها دات یتول از ند،یگو ی م  SD به آن ها کارت حافظه

از آن که مدل  شیپ .هستند بایو توش سکیَسن د  ک،ی معتبر مانند پاناسون



 

3 www.namatek.com 

مدل کارت حافظه   نیا وارد بازار شوند، SD از کارت حافظه یدیجد یها
داشته   یشتر یکاربرد ب ن،یاز انواع کارت حافظه دورب  ی با برخ سهی در مقا
 ی عن یکارت حافظه  نیا دیعکاسان از نسل جد شتریامروزه ب  البته .است

SDXC (Secure Digital Extended Capacity)  کنند ی استفاده م. 

گذشت زمان   با بود که تیگابایگ 2برابر  SD حافظه  یکارت ها تیظرف
که   میخاطر نشان کن دیبا .افتی شی افزا زینوع حافظه ن نیا تی ظرف زانیم

برابر   SD فرض، سرعت درگاه انتقال داده در کارت حافظه شیدر حالت پ
و مطابقت با   یبان یدر صورت پشت  نیهمچن .است هیبر ثان  تیگابام 12.5

خواهد   شیافزا هیبر ثان تی مگابا 25سرعت آن تا  ،ی عکاس  نیپورت دورب
 .افتی



 

4 www.namatek.com 

 

 SDHC نیکارت حافظه دورب 2-2#

استفاده   یبرا SD حافظه یاز کارت ها دینسل جد ،یالد یم 2006سال  در
 و سرعت کارت حافظه تیظرف  .شدند ی معرف ی عکاس نیدر انواع دورب

Secure Digital High Capacity به اختصار ای SDHCسهی، قابل مقا 
در   SDXC یکارت ها یکه برا ی تیظرف !ستینسل اول ن یکارت ها SD با

 SD دسته از نیا لیدل نیهم به .است تیگابایگ 32نظر گرفته شده است 
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 حافظه یکارت ها گر،ید یسو از .دارند High Capacity کارت ها پسوند
SDHC یاز استانداردها UHS-I و UHS-II مخفف Ultra High Speed 

  یبرا نیمدل از کارت حافظه دورب نیمعنا که ا نیبد .کنند ی م  ی بان یپشت
بر  تی مگابا  312تا  هیبر ثان تیمگابا 104معادل  ی انتقال اطالعات، سرعت

 .دارد هیثان
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 SDXC نیکارت حافظه دورب 3-2#

 Secure Digital حافظه یها، کارت ها  SD مدل از اینسل  نیآخر
Extended Capacity به اختصار ای SDXC شرفتیتوجه به پ با .هستند  

  تالیجید ی دستگاه ها ریو سا ی عکاس  یها نیکه در دورب یادیز یها
  افتهی شیافزا زینوع حافظه ها ن ن یا تی ها و ظرف تیقابل صورت گرفته،

انواع عکس   ع ی سر یساز  رهیذخ SDXC حافظه یوجود کارت ها با .است
 .عکاسان فراهم شده است یبا رزولوشن و حجم باال برا

 به است و (2TB) تیترابا 2برابر  نینوع کارت حافظه دورب نی ا تیظرف
نوع حافظه ها داده   نیرا به ا Capacity Extended پسوند لیدل نیهم
عالوه بر استحکام و   SDXC حافظه یکه کارت ها دیاست بدان جالب .اند

  .برخوردار هستند زیانتقال اطالعات ن یبرا یی باال اریدوام باال از سرعت بس
 و  UHS-II ،UHS-Iیاز استانداردها زین SD مدل از کارت حافظه نیا

UHS-III و   104رو، حداقل سرعت انتقال داده  نی هم از .کند ی م  ی بانیپشت
نوع کارت   نی وجود ا با .است هیبر ثان تیمگابا 624حداکثر آن برابر 

 .دیبا رزولوشن باال را دار ریو ثبت تصاو  ی در پ  ی پ ی حافظه، امکان عکاس 
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 / microSDXC / microSDHC  کارت حافظه 2#- 4
microSD 

پرکاربرد و پرطرفدار مانند   تالیجید  یاز دستگاه ها یار یو اندازه بس ابعاد
  نیا به .روز به روز در حال کوچک تر شدن است ،ی عکاس  یها نیدورب

راحت تر   زیکاربران آسان تر و کار با آن ها ن یخاطر که حمل دستگاه ها برا
 SD یمانند کارت ها نیرو، ابعاد انواع کارت حافظه دورب نیهم از .باشد

 یحافظه کوچک، کارت ها یجمله کارت ها از .کوچک تر شده است
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microSDHC ،microSD  و microSDXC نی ا یها ی ژگ یو .هستند 
  رییبزرگ است و فقط ابعاد آن ها تغ SD یکارت ها هینوع حافظه ها شب

 .کرده است

 

 XQD نیکارت حافظه دورب 5-2#

  ی و سون  سکی سن د  کون،ین یها  ی توسط کمپان  XQD حافظه یها کارت 
مدل از  نیو سرعت ا دوام .شدند ی وارد بازار جهان یالد یم 2010در سال 

 CF و SD حافظه مانند یکارت ها رینسبت به سا نیکارت حافظه دورب
  نیا از است که یی شرکت ها نیاز اول ی ک ی کون،ین شرکت .باال است اریبس

استفاده  Nikon ی عکاس یها نیاز دورب یار ینسل کارت حافظه در بس
 .نموده است

  نی از بهتر ی کی  است که G ی، سر XQD کارت حافظه ی مدل از سر  نیآخر
نوشتن  سرعت  .شود ی انواع حافظه در حال حاضر شناخته م نیتر  ع ی و سر
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 440برابر  زیو سرعت خواندن ن هیبر ثان  تی مگابا 400کارت حافظه  نیدر ا
 .عنوان شده است هیبر ثان تی مگابا
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 نیانواع کارت حافظه دورب یها یژگیو  یبررس 3#
 Compact Flash نوع

  و پرسرعت هستند که تیفیباک یاز جمله کارت ها CF حافظه یها کارت 
 .میکن ی م  ی بخش دو مدل از آن را معرف نیا در

 CF کارت حافظه 1-3#

  یاز کارت ها شی پ CF به اختصار ای Compact Flash حافظه یها کارت 
از انواع کارت حافظه   ی کی CF .گرفتند ی مورد استفاده قرار م  SD حافظه

خاطر،   نیشده است و به هم ی معرف نیدورب یو بادوام برا تیفیباک یها
حافظه   یاز کارت ها یار یکه با وجود بس نیا جالب .دارد یادیزطرفداران 

  ی عکاس یها نیمعروف مانند کانن در اغلب دورب یها  ی مدرن، هنوز کمپان 
انتقال  سرعت .کنند ی م  ی بانیپشت CF خود از پورت کارت حافظه شرفتهیپ

 .است هیبر ثان  تیمگابا 165تا  160نوع کارت حافظه برابر  نی داده در ا
 .شده است فی تعر تیگابایگ 256تا  32آن ها از  تیظرف نیهمچن

به  مینوع کارت حافظه، امکان اتصال مستق نیکه ا دیخاطر داشته باش به
از   دیبا نیبنابرا مانند لپ تاپ را ندارد؛  تالیجید یاز دستگاه ها  ی برخ

 .دیانتقال داده ها استفاده کن یبرا ی کارت خوان جانب
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 CFexpress حافظه کارت 2-3#

 کارت حافظه ن،یحافظه دورب یانواع کارت ها نی دتریاز جد ی کی
CFexpress از .شد یی رونما  شیها  ی ژگیاز و  2016سال  در است که 

 یساز  رهیذخ یبه کار رفته برا یکارت حافظه، نوع فناور  نیا یها تیجذاب
 .باشد ی اطالعات م

کوتاه شده   NVMe دیجد یاز تکنولوژ  CFexpress کارت حافظه در
انواع  یساز  رهیذخ یبرا None-Volatile Memory express عبارت 

  تیگابایگ 256تا  32کارت حافظه از  نی ا تیظرف .داده استفاده شده است
 سرعت مختلف متفاوت است و  یدر مدل ها NVMe یبر اساس فناور 

تا   1000متنوع از  یدر مدل ها CFexpress هانتقال داده در کارت حافظ
مدل کارت حافظه، در حال حاضر  نیا .باشد ی م هیبر ثان  تیمگابا  4000



 

12 www.namatek.com 

 ضمن .شده است ی انواع کارت حافظه معرف  نیتر ع یو سر  نیاز بهتر  ی کی
از  Z یها نیدورب یدر سر  کونیمعتبر مانند ن یاز شرکت ها یار یآن که بس

 کرده اند. ی بان یکارت حافظه، پشتنوع   نیپورت سازگار با ا

 


