ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﻧﺪروﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت  EXIFﺗﺼﺎوﯾﺮ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﻫﺮﮔﺎه دﮐﻤﻪ ﺷﺎﺗﺮ را ﻓﺸﺎر ﻣﯽ دﻫﯿﺪ دورﺑﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی را در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ آن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻓﺮﻣﺖ  EXIFدر ﺳﺎل  1995ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺗﺼﻮﯾﺮ را در ﺑﺨﺶ آﻏﺎزﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮ از آن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ

ﺧﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎت  EXIFﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای دﯾﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﮑﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ ،دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ،ﻣﯿﺰان ﻧﻮر دﻫﯽ و…
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت  EXIFﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت  EXIFﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
از  Google Photosﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؛ اﺑﺰار Google
 Photosدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی وﺟﻮد دارد و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Photosرا اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
راه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی را ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﺪ.

ﭘﺲ از آن ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﻣﺎده راه اﻧﺪازی ﺷﺪ آن را اﺟﺮا و ﯾﮏ ﻋﮑﺲ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد :اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ،وﯾﺮاﯾﺶ ،اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﺬف .روی دﮐﻤﻪ
اﻃﻼﻋﺎت )آﯾﮑﻦ داﯾﺮه ای ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ  iدر وﺳﻂ آن ﻗﺮار دارد( ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

در اداﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت  EXIFﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻗﺎرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آورد:

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻧﺎم ،اﻧﺪازه و رزوﻟﻮﺷﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻧﺎم دورﺑﯿﻦ ،دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ،ﻣﯿﺰان ﻧﻮر دﻫﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ و ISO
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ

اﯾﻦ ﯾﮏ روش ﺳﺎده و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎر آﻣﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت  EXIFﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت

ﻫﻤﻪ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﻢ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﭘﺲ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در

اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  EXIFﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و آن ﻫﺎ را وﯾﺮاﯾﺶ/ﺣﺬف
ﮐﻨﯿﻢ؟
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﯾﺎ آن ﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم  Photo EXIF Editorاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮو  Photo EXIF Editorﺿﻤﻦ ﺣﺬف آﮔﻬﯽ ﻫﺎ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ای را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ
 RAWﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮو ) 1.99دﻻر( آن ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺷﻮﯾﺪ .ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮو ﺿﻤﻦ ﺣﺬف
آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ  RAWرا ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ  Photo EXIF Editorآن را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی  Photos ،Photo Mapو  Browseﺑﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد .اﺑﺘﺪا روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Photos
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و وارد آن ﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺸﻔﺮض روی ﻣﻨﻮی  Recentﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ
ً
اﺧﯿﺮا ﺛﺒﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .روی ﻫﺮ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ  Browseدر ﺻﻔﺤﻪ راه اﻧﺪازی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ

ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﻮق ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت  EXIFﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ را در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت را اراﺋﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روی آﯾﮑﻦ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻗﺮار دارد ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮور اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﭘﺎک ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت  EXIFآن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺲ از دﯾﺪن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،روی آﯾﮑﻦ  Exifدر ﮐﻨﺎر آﯾﮑﻦ ﭼﺸﻢ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ  Remove Exifﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ روی ﮐﺎدر ﮐﻨﺎری ﻫﺮ داده ای ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﭘﺎک

ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎدر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد را ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﯿﮏ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن روی آﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار دارد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﺮات
ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﺲ از آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت  EXIFﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﯽ
و ﮐﺠﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ  Photo EXIF Editorﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ  Exif Viewerو
ﯾﺎ  EXIF ToolKitﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ .آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ
ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪه اﯾﺪ؟ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

