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ران مجله نت  
نزابینویسنده:  سمیرا اسمعیل زاده ا  

 

قابلیت ضروری برای  6
های دوربین گوشی
 هوشمند

به بعد شاهد پیشرفت در ساخت  2019ز سال ا
های بسیار زیادی های هوشمند بودیم و شرکتگوشی

پردازن. عالوه بر میدر این زمینه با هم به رقابت 
ها های اونها دارن، دوربینهای زیبا که گوشیطراحی

های نیز به صورت چندگانه ساخته شده و طراحی
6  منحصر به فردی داره. در این مقاله قصد داریم به

 .بپردازیم گوشی دوربین قابلیت
های هر چند که امروزه با پیشرفت در تولید گوشی

هایی رو که از ها، ویژگیگوشیهوشمند یه سری از 
به بعد تبدیل به یه استاندارد شدن رو  2019سال 

ها این کنن اما در تولید اکثر گوشیرعایت نمی
 .استانداردها رعایت شدن

 

https://netran.net/mag/camera-features/
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های بسیار زیادی های هوشمند بودیم و شرکتبه بعد شاهد پیشرفت در ساخت گوشی 2019از سال 
های ها دارن، دوربینهای زیبا که گوشیپردازن. عالوه بر طراحیدر این زمینه با هم به رقابت می

داره. در این مقاله قصد های منحصر به فردی ها نیز به صورت چندگانه ساخته شده و طراحیاون
 .بپردازیم گوشی دوربین قابلیت 6 داریم به

هایی رو که از ها، ویژگیهای هوشمند یه سری از گوشیهر چند که امروزه با پیشرفت در تولید گوشی
ها این کنن اما در تولید اکثر گوشیبه بعد تبدیل به یه استاندارد شدن رو رعایت نمی 2019سال 

 .رعایت شدناستانداردها 

ها بیشتر های اونهای گوشی براتون اهمیت خاصی داره و دوست دارین که با قابلیتاگه دوربین
 .آشنا بشین بهتون پیشنهاد میکنم که در این مقاله منو همراهی کنین

 هاگوشی دوربین مختلف هایقابلیت
 دستی تنظیمات

شی در حالت تنظیمات خودکار گرفته میشه هایی که با دوربین گودر بیشتر مواقع کاربران از عکس
تونین تنظیمات رو به صورت دستی ای عکاسی کنین میراضی هستن اما اگه بخواین به صورت حرفه

 .انجام بدین

وجود داره که  Pro یا Manual های هوشمند امروزی در بخش منوی دوربین یه حالت به نامگوشی
هایی با کیفیت ات رو به صورت دستی انجام داده و عکستونه تنظیمکاربر با استفاده از اون، می

 مطلوب ثبت کنه

 
 تنظیمات دوربین به صورت دستی -1تصویر 
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گرده تنظیمات دستی دوربین می ها قبل برهای دوربین گوشی که استفاده از اون به سالیکی از ویژگی
و موارد مشابه باشه  ISOهایی که فاقد امکان تنظیم روشنایی، گوشی هست. امروزه پیدا کردن گوشی

ین رو به هایی مانند اهایی مثل اپل و گوگل قابلیتیه کار سخت به حساب میاد البته شرکت
 .کنن ارائه نمیدنهایی که تولید میگوشی

اویری رو ثبت کنن که در حالت عادی و خودکار میتونن تص دستی تنظیمات کاربران با استفاده از
 .امکان ثبت چنین تصاویری وجود نداره

 هیبریدی زوم
برابری استفاده  5های هوشمند جدیدتر از زوم اپتیکال هایی مانند اوپو و هواوی در تولید گوشیشرکت

 .مندان به گوشی رو جلب کنهکردن که تونسته نظر بسیاری از عالقه

افزاری موفق شدن که زوم دیجیتالی خوب و با کیفیت باال رو های نرماستفاده از تکنیکهمچنین با 
افزار پیچیده افزایش تونیم بدون سختبرای کاربران فراهم کنن، هر چند که زوم دیجیتالی رو می

 .بدیم

 زوم روی سوژه مورد نظر هنگام عکاسی -2تصویر 
 

ها نیز پیشرفت چشمگیری داشته، در این میان گوشی بینها اخیر با پیشرفت تکنولوژی دوردر سال
 Super Res Zoom تونیم به گوشی گوگل اشاره کنیم که با فناوری سوپر رزولوشن یه قابلیت به ناممی

https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84/
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های رو برای باال بردن کیفیت زوم دیجیتال به دنیا معرفی کرده، هرچند که کیفیت اون بهتر از زوم
 .به پای زوم اپتیکال نمیرسهدیجیتال معمولی هست اما 

 سلفی دوربین در خودکار فوکوس قابلیت از استفاده
داری که تاکنون تولید شدن فاقد قابلیت فوکوس خودکار برای دوربین های پرچمبسیاری از گوشی

های شرکت اپل، تونیم به گوشیها میبرن که از بین اونسلفی هستن و از فوکوس ثابت بهره می
 .اشاره کنیم Mi Mix 3 ای هواوی و شیائومیهبرخی گوشی

مند به گرفتن سلفی با دوربین گوشی خود هستن و هنگامی که دوربین امروزه بسیاری از کاربران، عالقه
کنه از وضوح باالیی بهره باشه، امکان اینکه تصاویری که ثبت میسلفی از قابلیت فوکوس خودکار بی

 .برخوردار نباشه بیشتره

 فوکوس خودکار -3تصویر 
های دیگری نیز هستن که از قابلیت فوکوس خودکار برای ثبت تصاویری با کیفیت باال در تولید شرکت
 .کنن مانند گوگل و سامسونگهای هوشمند خود استفاده میگوشی

تونه نتایج های اولتراواید )فوق عریض( هم میاستفاده از قابلیت فوکوس خودکار در دوربین
های در تولید دوربین اصلی برخی از گوشی 2016از سال  LG داشته باشه، شرکت انگیزیحیرت

 .هوشمند از سنسورهایی استفاده کرده که زاویه دید باالیی دارن
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شرکت هواوی نشون داد که استفاده از فوکوس  (Mate 20 Pro) پرو 20هنگام تولید گوشی میت 
تونه تصاویر ماکرو جذاب و منحصر به فردی رو یهای اواتراواید )فوق عریض( مخودکار در دوربین

 .ثبت کنه

 K8 و 4K کیفیت با برداریفیلم قابلیت
دار به عنوان یک قابلیت جانبی های پرچمدر گوشی 2012از سال  UHD امکان ضبط ویدیو با کیفیت

های گوشیبار این قابلیت رو در تولید های سامسونگ و سونی برای اولین وجود داشته که شرکت
 .خود استفاده کردن

برن، اخیرا هنگام ضبط ویدیو بهره می 4Kشن از کیفیت هایی که به بازار عرضه میامروزه اکثر گوشی
رو نیز ارائه  8Kبرداری با کیفیت قابلیت فیلم 0S2 های گلکسیشرکت سامسونگ در تولید گوشی

 .داده

 

 برداری با کیفیت باالفیلم -4تصویر 

 رو دارن مانند 4k برداری با کیفیتتولید شدن نیز قابلیت فیلم 2021 هایی که در سالتبلتها، بر گوشی عالوه
Apple iPad Air 

 
 یا نقطه به نقطه چیست + شرکتهای ارائهدهنده P2P اینترنت

 

https://netran.net/mag/best-tablets-in-2021/
https://netran.net/mag/p2p-p2pm-internet/
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پالس و غیره تولید میشه از های اپل، سامسونگ، وانداری که توسط شرکتهای پرچماکثر گوشی

 هایی هستن که از این کیفیتبرخوردارن اما هنوز هم گوشی 4K قابلیت ضبط ویدیو با کیفیت
 .هنگام ضبط ویدیو استفاده کنن 1080P تری مانندکنن و باید از کیفیت پایینپشتیبانی نمی

 خودکار HDR قابلیت با برداریفیلم و عکاسی
های هوشمند وجود داره و هاست که در گوشیسال HDR امکان ثبت تصاویر با استفاده از قابلیت

 .کنهتصاویر رو با کیفیت باالیی ذخیره می

 ترین عنصر یه تصویر در اصطالحترین و روشنای به اختالف بین تاریکعکاسی به صورت حرفهدر 
Dynamic Range  گفته میشه High Dynamic Range یا HDR  روشی هست که به شما این امکان

 .های خودتون ببینینرو میده تا با افزایش دامنه نوردهی، بتونین جزئیات بیشتری رو در عکس

های روشنایی مختلف از سوژه کنیم دوربین سه عکس با درجهعکاسی می HDR به صورتوقتی که 
ها با حفظ نواحی تاریک و روشن کنه و با ترکیب اونها رو با هم ادغام میکنه سپس اونثبت می

 .کنهها رو به یه عکس تبدیل میاون

خودکار  HDR نن از قابلیتکهای هوشمند فعالیت میهایی که در زمینه ساخت گوشیبیشتر شرکت
های تونن منظرهها به سادگی میهای خود استفاده کردن. امروزه بسیاری از گوشیدر ساخت گوشی

 .گیرن که از این قابلیت استفاده کننمتفاوت رو شناسایی کرده و بسته به سوژه عکاسی تصمیم می

 
  HDR برداری باعکاسی و فیلم -5تصویر 
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خودکار پشتیبانی  HDR ها که تولید میشن از قابلیت عکاسی به صورتسری از گوشیبا اینکه هنوز یک 
کنن از این قابلیت های هوشمند فعالیت میهایی که در زمینه تولید گوشیکنن اما اکثر شرکتنمی

 .استفاده کردن

 صورت برداری بهشن قابلیت فیلمهای اخیر تولید میهای پرچمداری که در سالیک سری از گوشی
HDR  هایی با کیفیت باال ثبت و ذخیره ها و فیلمتوان عکسرو دارن و با استفاده از این قابلیت می

 .کرد

 شب حالت
پالس و هواوی در تولید هایی مثل شیائومی، گوگل، واناستفاده از قابلیت حالت شب رو شرکت

مانند ترکیب کردن  هاییهای خود استفاده کردن. در این حالت گوشی از تکنولوژیگوشی
کنه تا بتونه در مناطقی که از نور کمی و غیره استفاده می گوشی دوربین در مصنوعی هوش تصاویر،

 .هایی با کیفیت مطلوب ثبت کنهبرخوردارن عکس
 

 از قابلیت شب هنگام عکاسیاستفاده  -6تصویر 

https://netran.net/mag/artificial-intelligence-in-camera/
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ها ای هم مثل سامسونگ و ایسوس و غیره از این قابلیت در ساخت گوشیهای دیگهامروزه شرکت
ها تبدیل به یک نیاز ضروری شده کنن. طبیعی است که استفاده از حالت شب در گوشیاستفاده می

 .رده نیز به این قابلیت مجهز شدنرده و میانایینهای پو حتی گوشی

ها از این قابلیت استفاده کنن تا های بزرگ در ساخت دوربین سلفی گوشیانتظار میره که شرکت
 .های سلفی با کیفیت مطلوب ثبت کننکاربران بتوننن هنگام شب نیز عکس

 آخر حرف
کدام جز نیازهای ضروری گوشی محسوب میشه آشنا شدیم که هر  گوشی دوربین قابلیت 6  امروز با

های جدیدتر استفاده بشه. با استفاده از ها در ساخت گوشیو امیدوارم که هر کدوم از این قابلیت
هایی با کیفیت مطلوب ثبت کنین و یا روز عکستونین در هر ساعت از شبانهها شما میاین قابلیت

ها داشته باشین دیدی در مورد هر یک از این قابلیتای عکاسی کنین. اگه نظرات جبه صورت حرفه
 .ها رو با ما به اشتراک بذارینها اونممنون میشم تا در بخش کامنت

 

.ها هم لذت ببرینتونین از خوندن این مقالهمندین میها عالقهاگه به مباحث گوشی  
 بهترین گوشیهای میانرده 2021

 بهترین گوشیهای 2018 در بخش دوربین
 بهترین گوشیهای شیائومی در سال 2021

 

 

https://netran.net/mag/best-midrange-phone-2021/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2018/
https://netran.net/mag/the-best-xiaomi-2021-phones/

