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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران   مجله نت 
 

  ی ها   ی گوش   ین بهتر   ی معرف 
سال    ی عکاس   ی برا   یل موبا 
 ی گوش  ین دورب   ین : بهتر   2021

 و در دسترس بودن یخاطر آسونبه گوشیعکاسی با 
رشد زیادی پیدا کرده و فروش دوربین های دیجیتال 

اگرچه هنوز هیچ موبایلی رو تحت تاثیر قرار داده. 
ای های حرفهتولید نشده که قدرت رقابت با دوربین 

هایی در بازار موجود هستن  رو داشته باشه، اما مدل
های در سال دوربین های گوشی زیاد که پیشرفت

ین مقاله قصد داریم از در ا کنن.رو ثابت می  اخیر
های اون بگیم و و ویژگی بهترین دوربین گوشی 

موبایل هایی رو به شما معرفی کنیم که امکان ثبت 
 عکس های باکیفیت رو به شما میدن. 

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/best-phone-cameras-2021/
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خاطر آسونی و در دسترس بودن رشد زیادی پیدا کرده و فروش دوربین های  عکاسی با گوشی به
دیجیتال رو تحت تاثیر قرار داده. اگرچه هنوز هیچ موبایلی تولید نشده که قدرت رقابت با  

هایی در بازار موجود هستن که پیشرفت زیاد دوربین ای رو داشته باشه، اما مدلهای حرفهدوربین
و   بهترین دوربین گوشیکنن. در این مقاله قصد داریم از  های اخیر رو ثابت می ی گوشی در سالها 

های اون بگیم و موبایل هایی رو به شما معرفی کنیم که امکان ثبت عکس های باکیفیت رو  ویژگی
 به شما میدن. 

 

 بهترین دوربین موبایل چه ویژگی هایی داره؟ 

 
سی با موبایل ، دوربین های تلفن های همراه مورد توجه سازنده های لطف استقبال کاربرها از عکابه

های  ی مدلترین معیارها برای مقایسهبزرگ گوشی های هوشمند قرار گرفتن و به یکی از مهم
شون فقط که اکثر مردم برای ثبت لحظات مختلف زندگی از اونجاییمختلف موبایل تبدیل شدن. 

تا حد امکان این قطعه رو بشناسن و با  بایدشونه، یک دوربین دارن و اون دوربین موبایل
 شن.های فنی اون آشنا باویژگی

ثبت اون میتونه روی زندگی خودمون و  افته که مون میها اتفاق جالبی اطرافخیلی موقع
دوربین آماده به بذاره؛ اما تا قفل گوشی باز بشه و اپلیکیشن عکاسی باال بیاد و  های دیگه اثرخیلی

و نرم افزار کارآمد رو برای ، اهمیت سخت افزار قدرتمند این مسئلهفرصت از دست رفته! کار بشه، 
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احتماال  عنوان اولین نکته یادتون باشه بهترین دوربین گوشی، ؛ پس بهکنهتلفن های همراه ثابت می
 فقط بین پرچمدارها پیدا میشه.

لنزها و سنسورهای پیچیده رو با الگوریتم های نرم افزاری مبتنی بر  ، گوشی با کیفیت دوربین باال 
های مختلف رو در موقعیت ممکن  ، رنگ و جزئیاتتا بهترین نورکنه ریاضی و سایر علوم ترکیب می

تعداد لنزها نیست که کیفیت عکس رو  فقط  کننده،برخالف تبلیغات گمراه  این یعنیاز محیط بگیره. 
کیفیت برای بهبود  بیشتر های گوشی های موبایل از هوش مصنوعیکنه. بعضی از سازنده تعیین می

بنابراین نقش نرم افزارها رو در انتخاب  کنن.عکس بعد از اینکه اون رو ثبت کردید، استفاده می
افزارهای  ی نرمی جدی بگیرید و برندهایی رو در نظر داشته باشید که به توسعهگوشی مناسب عکاس

 دوربین اهمیت بیشتری میدن.

 

 گوشی اصطالحات فنی دوربین  

 
باید با مشخصات فنی دوربین موبایل آشنا باشید. برای انتخاب بهترین گوشی از لحاظ دوربین 

کنیم با چند پارامتر اصلی سر و کار داریم که در ادامه می صحبت وقتی از کیفیت دوربین گوشی
 . ها رو توضیح میدیمخیلی کوتاه اون
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 (  Apertureدیافراگم )  

 
کنن و عامل مهمی  بیشتر کاربرها در بحث بهترین دوربین گوشی فقط به رزولوشن اون توجه می

دیافراگم همون سوراخیه که داخل لنز وجود داره و اجازه گیرن. مثل دریچه ی دیافراگم رو نادیده می
نور بیشتری به   ،طبعا هرچقدر این سوراخ گشادتر باشهمیده نور وارد دوربین گوشی شما بشه. 

وجو موقع جست بنابراین تری بگیرید.تونید عکس روشنمیشما و  سنسور دوربین موبایل میرسه
تره، در  ها بزرگاون  دوربین گوشی هایی که اندازه دیافراگم  برای بهترین دوربین گوشی یادتون باشه

 کنن. تری رو ثبت می نور کم عکس های باکیفیت

ی مهمی که باید بهش توجه داشته نکتهکنن. مشخص می f/2.8صورت  اندازه دریچه دیافراگم رو به
تر باشه، دیافراگم لنز دوربین بر اون تقسیم میشه کوچیک  fی که ضریب هرچقدر عددباشید اینه که  

ای به نمایش دراومده، از نمونه f/2صورت مثال دوربینی که اطالعات دیافراگم اون به تر هست.بزرگ
این عدد رو جدی بگیرید و موقع  هست، عملکرد بسیار بهتری داره.  f/4که گشادی دیافراگم اون 

ها حساس باشید. چراکه مثال ترین اختالفموبایل نسبت به کوچیکی دوربین گوشی های مقایسه
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نور وارد دوربین گوشی شما  f/2.0هست، نصف لنز با دیافراگم   f/2.8لنزی که بزرگی دیافراگم اون  
 .هکنمی

 

که  رو در اولویت قرار بدید حتما دوربینینور عالقه دارید، اگه به عکاسی در شب یا فضاهای کم
 . تره اون بزرگدریچه ی دیافراگم 

 

 (   Resolutionرزولوشن )  

 
این عامل اگرچه اهمیت زیادی در کیفیت نهایی عکس ثبت شده توسط گوشی داره، اما هم شرکت 

گیم  وقتی می  های تولیدکننده موبایل و هم کاربرها توجه بیش از حدی به اون نشون میدن.
کنیم. هاش اشاره میپیکسل های عکستعداد  به واقع داریم رزولوشن دوربین گوشی فالن عدده، در

مثال اگه  دست میاد. میزان رزولوشون دوربین با ضرب تعداد پیکسل های طول و عرض تصویر به
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پیکسل میرسیم  8294400اعالم شده باشه، با ضرب این دو، به عدد   x 2160 3840رزولوشن عکس 
میلیون تقسیمش کنیم؛ درنتیجه رزولوشن این  1برای تبدیل اون به واحد مگاپیکسل باید به که 

 مگاپیکسل هست. 8دوربین 

تعداد پیکسل ها تاثیر زیادی روی وضوح عکس های ثبت شده توسط دوربین دارن؛ اما کیفیت  
واقع رزولوشن دوربین ،   در تون رو صرف کمیت کنید.خود پیکسل ها هم مهمه و نباید تمام توجه

اگه دوست دارید عکس هایی رو   ،با این حالکنه؛ نه کیفیت اون رو.  ی عکس رو مشخص میاندازه 
صورت دیجیتال به نمایش بذارید، گیرید در ابعاد بزرگ چاپ کنید یا بهکه با گوشی خودتون می

 . کنهاهمیت زیادی پیدا می در انتخاب بهترین دوربین گوشی رزولوشن

 

کنید یا  گیرید، روی همون گوشی نگاه میهایی رو که با گوشی می اگه مثل اکثر کاربرها عکس
مگاپیکسلی  48نیازی نیست دوربین موبایل تون در شبکه های اجتماعی به اشتراک میذارید، 

 افته! مگاپیکسل هم کارتون راه می 13باشه؛ با رزولوشن 
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 زوم اپتیکال یا زوم دیجیتال؟ 

 
یکی دیگه از معیارهای مهم برای انتخاب بهترین گوشی از لحاظ دوربین ، به قابلیت و کیفیت زوم 

واقع  زوم اپتیکال با حرکت عناصر شیشه ای داخل لنز اتفاق میفته و دراپتیکال اون مربوط میشه. 
یر تا حد زیادی کنه. با استفاده از زوم اپتیکال، کیفیت تصوفاصله کانونی لنز در این حالت تغییر می

ای که برای بزرگنمایی وجود داره، زوم دیجیتال هست که خیلی از مدل حفظ میشه. اما راه دیگه
استفاده از زوم دیجیتال کیفیت عکس رو  های گوشی فقط این قابلیت رو در اختیار کاربر قرار میدن. 

تون رو بدون  تونید عکسمیشما خیلی پایین میاره؛ طوری که استفاده نکردن از اون، بهترین کاره! 
 ای رو که مد نظرتون هست بزرگ کنید.افزارهای گرافیکی، نقطهکمک نرم بزرگنمایی بگیرید و بعدا به

 

اگه جزو کاربرهایی هستید که به عکاسی از گل، حشرات یا اشیای کوچیک عالقه دارن، حتما  
 موبایلی رو تهیه کنید که قابلیت زوم اپتیکال داشته باشه.
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 2021بهترین دوربین گوشی های موبایل سال  

 
مدل های مختلفی منتشر شده و  2021فهرست های مختلفی از بهترین گوشی برای عکاسی در سال 

ارائه شده  tom’s guideبه کاربرها پیشنهاد شدن. یکی از بهترین لیست ها توسط وبسایت معتبر 
ضمنا نمونه عکس های مربوط به هر گوشی رو هم از این  معیار قرار دادیم.ران اون رو  که ما در نت

 سایت برداشتیم. 

 

بدجور داغه.  یتب عکاس ی،اجتماع یخاطر قدرت شبکه ها که به کنیمیم یزندگ یادر دوره 
 یجابدن به یحاز مردم ترج یلیعکس ها باعث شده خ یو به اشتراک گذار  یکار با گوش یراحت

  یحال اگه هنوز به برتر  یناز تلفن همراه استفاده کنن. با ا یاحرفه یجیتالد یها یندورب
رو  راهنمای خرید دوربین عکاسی یمقاله ید،اعتقاد دار  ینسبت به گوش دیجیتال یها یندورب

 .یداز دست ند

 

https://netran.net/mag/camera-buying-guide/
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iPhone 12 Pro Max 

 
عملکرد   12های آیفون و از بقیه مدلرو داره  2021بهترین دوربین گوشی سال پرو مکس  12آیفون 

ی که نور خاطر دوربین اصلی واید و سنسور بزرگفبلت پرچمدار اپل به. گذاشتهبهتری رو به نمایش 
 های با کیفیت بسیار باال رو داره.کنه، توانایی ثبت عکسبیشتری رو دریافت می

فتو با زوم درجه و لنز تله 120توسط لنز اولترا واید با زاویه دید   iPhone 12 Pro Maxدوربین اصلی 
کمک سیستم نرم افزاری  به  Apple گوشی برابری همراهی میشه. 12و زوم دیجیتال  2.5اپتیکال 
کنه که در شرایط نوری مختلف، روشنایی مناسبی دارن؛  هایی رو ثبت می شده، عکسحساب

 های پرتره باکیفیتی گرفت.که با این دستگاه حتی در شب هم میشه عکسطوریبه

 قابلیتمیشه؛ چراکه  حسابای ایدئال پرو مکس برای عکاس های حرفه ای هم گزینه 12آیفون 
ProRaw  در اون وجود داره و به کاربر امکان ویرایش پیشرفته عکس های با فرمتRaw .رو میده 

 ای موثر باشه.های حرفهتونه در جذب عکاستا چه حد می 13آیفون باید ببینیم 

فتو مگاپیکسل تله 12(، f/2.4مگاپیکسل اولتراواید ) 12(، f/1.6مگاپیکسل واید ) 12: دوربین اصلی
(f/2.2 ) 

 ( f/2.2مگاپیکسل ) 12 دوربین سلفی:

 

https://netran.net/mag/iphone-13-rumours/
https://netran.net/mag/iphone-13-rumours/
https://netran.net/mag/iphone-13-rumours/
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 پرو مکس   12نمونه عکس های دوربین آیفون  
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Samsung Galaxy S21 Ultra 

 
ترین تولیدکننده موبایل در این شرکت رو در مقام بزرگکنه تا جایگاه پرچمدار سامسونگ هرکاری می

 ی اون در زوم کردنه.العاده اولترا توانایی فوق 21ویژگی مهم دوربین گلکسی اس جهان محکم کنه. 
برابری اپتیکال و اون یکی   3فتو که یکی قابلیت زوم مجهز شدن دوربین این گوشی به دو لنز تله

برابری دیجیتال شاهکار  100انگیزه که دیگه کسی از زوم قدر هیجانینا ،برابری اپتیکال داره  10زوم 
هایی که با کنه عکسکمک می Zoom Lockلطف اولترا به S21گلکسی سامسونگ چیزی نمیگه! 

 زوم کردن گرفتید واضح باشن.

افزاری جالبی های نرمافزار محدود نمیشه و این گوشی قابلیتبه سخت  Samsungقدرت پرچمدار 
که عملکرد اون نسبت به سال قبل بهبود هست  The Simple Takeها یکی از این قابلیتهم داره. 

هم  Director’s Viewبا استفاده از  توانایی ضبط ویدیوی اسلوموشن رو هم داره.پیدا کرده و حاال 
زمان با هر دو دوربین پشتی و جلویی تصویربرداری کنید که این قابلیت اگه جزو  تونید هممی

 خوره.اینفلوئنسرها باشید خیلی به دردتون می 

  Galaxy S21 Ultraای هستن که های دیگهویژگی 8Kقابلیت فوکوس لیزری و امکان ضبط ویدیوی 
فت بهترین دوربین گوشی یا حدقل میشه گ ؛کننرو نامزد عنوان بهترین دوربین گوشی می 

 سامسونگ رو همین مدل داره.
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  فتومگاپیکسل تله 10(، f/2.2مگاپیکسل اولتراواید ) 12(، f/1.8مگاپیکسل واید ) 108دوربین اصلی: 
(3x zoom, f/2.4 ،)10 مگاپیکسل تله( 10فتوx zoom, f/4.9 ) 

 ( f/2.2مگاپیکسل ) 40دوربین سلفی: 

 

 اولترا   21کسی اس  گل نمونه عکس های دوربین  
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OnePlus 9 Pro 

 
شرکت وان پالس همیشه در بحث دوربین چند قدم از برندهای معتبر سازنده گوشی عقب بود؛ اما 

OnePlus 9 Pro  بزرگ دنیای عکاسی کمپانی با همکاری Hasselblad  ی بازی رو اومده تا قاعده
و   های این قرارداد چند ساله با هاسلبالد رو میشه در رنگ های طبیعی عکسنتیجه عوض کنه.

 پرو مشاهده کرد. 9وان پالس  د فرآیند پس از ثبت تصویر دربهبو

های بهترین دوربین گوشی رو داره؛ علتش هم عکس Pro 9نمیشه گفت وان پالس البته با قاطعیت 
حال با توجه به اینکه این تازه شروع  با این گیره.نور میهای کمنه چندان مطلوبیه که در موقعیت

ی عکاسی با موبایل تحولی بزرگ در دوربین های این شرکت چینی محسوب میشه؛ باید به آینده 
 امیدوار بود. One Plusهای 

 3xفتو )مگاپیکسل تله 8(، f/2.2مگاپیکسل اولتراواید ) 50(، f/1.8مگاپیکسل ) 48لی: دوربین اص
zoom, f/2.4 ،)2 نوکرومومگاپیکسل م 

 ( f/2.4مگاپیکسل ) 16دوربین سلفی: 
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 پرو   9وان پالس  نمونه عکس های دوربین 
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Google Pixel 5 

 

بعد   Googleگردین. که دنبالش مییه همون گوشی با دوربین عالی و قیمت مناسب 5گوگل پیکسل 
فتو دریافت کرد،  در مورد لنز تله 4از بازخورد نه چندان مثبتی که از منتقدها و کاربرهای پیکسل 

تونید فتو هستید میلنز اولتراواید مجهز کنه. البته اگه شما طرفدار تلهرو به   5تصمیم گرفت پیکسل 
ه قدرت اصلی گوشی های با این حال شاید بد نباشه بدونید ک  امسال صبر کنید. 6تا معرفی پیکسل 

Pixel  .گوگل در بخش نرم افزاری دیده میشه 

خصوص در این مسئله بهجزئیات رو خیلی واضح نشون میدن؛  5ثبت شده توسط پیکسل  تصاویر
  برتری این مدل رو نسبت به گوشی های دیگه به نمایش میذاره. ،شرایط نوری کم و متوسط

گوگل ،   Night Sightدوربین گوشی های موبایل غول های آمریکایی نشون میده قابلیت  یمقایسه
برای جبران اختالف با  Appleپرو رو از رده خارج کرده و تالش  11اپل در آیفون  Night Modeحالت 

 پرو هم ثمربخش نبوده.  12معرفی آیفون 

کم نسبت به نسل قبل گوشی های افزاری رو بشه پیشرفت سخت Pixel 5ترین اشکال شاید مهم
شون عالوه بر دوربین خوب، سخت افزار اکثر کاربرها ترجیح میدن تلفن همراه گوگل معرفی کرد. 

ای و چینی خودش کمی های کره قدرتمندی هم داشته باشه که محصول گوگل در این زمینه از رقیب
 عقب مونده. 

 مگاپیکسل اولتراوید  16(، f/1.7مگاپیکسل واید ) 12.2دوربین اصلی: 
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 ( f/2.0مگاپیکسل ) 8دوربین سلفی: 

 

 5کسل  گوگل پی نمونه عکس های دوربین  
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Samsung Galaxy Note 20 Ultra 

 
با اختالف خیلی کم بازنده رقابت  تر،خاطر پردازش نرم افزاری ضعیفبه ااولتر 20گوشی گلکسی نوت 

مگاپیکسلی  108سامسونگ در این مدل از همون لنز هاییه که پیش از این معرفی کردیم. با مدل
عملکرد کمک سنسور فوکوس خودکار لیزری، اولترا سال پیش استفاده کرده، اما به 20گلکسی اس 

 اون رو ارتقا داده.

  رو بهترین دوربین گوشی Galaxy Note 20 Ultraمیشه  ،اگه زوم یا بزرگنمایی رو معیار قرار بدیم
فتو مجهز شده که  مگاپیکسلی تله 12به لنز  Samsungمحصول درخشان  .معرفی کرد 2021سال 

کنه. این گوشی پرو اپل رو کامال محو می 12برابری اپتیکال رو داره و از این نظر آیفون  5قابلیت زوم 
برابر زوم دیجیتال رو بدون افت کیفیت به کاربر ارائه بده که البته این عدد با  10همچنین میتونه تا 

 برابر هم باال میره.  50یین اومدن کیفیت تصویر تا پا

  تره.پایین Appleها از پرچمدار اولترا در بیشتر موقعیت 20البته کیفیت عکس های گلکسی نوت 
کنه و تمایل داره در مثال مشکل موبایل سامسونگ اینه که چهره ها رو بیش از حد صاف و نرم می
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ها میشه ایپوشی کرد که با پرچمدار کره روشنایی تصویر اغراق کنه. اما از این واقعیت نمیشه چشم
 تری گرفت.های متنوععکس

مگاپیکسل  12(، 5x zoom, f/3) فتولهتمگاپیکسل  12(، f/1.8مگاپیکسل واید ) 108دوربین اصلی: 
 ( f/2.2)  اولتراواید

 ( f/2.2مگاپیکسل ) 10دوربین سلفی: 

 

 اولترا   20نوت  لکسی گ نمونه عکس های دوربین  
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 ی بیشتر: برای مطالعه

 قابلیت ضروری برای دوربین گوشی های هوشمند  6

 2021بهترین گوشی های پرچمدار اندرویدی  

 حقایق و شایعات – S22گوشی سامسونگ گلکسی 

 

 حرف آخر 

اصطالحات کلیدی عکاسی آشنا کنیم و از معیارهای انتخاب در این مقاله تالش کردیم شما رو با 
به شما معرفی کردیم و از نقاط  بهترین دوربین گوشی رو در ادامه دوربین مناسب عکاسی بگیم.

رنگ شدن چند سالی هست که با کم قوت و ضعف بهترین گوشی های موبایل برای عکاسی گفتیم.
سامسونگ و اپل به شرکت های  ی های هوشمند،حضور برندهای سونی و ال جی در بازار گوش

حال گوشی های   شدن. با اینتبدیل ی تولید موبایل های مناسب عکاسی بدون رقیب در زمینه 
 های زیادی در بحث عکاسی با گوشی در راهه.پیکسل گوگل تازه از راه رسیدن و اتفاق

 

 سواالت متداول 

 زوم دیجیتال بهتره یا اپتیکال؟ 

صورت اپتیکال انجام بشه، انگار خودتون به سوژه نزدیک اپتیکال. وقتی بزرگنمایی بهقطعا زوم 
 میشید و بنابراین کیفیت عکس حفظ میشه.

 بهترین گوشی برای عکاسی کدومه؟ 

پرو مکس رو  12های مختلف گوشی ها عملکرد متفاوتی دارن، اما در کل میشه آیفون در موقعیت
 عکاسی معرفی کرد.   عنوان بهترین موبایل برایبه

 تره؟ برای عکاسی در شب کدوم گوشی مناسب 

کنن و در نتیجه در نور کم گوشی هایی که دریچه ی دیافراگم بزرگتری دارن نور بیشتری جذب می 
 هم میشه عکس های باکیفیتی باهاشون گرفت. 

https://netran.net/mag/camera-features/
https://netran.net/mag/the-best-flagships-of-2021/
https://netran.net/mag/the-best-flagships-of-2021/
https://netran.net/mag/the-best-flagships-of-2021/
https://netran.net/mag/samsung-galaxy-s22-rumors/
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 بهترین اپلیکیشن برای عکاسی با گوشی کدومه؟ 

رهای ممکن عرضه میشن؛ اما اگه دنبال اپلیکیشن های حرفه ای اکثر پرچمدارها با بهترین نرم افزا
 .  Camera FV-5و  Open Camera  ،Manual Cameraهای خوبی هستن: ها گزینهتر هستید، این


