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 ران مجله نت
 

؛  2021بهترین دوربین گوپرو 
در خرید اکشن کمرا به چه 

 نکاتی دقت کنیم ؟

تون به چه اهل سفر به کوه و کمر باشید، چه حرفه
فیلم برداری از اتاق یا دفتر کارتون گره خورده باشه، 

GoPro  !دوربین مناسبی براتون طراحی کرده
محصوالت باکیفیت این شرکت آمریکایی 

هاست که انتخاب اول اکثر اینفلوئنسرهای  سال
های محتواهای ی گردشگری و تولیدکنندهحوزه

های اجتماعی محسوب میشن. ویدیویی برای شبکه
کنیم بهترین دوربین گوپرو در این مقاله تالش می

عرفی کنیم تا شناخت دقیقی از این رو به شما م 2021
 ساز پیدا کنید.تجهیزات جذاب و البته پول

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/best-gopro-cameras-2021/
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برداری از اتاق یا دفتر کارتون گره خورده تون به فیلمچه اهل سفر به کوه و کمر باشید، چه حرفه
دوربین مناسبی براتون طراحی کرده! محصوالت باکیفیت این شرکت آمریکایی  GoProباشه، 

های محتواهای ی گردشگری و تولیدکنندههاست که انتخاب اول اکثر اینفلوئنسرهای  حوزهسال
کنیم بهترین دوربین های اجتماعی محسوب میشن. در این مقاله تالش میدیویی برای شبکهوی

ساز پیدا رو به شما معرفی کنیم تا شناخت دقیقی از این تجهیزات جذاب و البته پول 2021گوپرو 
 کنید.

 2021راهنمای خرید بهترین دوربین گوپرو 

 
ی دوربین های ترین برند تولیدکنندهمحبوب ی مطلب عرض کردیم گوپروطور که در مقدمههمون

حساب میاد و خیلی از گردشگرهایی که به ثبت لحظات خاص سفر خودشون ورزشی یا اکشن به
ها میتونه باعث کنن. البته تنوع مدلهای متنوع این شرکت رو انتخاب میعالقه دارن، یکی از مدل

انتخابی اشتباه سوق بده. بنابراین پیش از  ها رو به سمتسردرگمی خیلی از کاربرها بشه و اون
هم  ،خرید، باید شناخت دقیقی از نیازهای خودتون داشته باشید تا محصولی که به دستتون میرسه

ه کنید هایی که قرار نیست ازش استفادها و قابلیتانتظارات شما رو برآورده کنه، هم بابت تکنولوژی
با توجه به نیازهای شما  2021بهترین دوربین گوپرو  ،اقعدروای پرداخت نکرده باشید. پول اضافه

 مشخص میشه نه مشخصات فنی خود دستگاه.

سختی در ، کار هست 4Kرداری با رزولوشن بفقط امکان فیلم GoProدوربین  خریداگه هدفتون از 
به این قابلیت مجهز شدن. اما  2014محصوالت این کمپانی از سال  اکثر پیش ندارید؛ چراکه
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تونن دوربین خاصی رو نسبت به محصولی ای هم وجود دارن که میی دیگهکنندهمعیارهای تعیین
و  2017که اولین بار در سال  HyperSmoothمثال تکنولوژی تر جلوه بدن. تر یا ضعیفمشابه، قوی

مورد استفاده قرار گرفت و تاثیر لرزش دست روی تصویر نهایی  Go Pro Hero 7 Blackروی مدل 
تونه در اختیار شما م GoPro Maxدرجه که دوربین  360یا امکان ثبت تصاویر  رو به حداقل رسوند.

اگه قصدتون اینه برای کانال یوتیوب یا صفحه اینستاگرام خودتون ویدیوهایی با موضوع نقد بذاره. 
 ها احتیاجی ندارید.ضبط کنید، به این قابلیت جدیدهای گیمو بررسی 

کنه، بهترین دوربین گوپرو میاز کایت فیلم تهیه  خودش انگیزبرای کاربری که از فرود سریع و هیجان
شینه و آخرین اپیزود یک سریال برای کاربری که در اتاقش مقابل دوربین می ،یک معنی داره 2021

که از دوربین فیلمبرداری  توقعاتیدر کنار توجه به  البته نی دیگه.کنه، یکی معمحبوب رو نقد می
در فهرستی که پیش روی شما قرار گرفته، ی خودتون رو هم در نظر داشته باشید. ، باید بودجهدارید

بهترین دوربین های گوپرو با مدنظر قرار دادن قابلیت ها و قیمت انتخاب شدن؛ بنابراین معیار این 
 هاست.ارزش خرید اونبندی، رده

ب هست که برای تصویربرداری از کوچیک و اغلب ضدآ یدوربین ورزشی یا اکشن، دوربین
 انواع گیره.مورد استفاده قرار می های ورزشی()مثل صحنه های متحرکها و سوژهموقعیت
که  ناین امکان رو به شما مید طراحی شدن، ونکمک تجهیزات مختلفی که براشبه اکشن کمرا

 تون رو به بهترین شکل ممکن ثبت کنید.ماجراجویی

GoPro Hero 10 Black 
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معرفی  GoPro Hero 9رو نمیشه تحولی بزرگ نسبت به  GoPro Hero 10 Blackاگرچه دوربین 
ی بهتری از نسل ، اما این مدل با توجه به پیشرفت در بحث کاربرپسند بودن، تونسته نسخهکرد

ترین دوربین گوپرو تبدیل بلک رو به قوی 10، هیرو  GP2قبلی خودش باشه. استفاده از پردازنده 
ا ترجیح ای به این مدل اضافه نشده، خیلی از کاربرهالعادههای فوقکه ویژگی کرده؛ اما از اونجایی

زشی راولین دوربین و قصد داریداگه  ،با این حال دادن دستگاه قبلی خودشون رو نگه دارن.
این مدل بهترین انتخاب برای هستید،  GoProخودتون رو تهیه کنید و دنبال بهترین دوربین 

 شماست.

ه و استفاده کرد 1.2.3مگاپیکسلی  23مثل نسل قبل خودش از سنسور  Hero 10 Blackدوربین 
 5K/60p  ،4K/120pهای جدید فیلم برداری این دوربین حالتمتری در آب بمونه.  10میتونه تا عمق 

رابط کاربری هستن که امکان ساخت ویدیوهای اسلوموشن رو به کاربر میدن.  2.7K/240pو 
بهبود پیدا کرده و قابلیت انتقال فایل بین دوربین و گوشی  ،ورزشی گوپرو  ی تاچ این دوربینصفحه

ترین دوربین بازار ارزون GoPro Hero 10 Black نشون میده.ی رو مهم هایهوشمند هم پیشرفت
بنابراین اگه قراره اولین دوربین فیلم برداری نیست، اما بسیار قدرتمنده و کار کردن باهاش آسونه؛ 

 برای شما باشه. 2021 ورزشیوربین د بهترین تونه، میخودتون رو تهیه کنید

 4K –فریم بر ثانیه5.3K (30  )متر، امکان فیلم برداری  10گرم، ضدآب تا عمق  153 مشخصات کلی:
 آمپریمیلی 1720مگاپیکسل، باتری  23رزولوشن عکاسی فریم2.7K (240  ،) –فریم(  120)

 نظیر، لرزشگیر کم 4K/120p، حالت فیلم برداری جدید  GP2پردازنده قدرتمند  ها:برتری

 ، قیمت باال Hero Black 9سنسور مشابه  ها:کاستی

GoPro Hero 9 Black 
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اما  رفته باشه،باال بلک نسبت به مدل های قبلی یه خرده  9شاید قیمت دوربین گوپرو هیرو 
نمایش صفحهکنن. هایی که به اون اضافه شدن، این قیمت رو کامال توجیه میها و قابلیتویژگی

 23.6بردار میده و همچنین سنسور رنگی با سایز مناسب که امکان بستن بهترین کادر رو به فیلم
 های کلیدی این دوربین محسوب میشن.مگاپیکسلی از جمله ویژگی

فریم بر ثانیه محدود شده، اما امکان ضبط  60به  Go Proاین دوربین  4Kاگرچه فیلم برداری 
تکنولوژی  باید به 9در بررسی گوپرو  بشه از کنارش گذشت. سادگیقابلیتی نیست که به 5Kتصاویر 

HyperSmooth Boost  ضمن اینکه این مدل ، اشاره کردلرزش تصاویر رو به حداقل میرسونهکه .
حال اگه  مدت رو به کاربر میده. با اینداره که امکان تصویربرداری های طوالنیباتری قدرتمندی هم 
 تر گو پرو هم فکر کنید.های ارزونتونید به گزینه، میبراتون اهمیت نداره 5Kقابلیت فیلم برداری 

 4K –فریم بر ثانیه5K (30  )متر، امکان فیلم برداری  10گرم، ضدآب تا عمق  158 مشخصات کلی:
 آمپریمیلی 1720مگاپیکسل، باتری  23.6فریم(، رزولوشن عکاسی  120) 2.7K –فریم(  60)

 نمایش کاربردیبا جزئیات زیاد، صفحه 5Kفیلم برداری  ها:برتری

 مشابه نسل های قبل 4K، کیفیت  4K/120pنداشتن حالت فیلم برداری  ها:کاستی

GoPro Hero 8 Black 

 
بلک با توجه به عملکرد خوب و قیمت مناسب هنوز برای  8با وجود رونمایی از دو نسل جدید، هیرو 

اگه حین فیلم برداری به نمایشگر محسوب میشه.  2021خیلی از کاربرها بهترین دوربین گوپرو 
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تونه های شما نیست، این مدل میجزو اولویت 5Kباکیفیت احتیاج ندارید و ضبط ویدیوهای 
 انتخاب مناسبی براتون باشه.

 4Kبلک ، امکان فیلم برداری  9مثل نسل بعدی خودش یعنی هیرو  GoPro Hero 8 Blackدوربین 
؛ ضمن اینکه به سیستم لرزشگیر مشابهی هم ون میذارهفریم بر ثانیه رو در اختیارت 60با کیفیت 

ی شدهو میشه در ویدیوهای ضبطافزار پرقدرت رافزار و نرمی استفاده از سختنتیجهمجهز شده. 
باید  8در بررسی گوپرو  توسط این دوربین دید. )در شرایط نوری مناسب( باکیفیت و پر از جزئیات

که برای ثبت تصاویر  هم اشاره کردفریم بر ثانیه  240با کیفیت  1080pقابلیت فیلم برداری  به
جا ختم نمیشه و باید به حالت های بلک به همین 8های هیرو خوبی .بهاسلوموشن بسیار مناس

ای و امکان الیو استریم با کیفیت فول اچ دی هم اشاره کرد. در هر صورت برای فرض حرفهپیش
حساب به 2021بهترین دوربین گوپرو  GoPro Hero 8 Blackی متوسط، خیلی از کاربرهای با بودجه

 میاد.

 2.7K –فریم بر ثانیه4K (60  )متر، امکان فیلم برداری  10گرم، ضدآب تا عمق  126 مشخصات کلی:
 ساعت 2تا  1مگاپیکسل، باتری با دوام  12فریم(، رزولوشن عکاسی  240) 1080 –فریم(  120)

 های جدید فیلم برداریلرزشگیر قدرتمند، حالت ها:برتری

 ثبت شده توسط ها از تصاویرکیفیت عکس عملکرد نه چندان مطلوب در نور کم، ها:کاستی
 .تر استهای هوشمند پاییندوربین

GoPro Hero 7 Black 
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گذشته، اما هنوز هم این خرید مدل رو میشه به بلک  7گو پرو هیرو  سه نسل از معرفی اینکهبا 
احتیاجی بلک  8فرض گو پرو هیرو های پیشاگه به استفاده از حالتبسیاری از کاربرها توصیه کرد. 

 ون شکل به شما خدمت کنه.تر به همی پایینآماده است که با هزینه 7ندارید، هیرو 

معرفی کرد، اما نمیشه از  2021رو دیگه نشه بهترین دوربین گوپرو  GoPro Hero 7 Blackشاید 
اگه اهل فیلم برداری از لحظات  چیزی نگفت. 4K ضبط تصاویرعملکرد خوب لرزشگیر اون و امکان 

کنه ویدیوهای بهتون کمک می HyperSmooth جوش هستید، تکنولوژیورهیجان و پرجنبپ
 10های با عمق ضمن اینکه این مدل مثل نسل های بعد از خودش میتونه در آب جذابی تهیه کنید.

براتون مهمه،  کنترل صوتی . البته اگهاینچی هم مجهز شده 2و به یک صفحه لمسی  متر دووم بیاره
 روی این مدل خیلی حساب نکنید!

 1080 –فریم بر ثانیه4K (60  )متر، امکان فیلم برداری  10گرم، ضدآب تا عمق  118 مشخصات کلی:
 ساعت 3تا  1مگاپیکسل، باتری با دوام  12فریم(، رزولوشن عکاسی  240) 720 –فریم(  240)

 نظیر نسبت به محصوالت مشابهبی لرزشگیر، 4Kکیفیت خوب فیلم برداری  ها:برتری

 نمایشگاه صفحهوبیاز کار افتادن گاههای صوتی، خطا در اجرای فرمان ها:کاستی

GoPro Max 

 
انگیز باشه، اما خوبی انجام این کار شاید ثبت تصاویر سه بعدی و کروی توسط دوربین هیجان

سبک تونید هر شیئی رو که دوست دارید کروی شکل کنید. اما اگه افزار اینه که شما میتوسط نرم
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ی اجزای اون تغییر شکل جوریه که دوست دارید محیط و همهعکاسی و تصویربرداری شما این
  برای شماست.  2021بهترین دوربین گوپرو  GoPro Max، پس بدن

ی ثبت گیر بودن پروسه، وقتی مهمی که پیش از خرید گوپرو مکس باید مدنظر داشته باشیدنکته
به این مسئله باید شارژدهی ضعیف این مدل رو هم اضافه کنید. آیا در درجه است.  360تصاویر 
عکس ثبت یا ویدیو  ،تعداد دلخواهتونید بهمی Go Pro Maxای کار با دوربین دقیقه 50فرصت 

؛ چون سیستم زمان تر هم میشهمراتب بحرانینور بههای کماین شرایط در موقعیت تازهضبط کنید؟ 
 !ی تصاویر الزم دارهبیشتری برای تجزیه

 - فریم بر ثانیه5.6K 360 (30 )متر، امکان فیلم برداری  5گرم، ضدآب تا عمق  154 مشخصات کلی:
 ساعت 1با دوام مگاپیکسل، باتری  16.6فریم(، رزولوشن عکاسی  60) 1080 –فریم بر ثانیه(  60) 1440

 انجام فرآیند تغییر شکل تصویر روی دوربین، درجه 360صورت به 5.6Kفیلم برداری  ها:برتری

درجه، عملکرد ضعیف در نور کم و زیر  360عدم امکان فیلم برداری اسلوموشن در حالت  ها:کاستی
 آب

GoPro Hero 7 Silver 

 
نیست، بلکه در چیدمان دوربین های امسال این  2021این مدل نه تنها بهترین دوربین گوپرو 

ای که العادهبا توجه به قیمت فوق GoPro 2018حال محصول سال گیره. با اینکمپانی هم قرار نمی
سیلور  7با اینکه گو پرو هیرو ها خرید کاربرهای عادی باشه. داره هنوز هم میتونه یکی از گزینه
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( TimeWarpو تایم لپس  HyperSmoothی مشکی رو نداره )مثل لرزشگیر بعضی امکانات نسخه
 حساب بیاد.به تونه بهترین دوربین ورزشی در این رنج قیمتاما باز هم می

تونید از امکان و جدانشدنی بودن باتری رو نادیده بگیرید، می  HyperSmoothاگه نداشتن قابلیت 
 Goاینچی تاچ و کنترل صوتی  2نمایش متر ، صفحه 10، ضدآب بودن تا عمق  4Kتصویربرداری 

Pro Hero 7 Silver .از نظر خیلی از طرفدارهای قدیمی  لذت ببریدGoPro  سیلور بهترین  7، هیرو
 ی محدود هست.مدل دوربین گوپرو برای کاربرهای با بودجه

 1080 –فریم بر ثانیه4K (30  )متر، امکان فیلم برداری  10گرم، ضدآب تا عمق  118 مشخصات کلی:
 ساعت 3تا  1مگاپیکسل، باتری با دوام  10فریم( ، رزولوشن عکاسی  60) 720 –فریم(  60)

 4Kی آسان، امکان فیلم برداری استفاده برتری ها:

 تنظیمات محدود عکاسی، عکس های مصنوعی کاستی ها:

GoPro Hero 7 White 

 
با در نظر اما  ؛انتخاب کرد 2021عنوان بهترین دوربین گوپرو قطعا نمیشه این مدل مبتدی رو به

های خوب بازار رو یکی از گزینه ورزشی فیلمبرداری گرفتن قیمت، هنوز هم میشه این دوربین
های دست دوم این ، هنوز هم نمونه Go Pro Hero 7 Whiteحساب آورد. با وجود توقف تولید به

تره و از اول هم قرار ای و مشکی ارزونهای نقرهاین مدل از نسخهمحصول در بازار به فروش میرسه. 
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دوربینی بود که  ساختوایت ،  7حی گوپرو هیرو ها قرار بگیره. هدف از طراداری پرچمنبوده در رده
حساب راحت باهاش کار کنن؛ پس این مدل رو باید محصولی موفق به کاربرهای آماتور هم بتونن

 آورد.

رو نداره و شاید از نظر  4K، قابلیت فیلم برداری  7همین اول کار بگیم که ورژن سفید گوپرو هیرو 
باتری این دوربین جداشدنی نیست؛ عمق میدان اون ثابته و از شما به تاریخ پیوسته باشه. 

اما از طرف دیگه، با ای نبرده. و الیم استریم بهره HyperSmooth  ،TimeWarp  ،GPSتکنولوژی 
ی اون راحت کار باکیفیت ضبط کنید، با رابط کاربری ساده 1080تونید ویدیوهای می وایت 7هیرو 

 ب بودن اون بهتون میده لذت ببرید.کنید و از اطمینانی که ضدآ

 1080 –فریم بر ثانیه(  60) 1440متر، امکان فیلم برداری  10گرم، ضدآب تا عمق  92 مشخصات کلی:
 ساعت 3تا  1مگاپیکسل، باتری با دوام  10فریم(، رزولوشن عکاسی  60)

 قیمت استثنائیآسان،  العادهفوق یاستفاده برتری ها:

 ، باتری جدانشدنی 4Kنداشتن قابلیت فیلم برداری  کاستی ها:

 

 :ری بیشتبرای مطالعه

 راهنمای خرید دوربین عکاسی: در تک تک مراحل انتخاب کمک بگیرید

 : بهترین دوربین گوشی2021معرفی بهترین گوشی های موبایل برای عکاسی سال 
 

 حرف آخر

عنوان به GoProرو به شما معرفی کنیم.  2021در این مقاله تالش کردیم بهترین دوربین گوپرو 
های جدید رو به محصوالت ی دوربین های ورزشی در جهان ، هرسال قابلیتترین تولیدکنندهبزرگ

ها احتیاجی ندارن و بنابراین کنه. خیلی از کاربرها به این امکانات و قابلیتاضافه میخودش 
ی این برند که از نظر کیفیت تاییدشده هستن، استفاده کنن. های گذشتههای سالتونن از مدلمی

میشه ها و با استفاده از اوندارن رو  4Kفیلم برداری  قابلیت Go Proخوشبختانه اکثر محصوالت 
 تصاویر ماندگاری رو به ثبت رسوند.

https://netran.net/mag/camera-buying-guide/
https://netran.net/mag/best-phone-cameras-2021/

