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گاهیپیشمیآیدکهعکاسی،ترجیحمیدهدبرایشکارلحظههایخاص،دوربینحرفهایخودراکناربگذاردوازگوشیهمراهشاستفادهکند.شایداینبهدلیل
شرایطسختمحیطیباشد،یابرایفرارازنگاههایکنجکاواطرافیان.گاهیهمیکنفر،اصالدلیلیبرایخریدیکدوربینعکاسینمیبیندولیدوستداردتصاویر
باکیفیتیازآنچهدرنظرشاستثبتکند.اینجاستکهپیشرفتفناوریدردنیایگوشیهایهمراه،توانستهراهحلمناسبیپیشپایآنانبگذارد.

 Asus Zenfone Selfieبرای عالقه مندان به
سلفی

بررسی بهترین گوشی های مناسب برای عکاسی و فیلم برداری

گوشیهوشمند
یا دوربینعکاسی؟!

بــزرگ کــردن یــک ویژگــی خــاص ،شــگردی بــرای
جــذب مشــتریان مخصــوص اســت کــه شــرکت های
تولیــد موبایــل از آن اســتفاده می کننــد .گوشــی
هوشــمند  Asus Zenfone Selfieهــم ،همــان طــور
کــه از اســمش پیداســت ،بــرای مشــتاقان عکس هــای
ســلفی تولیــد شــده اســت .البتــه ایــن گوشــی سیســتم
ســخت افــزاری خوبــی هــم دارد و بــرای بــازی کــردن
و اســتفاده روز مــره مناســب اســت .دوربیــن جلــو
و دوربیــن پشــت ایســوس زنفــون ســلفی ،کامال
مشــابه اســت و از سنســور  13مگاپیکســلی بــا عــدد
دیافراگم 2.0/fاســتفاده می کنــد .مشــخصه ای
کــه ایــن گوشــی را متمایــز کــرده ،داشــتن فــاش
 LEDدو رنــگ در جلــوی گوشــی بــرای عکاســی
ســلفی اســت کــه ایــن امــکان را بــه شــما می دهــد تــا
در شــب هــم عکس هــای ســلفی بــا کیفیــت بگیریــد.
هــر دو دوربیــن ایــن گوشــی می تواننــد فیلم بــرداری
 Full HDرا با سرعت  30فریم برثانیه انجام دهند.

گروه اقتصاد
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پیشتر ها ،وقتی برای خرید تلفن همراه به بازارهای مختلف موبایل سر می زدیم،
کمتر پیش میآمد که به دوربین گوشیها توجهی کنیم .فقط دقت میکردیم که حتما
دوربین گوشی مان از  vgaباالتر باشد و حداقل  3-2مگاپیکسل دوربین داشته باشد.
آن زمان ،مالک های خرید موبایل ،قدرت آنتن دهی و کیفیت صدای گوشی بود .اما
در سال های اخیر ،تلفن های همراه پیشرفت چشمگیری داشته اند و دوربین آن ها
دستخوش تحوالت زیادی شده است .از دوربین دو گانه و «سلفی» قدرتمند گرفته،
تا فیلم برداری  4Kو زیر آب .همه و همه ،دوربین های گوشی را تبدیل به یک دوربین
عکاسی نیمه حرفه ای کرده است .هم اکنون بیشتر مردم زمان خرید تلفن همراه،
فقط به عدد پیکسل دوربین آن توجه میکنند و براین باورند که هرچه این عدد باالتر
باشد ،کیفیت عکس باالتری هم دارد .اما کیفیت تصویر به موارد دیگری همچون
عدد دیافراگم (هرچه کمتر ،کیفیت بیشتر) ،زوم دوربین و قابلیت هایی نظیر ،HDR
فیلمبرداری  4Kو تنظیمات دستی دوربین بستگی دارد .در گزارش دخل و خرج امروز
به بررسی بهترین دوربین های تلفن های هوشمند می پردازیم.
عکاسی حرفه ای با iPhone 8Plus

گوشیهایآیفونهمیشهجزوبهترینتلفنهایهمراه
بودهاندودرهربحثونظرسنجی،درباالیردهبندیها
قرار می گیرند .آیفون 8پالس یک گوشی تمام عیار
استودرعکاسیوفیلمبرداریحرفیبرایگفتنباقی
نمیگذارد.آیفون8پالس،دودوربین 12مگاپیکسلی

باعدددیافراگم 1.8داردتابااستفادهازآنهابتوانددو
قابلیت«افکتبوکه»(ماتکردنپسزمینهوجداشدن
سوژه از بک گراند) و «زوم اپتیکال» دو برابری را ارائه
دهد .اوج هنر دوربین آیفون 8پالس در عکاسی پرتره
است؛ شما میتوانید در5حالت مختلف پرتره بگیرید.
ازدیگرقابلیتهایآنمیتوانبهفلشچهارتایی،LED

iPhone 8Plus

 Huawei P10ارزان و باکیفیت

لرزشگیراپتیکال،فیلمبرداریباکیفیت،4Kفناوری
کاهشنویز،فیلترجدیدرنگوفناوریپیکسلفوکوس
اشارهکرد.دوربین«سلفی»آیفون8پالسیکسنسور
7مگاپیکسلیباعدددیافراگم2.2/fوهمچنینقابلیت
«فلشسلفی»دارد.
 Samsung Galaxy Note 8پرچمدار بی حاشیه
سامسونگ

سرینوتگوشیهایسامسونگهمیشهجزوبهترینها
دربازاربودهاستونوت8همازاینقاعدهمستثنانیست.
نوت  ،8اولین تجربه سامسونگ در استفاده از دوربین
«دوگانه»بودکهالبتهموفقهمازآبدرآمد.اینگوشی

Samsung Galaxy Note 8

هوشمندازدودوربین 12مگاپیکسلیباعدددیافراگم
 1.7/fبهره می برد و داشتن دوربین دو گانه ،قابلیت
افکتوزومدوبرابررادراختیارکاربرمیگذارد.همچنین
توان فیلم برداری  4Kبا ضبط صدای عالی و عکاسی
 HDRدرکنارکمشدنحاشیهگوشی،لذتدوچندانی
را هنگام عکاسی و فیلمبرداری ایجاد میکند .دوربین
جلویینوت،8یکنمونه8مگاپیکسلیباقابلیتفوکوس
خودکاراست.

سنگ تمام می گذارد و  Xperia XZهم برای همه
یک سورپرایز داشته که همانا قابلیت فیلم برداری
با  960فریم بر ثانیه برای اولین بار در گوشی های
هوشمند است! سونی  Xperia XZ Premiumاز
دوربینی با سنسور  19مگاپیکسلی با عدد دیافراگم
 2.0/fو قابلیت جدیدی بــرای پیش بینی حرکت
اجسام بهرهمند است .این گوشی هوشمند همچنین،
با ویژگی دیگری خود را از دیگر رقبا متمایز ساخته و
اولین گوشی در جهان است که از صفحه نمایش 4K
استفاده می کند .در کنار پخش تصاویر  ،HDRقدرت
تفکیک رنگ ها و روشنایی بهتر را در اختیار کاربر
می گذارد .دوربین جلویی این گوشی هم از سنسور
 13مگاپیکسلی بهره میبرد.

با  Sony Xperia XZ Premiumرنگ ها را حس
کنید

«سونی» همیشه در دوربین های گوشی های خود

Asus Zenfone Selfie

Sony Xperia XZ Premium

اگـردرکنـاردوربینقـوی،سـختافـزاریقدرتمندهم
نیازداریـد،امابودجهتـانکافینیسـتHuaweiP10
میتوانـدانتخابیمناسـببـرایشـماباشـد.نمیتوان
گفـتعکسهایایـنگوشـیعالیاسـت،ولینسـبت
بههمردههایخودعکاسیقویتریداردودرنورهای
مختلـف ،عکسهـای بـا وضـوح بـاال و رنگهای شـفاف
تحویل تـان می دهـد Huawei P10 .از دوربیـن دو
گانـهبهرهمیبـرد؛یـکدوربیـن 12مگاپیکسـلیبرای
ثبت جزئیـات ودوربیـندومباسنسـور 20مگاپیکسـل
و عـدد دیافراگـم  2.2/fبـرای ثبـت کلـی عکـس کـه
هماننـد آیفـون 8پلاس و سامسـونگ نـوت «8افکـت
بوکـه» را در اختیارتـان می گـذارد .دوربیـن جلـوی
 ،P10سنسـوری 8مگاپیکسـلی دارد کـه عکس هـای
نسـبتا خوبـی میگیـرد.

Huawei P10

ابعاد

 158.4 × 78.1 × 7.5میلیمتر

ابعاد

 162.5 × 74.8 × 8.6میلیمتر

ابعاد

 156 × 77 × 7.9میلیمتر

ابعاد

 156.5 × 77.2 × 10.8میلیمتر

ابعاد

 145.3 × 69.3 × 7میلیمتر
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پردازندهمرکزی

Dual-Core Monsoon

پردازنده مرکزی

Quad-Core Mongoose

پردازندهمرکزی

Quad-Core Kryo

پردازندهمرکزی

Quad-core Cortex-A53

پردازندهمرکزی

Quad-core Cortex-A73

Quad-Core ARM Cortex-A53 CPU

Quad-Core Mistral CPU

مقدار RAM

 3گیگابایت

فناوری فوکوس

Phase Detection

فیلم برداری

 240فریم بر ثانیه

زوم

زوم اپتیکال  2برابر و زوم دیجیتال  10برابر

قیمت

 4میلیون و  100هزار تومان

Quad-core Cortex-A53

Quad-core Kryo CPU

فرکانس پردازندهمرکزی

2.3و  1.7گیگاهرتز

مقدار RAM

 6گیگابایت

فناوری فوکوس

AutoFocus

فیلم برداری

 240فریم بر ثانیه

Quad-core Cortex-A53 CPU

فرکانس پردازندهمرکزی

 2.45و  1.9گیگاهرتز

فرکانس پردازندهمرکزی

 1.5گیگاهرتز

مقدار RAM

 4گیگابایت

مقدار RAM

 3گیگابایت

فناوری فوکوس

Laser &Phase Detection

فناوری فوکوس

AutoFocus

زوم

زوم اپتیکال  2برابر

فیلمبرداری

 960فریم بر ثانیه

فیلم برداری

 30فریم بر ثانیه

قیمت

 3میلیون و  800هزار تومان

قیمت

 2میلیون و  480هزار تومان

قیمت

 820هزار تومان

فرکانس پردازندهمرکزی

 2.4و  1.8گیگاهرتز

مقدار RAM

 4گیگابایت

فناوری فوکوس

Laser &Phase Detection

فیلم برداری

 60فریم بر ثانیه

زوم

زوم اپتیکال  2برابر

قیمت

یک میلیون و  850هزار تومان

CMYK

