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  برداري  هاي عكاسي و فيلم دوربين :هوشمند يها يگوش افزار سخت راهنماي
بيشترين استفاده بسياري از بگذريم،  يمكالمات صوتاگر از 

برداري  ها) عكاسي يا فيلم فون (اسمارت هاي هوشمند گوشياز كاربران 
اهميت  هوشمند يها يگوشاست. اگر شما هم به كيفيت بهتر دوربين 

  اين مقاله را بخوانيد.  تان گوشي بعدي از خريد دهيد پيش مي

  

  عامل اندازه 

(به ويژه  ها يگوشتوجه داشته باشيد كه به دليل اندازه فشرده  
ضخامت آنها)، قطعات داخلي مورد استفاده در  آنها كوچك هستند. 

 يها يگوش( 1فبلتيا هوشمند در واقع، طول و عرض يك گوشي 
 يها نيدوربطول و عرض از تر  وچكك اينچ) 5تر از  بزرگ هوشمند

مرسوم نيست، اما آنها بسيار باريك هستند. از همين روي، بازدهي 
  دوربين اين وسايل به دليل محدوديت اندازه محدود است.

، دوربين داخلي يك گوشي يا تبلت با اندازه تيمحدود ليدلبه 
ك ي 2گر تصوير حسشود.  افزاري ساخته مي تعداد اندكي قطعه سخت

نور را  هاي فوتوناست كه به نور حساس است و  نيدورب اساسيقطعه 
است كه براي  پردازنده تصوير ،ديگر قطعه كيكند.  مي جذب

گر و ساخت  شده از حس هاي آنالوگ يا ديجيتال  گرفته پردازش داده
گرها  شود (بعضي از حس نهايي طراحي مي) يتصوير (يا ويدئو

  الوگ به ديجيتال هستند). خودشان حاوي مدارات مبدل آن

دوربين است كه نور را براي سطح  ديگر  يقطعه اساس كي لنز
 كي يداخل نيدوربافزار،  كند. گذشته از سخت گر فوكوس مي حس
هاي كاربردي گوناگون  ويژه و برنامه افزار نرماز يك  تبلت اي يگوش

فالش يك  تواند ميگيرد.  دوربين  براي برقراري رابطه با كاربر بهره مي
نيز داشته باشد. تفاوت كيفيت و فناوري  LED فالشيا يك يا دو  زنون

شود كه كيفيت عكس  هاي مختلف سبب مي قطعات مختلف در دوربين
و  هاي هوشمند گوشين با دوربين ديگر تفاوت كند. در ييك دورب

 _امكانات بيشتر است كه دوربين اصلي با _ دوربين پشتيها به جز  تبلت
شود.  در  جلو براي ارتباطات ويدئويي كاربر تعبيه مي بين دومدوريك 
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ي پشت نيدوربتر از كيفيت  پايينمعموالً كيفيت تصوير اين دوربين 
  است.

ها براي راحتي كاربر بايد ضخامت  همچنان كه پيشتر گفتيم، گوشي
ها فاقد  شود كه اكثر گوشي كمي داشته باشند. اين محدوديت سبب مي

كنند  هاي گوناگوني وجود دارد كه سعي مي د. البته فناوريباشن لنز زوم
ند. نوكيا در نفراهم ك ها يگوشرا براي  پتيكيزوم اُچيزي شبيه به 

فناوري اين كار را انجام داده است.  PureView 808گوشي  
PureView گيرد.  گر براي عكس نهايي بهره مي از بخشي از سطح حس

آن كمتر از رزولوشن حداكثر است. نتيجه تصويري است كه رزولوشن 
كند تفاوت  م اُپتيكي عمل ميزو روشي كه  نمايي با اين نوع بزرگ
با   8.02mmداراي فاصله كانوني  PureView 808دارد. گوشي

است، نه يك  3لنز پرايماست، درنتيجه، يك   f/2.4 دهانهيا  ديافراگم
  . لنز زوم

 فتوي ت لنز تلهكيقيمت ديگر يك  يك روش ابتكاري و ارزان
سازي زوم اُپتيكي براي گوشي است. يك نمونه  براي فراهم جداشدني

    است. iPhoneبراي   Photojojo 8x فتوي از آنها لنز تله

  

  
  (ادامه مقاله را در نسخه چاپي بخوانيد)

  گر اندازه حس
 گر حس اثر مستقيمي روي كيفيت تصوير دارد. گر اندازه حس
اي عكاسي ديجيتال است. هرچه ه ترين قطعات دوربين يكي از مهم
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  .iPhoneبراي   Photojojo 8x فتوي لنز تله


