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مقدمه

دوربین موبایل شما دوربینی است که همیشه همراه شما است، بنابراین برای عکاسی از 
صحنه های روزمره ایده آل است.

تقریباً هر موبایلی که این روزها فروخته می شود، هر چقدر هم که ارزان 
باشد، یک دوربین دارد.  پیش ازاین تنها عکاسان خبرنگار و افراد معدودی 

همیشه دوربین همراهشان بود، اما حاال همه دوربین دارند.
زمین لرزه و سونامی اقیانوس هند در سال 2004 اولین رویداد جهانی بود 
که افراد معمولی با دوربین های موبایل خود از آن فیلم گرفتند و به عنوان 
خبر دسته اول پخش کردند.  زمان بیشتری طول کشید که خبرنگاران و 
عکاسان حرفه ای وارد این عرصه شوند.  در سال 2007، شهردار نیویورک 
فعاالنه مردم را تشویق کرد تا هر زمان که شاهد ارتکاب جرمی بودند، با 

موبایل های خود از آن فیلم گرفته مستقیماً به پلیس ارسال کنند.
همه ما از موبایل های خود استفاده می کنیم تا کارهای روزمره و همچنین 
برخی اوقات تصاویری خارق العاده را ثبت کنیم. ما از آن ها به عنوان ابزاری 

برای به خاطر سپردن جزییات و عکسبرداری سریع از چیزهایی که ممکن 
است بعداً به آن ها نیاز داشته باشیم، استفاده می کنیم.  درواقع ما یک آتلیه 
عکاسی کامل در دستان خود داریم.  می توانیم عکس بگیریم، ویرایشش 
کنیم، و بالفاصله با هر کس دیگری به اشتراکش بگذاریم - حتی اگر در 

آن سوی دنیا باشد.
این بزرگترین انقالبی است که تا به حال در عکاسی روی داده است.

همین طور که موبایل ها و دوربین های شان پیچیده تر می شوند، نرم افزارهای 
مرتبط با آن ها نیز امکانات بیشتری را در اختیار می گذارند.  این برنامه ها 
عملکرد ابتدایی دوربین یک موبایل را بسیار بهبود می بخشند و می توانند 

سطح عکاسی شما را به نقطه هیجان انگیزی برسانند. 
برنامه  یک  احتماالً  می خواهید،  خود  موبایل  دوربین  از  خاصی  چیز  اگر 

خاص برای آن وجود دارد. 
همچنین  کنید،  عکاسی  می کنند  کمک  شما  به  که  هستند  برنامه هایی 
و  عکاسی،  آموزش  برنامه های  عکس،  ویرایش  مخصوص  برنامه های 
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