دورﺑﯿﻦ  A5100ﺳﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻓﻮﮐﻮس
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﺎچ
اﺳﮑﺮﯾﻦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ  A6000ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻧﯽ دورﺑﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ آﯾﻨﻪ ﮐﻪ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮﮐﻮس
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان A5100
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۴۹دﻻر زد .ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﻔﺎی ﺳﻮﻧﯽ

ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ  NEX-5Tﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﯾﻌﻨﯽ  A5000و  A6000را ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 A5100ﺳﻨﺴﻮر  ۲۴.۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  APS-Cرا و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺴﯿﺎ ﺳﺮﯾﻊ اراﺋﻪ
ﺷﺪه در  A6000را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﭘﺮدازش
ﺗﺼﻮﯾﺮ  BIONZ Xﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اراﺋﻪ ی ﻣﺪل ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ داد و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ

ﺑﺪون آﯾﻨﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮ روی دورﺑﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﻈﺮه ﯾﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺗﺎچ اﺳﮑﺮﯾﻦ

ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف  ’NEX-5Tﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮﮐﻮس ﺳﺮﯾﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻤﺲ ﺻﻔﺤﻪ ی
ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﺪل  A6000ﺑﺮای

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد و ﺳﻮﻧﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺿﻌﻒ
ﺑﺰرگ  A5100ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاران را در اﻧﺘﺨﺎب آن ﻣﺮدد ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﻧﺪ.
روی آن اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دورﺑﯿﻦ
ً

ﺳﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮﮐﻮس اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  A6000ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ  A5100ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺪود  ۰.۷ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ روی ﺳﻮژه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ ۶
ﻋﮑﺲ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۳اﯾﻨﭽﯽ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ  ۱۸۰درﺟﻪ ای دارد

ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻠﻔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ  A5100از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺿﺒﻂ  XAVC Sﺑﺮﺧﻮردار

اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺿﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  1080Pو ﺑﯿﺖ رﯾﺖ  ۵۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺣﺠﻢ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺎدﮔﯽ در اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری وﯾﺪﯾﻮ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ

 AVCHDﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری وﺟﻮد دارد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﻨﻈﺮه ﯾﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ A5100 ،ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮏ
دورﺑﯿﻦ اﯾﺪه آل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ از اﻣﺮوز آﻏﺎز ﺷﺪه و در اواﯾﻞ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

