ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان اروﭘﺎﯾﯽ »ﻟﺤﻈﺎت زودﮔﺬر« را ﺑﺎ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Xperia Z5ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮرﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ زد  ۵را ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ،دورﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ را ﻧﯿﺰ
در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﻌﺪادی از ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزان ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ و
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮ اروﭘﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده را ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ

ﻋﻤﻮم ﯾﺎدآوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ و از ﺷﻤﺎ

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورﯾﻢ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮﻧﯽ در
ﺗﻬﺮان ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
»ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« اﻣﺮوز از ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ Xperia Z5
ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﺗﻌﺪادی ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  4Kدر ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ اروﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ داد.
ﺗﺤﺴﯿﻦﺷﺪه دورﺑﯿﻨﺶ ،ﮔﺮوﻫﯽ از
 Sony Mobileﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز و
ٔ
درﺑﺎره ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Xperia Z5ﮔﻤﺎرد .ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﺑﻪوﯾﮋه
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداران را ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﺳﺮاﯾﯽ
ٔ

ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﮐﺮدن »ﻟﺤﻈﺎت زودﮔﺬر« و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻟﻨﺪن ،ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ و ﻣﯿﻼن،
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺮﯾﮏ از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را از ﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآورﻧﺪ
درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ زﻧﺪه و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده واﺿﺢ،
و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل داﺳﺘﺎﻧﯽ را
ٔ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
داﺳﺘﺎنﻫﺎی رواﯾﺖﺷﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﮐﻠﯿﺸﻪای اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﺻﯿﻞ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .از ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻓﺮاد واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﺎ ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻢﻫﺎی ﻋﺸﻖ ،ﺑﺮادری ،آزادی و ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﭼﻬﺮهای ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از
ﻧﻤﺎدﯾﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻟﯽ ﭼﻨﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﻘﯿﻢ ﻟﻨﺪن ،ﮔﻔﺖ» :اﺳﺘﻔﺎده از  Xperia Z5و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ دورﺑﯿﻨﺶ
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﭼﻮن ﻟﻨﺪن را ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻢ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ،ﻓﻨﺎوری ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ  4Kﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺤﺴﯿﻦﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻏﻠﺐ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺮﻓﻪای ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزم ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻟﻨﺪن ﻧﺪﯾﺪهام ﯾﺎ در آن
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدهام ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم دﯾﺪن ﮐﻨﻢ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮم ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ،ﺑﺒﯿﻨﻢ.
در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎی ﻟﻨﺪن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﻟﺐ و ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم و ﻓﺮﻫﻨﮓ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
اﯾﻦﻃﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﻢ«
ﻟﻮﮐﺎس ﺟﺎﮐﻮﺑﺎ ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺷﻬﺮی ﭘﺮاﻧﺮژی و زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﯾﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﺼﻠﺖ ﭘﺮﺟﻨﺐوﺟﻮش ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎور ﻣﻦ ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن دﻧﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﻢ «.وی اﻓﺰود Xperia Z5 » :ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز اﺑﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ«.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل  ،Sony Mobileﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ از داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺟﻮن ﻣﺎﮐﯿﻨﻮ ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ٔ
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺣﺴﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﯾﮏ از ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮدﯾﻢ.
ٔ
ﭼﻬﺮهای ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی
آﻧﺎن ﻣﺒﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ  Xperia Z5ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﻼق ﮐﻢﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺧﻠﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮی

ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ«.

ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Xperia Z5ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  4Kﺿﺒﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان در
ٔ
ﮐﺎﻧﺎل رﺳﻤﯽ  Sony Mobileدر  YouTubeﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮد.
 Xperia Z5ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺰرگ  ™Exmor RS ۲٫۳/۱ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۲۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﻟﻨﺰ F2.0 G
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  Sonyﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎژول اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎژول از زﻣﺎن  Xperia Z1اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻨﺎوری دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾﭘﺬﯾﺮ  αTMﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺧﻠﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮی
واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف در ﻫﺮ ﺑﺎر ،از ﻧﻮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ آﺳﺎن ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎم ۰٫۰۳۱
ﺛﺎﻧﯿﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻟﺤﻈﺎت ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و زودﮔﺬر اﯾﺪهآل اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ  Sonyو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار دو روز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ آﻫﻨﮓﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﻮش دﻫﯿﺪ،

و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺮون ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 Xperia Z5اﮐﻨﻮن در ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ  Sony Mobileدر دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

