ﻟﺬت ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎده ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
دﺳﺘﯽ ﻓﺮاوان در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ - Footej Camera
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﻃﺮﻓﺪاران ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از دو دﺳﺘﻪ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ :ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﺎن از دﮐﻤﻪ ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮ ﺷﺪه ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اپ دورﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ

ﻓﺮض ﺳﺎده و ﮐﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،دﺳﺘﻪ ﺳﻮﻣﯽ را ﻫﻢ ﺑﺘﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﺎدﮔﯽ راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی دورﺑﯿﻦ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﯾﺰ و دﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Footej Cameraﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺪرن و ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ از ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.

راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺧﻠﻮت  ،Footejﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ  UIاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ روﯾﻪ ای ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در

ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﺎده و ﺑﻪ دور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﮑﻦ ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس اﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺬف ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ
و ﺷﻠﻮغ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮای ﻧﺮم و رواﻧﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺣﺎﻟﺖ  ،Burstﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای را ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﯽ از ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ روی ﺷﺎﺗﺮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ در راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  Footejﻣﯽ ﺗﻮان ردﭘﺎی ﺗﻘﻠﯿﺪ از  UIدورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آﯾﻔﻮن را ﻫﻢ دﯾﺪ ،اﻣﺎ
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮب در اپ ﮐﻤﮏ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ Footej .از  Camera 2 APIاﻧﺪروﯾﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﯽ اﮐﺴﭙﻮژر و  ISOو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﭘﺲ از ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﻤﺎم ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  Footejﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،در ﮔﺎﻟﺮی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﻳﻨﺪ؛
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﺘﺤﺮک  GIFﻫﻢ
ﺑﺴﺎزﯾﺪ Footej .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺿﺒﻂ وﯾﺪﺋﻮ
ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  5دﻗﯿﻘﻪ و ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  Burtstﺗﺎ ﺳﻘﻒ  20ﻋﺪد روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ  500ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ) Anti-Bandingﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎ( ،ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام روﺷﻨﺎﯾﯽ و ارﺗﻘﺎی
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  JPEGو  GIFﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ  Footej Cameraرا ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای اﻧﺪک ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﮐﺎﻣﻞ ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ.
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