ﻓﻮﺟﯽ ﻓﯿﻠﻢ از دورﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪون آﯾﻨﻪ X-T2
ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ی دورﺑﯿﻦ ﺑﺪون آﯾﻨﻪ ی  X-T1ﻓﻮﺟﯽ ﻓﯿﻠﻢ در ﺳﺎل  2014ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪان ﻋﮑﺎﺳﯽ در اﻧﺘﻈﺎر روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺴﻞ دوم اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺳﺮاﻧﺠﺎم رخ داد .دورﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮﺟﯽ ﮐﻪ  X-T2ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ،از ﺳﻨﺴﻮر  24.3ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ X-
 Trans CMOS IIIﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ از ﻧﻮع  APS-Cﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ  low-passﻣﺠﻬﺰ
اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮری ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ از وﺿﻮح و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﯿﭗ  X-Processor Proﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
دﺳﺘﮕﺎه را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ) 325ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ  91ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه( ﺑﻬﺒﻮد
داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ  X-T2را از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮی  Xﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده اﻣﮑﺎن ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری  4Kﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی
 25 ،24و  30ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻮﺟﯽ آن را درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻣﺎن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  4Kﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 10
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻣﮑﺎن دارد در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد.
در ﻣﻮرد وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  1080ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  15دﻗﯿﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی 720
ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  30دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺿﺒﻂ اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  50 ،30 ،25 ،24و
 60ﻓﺮﯾﻢ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﻧﻪ ی  X-T2ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب و ﻫﻮا ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮه ﯾﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ  OLEDو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ  LCDﺳﻪ اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و از دﯾﮕﺮ
اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وای-ﻓﺎی ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه از راه دور اﺷﺎره
ﮐﺮد.
دورﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮﺟﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  8ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﺘﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎزه ی  ISOدر آن ﺑﯿﻦ  100ﺗﺎ  21600در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺣﺎﻟﺖ  Highﺗﺎ 52000
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺪﻧﻪ ی  X-T2ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎزﻧﺪه

ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺣﺪاﻗﻞ روی ﮐﺎﻏﺬ ،ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺪل X-Pro
 2ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮﺟﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ )ﺣﻮاﻟﯽ
ﺷﻬﺮﯾﻮر( در ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در زﻣﺮه ی دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﺪﻧﻪ ی دﺳﺘﮕﺎه  1600دﻻر و ﻣﺪل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻨﺰ ﮐﯿﺖ  XF 18-55mmﺣﺪود  1900دﻻر ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی از دورﺑﯿﻦ  X-T2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

