دورﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ  RX0ﺳﻮﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  IFA 2017از دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم  RX0روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ
 700دﻻر ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎزار واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری از راه دور را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ

دورﺑﯿﻦ  100ﮔﺮﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر  1اﯾﻨﭽﯽ و  15ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  Exmor RS CMOSﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و از ﻟﻨﺰ
 24ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی و ﻋﺮﯾﺾ  Zeissﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﺪ و اﻧﺪازه دورﺑﯿﻦ
 RX100 Mark Vﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 RX0ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  4Kﯾﺎ  Full HDﺑﺎ  240ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ 16 ،ﻓﺮﯾﻢ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  Rawﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﻣﻌﺎدل  1.19×1.63×2.38اﯾﻨﭻ ،دورﺑﯿﻦ ﺗﺎزه ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر

ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده و در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺟﺜﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ RX0 ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮد و ﺧﺎک و ﺑﺎران از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻖ  10ﻣﺘﺮی آب دوام ﺑﯿﺎورد .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ را از ارﺗﻔﺎع  6.5ﻣﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن آن اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ RX0 ،را ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ رادﯾﻮ ﮐﺎﻣﻨﺪر واﯾﺮﻟﺲ  ،FA-WRC1Mاﻣﮑﺎن ﻓﯿﻠﻢ
ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺳﻘﻒ  15دورﺑﯿﻦ  RX0ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی،
واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  360درﺟﻪ ای ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  2018از

راه ﻣﯽ رﺳﺪ.

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﻮﻧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ،اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداران،
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪﯾﻦ دورﺑﯿﻦ  Alpha A7ﺳﻮﻧﯽ را ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی
ً
ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ  RX0ﮐﻪ ذاﺗﺎً ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻗﻄﻌﺎً ﮐﺎر ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداران
را راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد RX0 .ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  700دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
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