ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۹اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،آذر ۱۳۹۶
ﺣﺪودا ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺮ رزﻟﻮﺷﻦ دورﺑﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ دوران ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﻌﻀﺎ ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﺑﺪل ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮد و اﺑﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﯾﻦ دوران را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯿﮕﺬارد.
اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺎه اوت ﺑﻮد ﮐﻪ ال ﺟﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وی  30ﮔﺸﻮدﮔﯽ
دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  f/1.6دارد و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺒﺮی دﻧﯿﺎ ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ام  VTECHﮔﺰارش داده ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۹ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰی
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  f/1.5ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﮏ ﻟﻨﺰی ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮادرﺑﺰرگ
ﺗﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9ﭘﻼس اﺳﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ را از آن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ  f/2.4اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ وﺑﺴﺎﯾﺖ  VTECHآﻧﮑﻪ دو ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ وﻋﺪه دادﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﻫﻤﺮده ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ
ﻫﺎی  DSLRرا ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﯿﭽﮕﺎه رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد

ﻧﮕﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی را در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ ﻧﻮر از دورﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدن
ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ اﻓﮑﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻋﮑﺲ

ﻫﺎﯾﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻓﮑﺖ ﺑﻮﮐﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮی در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی
دوﮔﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

