اﻣﮑﺎن ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺗﺮه ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻏﯿﺮﮔﻮﮔﻠﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،دی ۱۳۹۶
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۲را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﺟﻨﺠﺎل ﺧﺒﺮی زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺳﺮ دورﺑﯿﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﮑﺎﺳﯽ در
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺗﺮه )ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺧﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻓﮑﺖ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺑﻮﮐﻪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را ﻧﺘﻨﻬﺎ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ
ﺟﻠﻮﯾﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﺎزه اش ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.
اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎزار از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯽ
ﺑﻬﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﮐﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﻓﻮروم  XDAﺑﻪ ﻧﺎم Arnova8G2
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﮔﻮﮔﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ زودی ﻣﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﭘﺮﺗﺮه را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﻣﺪ ﭘﺮﺗﺮه
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻓﻮروم ﻣﻄﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺧﯿﺮا اﻣﮑﺎن اﺟﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Charles_I’s

 Camera NX 7.3را روی ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮﮔﻮﮔﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در
واﻗﻊ اﻣﮑﺎن ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺗﺮه را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ  ،Mi 5/5sوان ﭘﻼس  ،3/3Tﻣﻮﺗﻮروﻻ  G5s Plusو ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  8ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻪ زودی روی دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﻧﺪروﯾﺪ  ۸.۰ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ روت ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ اپ ﺻﺮﻓﺎ روی دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه
اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻪ زودی دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی
ﺟﻠﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۲ﮔﻮﮔﻞ در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ اش ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻠﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪ ﭘﺮﺗﺮه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﺮه  ۹۸را در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  DxO Markﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

