راه ﺣﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ورود دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از ﮐﯿﺖ اﯾﺰوﺳﻞ دوال ) (ISOCELL Dualﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی
دوﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی زﯾﺮ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﻨﺎر
ﻟﻨﺰﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ اﯾﺰوﺳﻞ دوال ) (ISOCELL Dualروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﮑﺖ  Bokehو ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری در ﻧﻮر ﭘﺎﻦ را ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺎﻦ رده و
ﻣﯿﺎنرده ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ  ISOCELLو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﻦﺗﺮ را ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻦ ﮐﯽ ﻫﻮر ،ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  LSIدر ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »دورﺑﯿﻦﻫﺎی
دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ .راهﺣﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای
ﻟﻨﺰﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ  ISOCELLﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪه
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد«.

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ دارای دو ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮر را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﮐﻮس ﻣﺠﺪد و ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری در ﻧﻮر
ﮐﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دورﺑﯿﻦﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روﻧﺪی رو ﺑﻪ رﺷﺪ در
ﭘﺮﭼﻢداران ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت ) (OEMﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺮای روشﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی
زﻣﺎن ﺑﯿﻦ OEMﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن راهﺣﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن

ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را در دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎنرده ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﺮﭼﻤﺪار و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه دارای
دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ  ISOCELLو
ﻧﺮماﻓﺰار اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﻦ و ﻣﯿﺎنرده ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﻮﮐﻮس ﻣﺠﺪد و ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری در ﻧﻮر ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﻮﮐﻮس ﻣﺠﺪد
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺣﺴﮕﺮ  ۱۳و  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  LLSﺑﺮای
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری در ﻧﻮر ﮐﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺣﺴﮕﺮ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺳﻂ OEMﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

