ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﻠﻔﯽ
ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن  - XSدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
آﯾﻔﻮن  XSاﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎرﺑﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎزه
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺤﺒﻮب اﭘﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرﺗﺸﺎن را ﺻﺎف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر اپ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﯿﺮ  FaceTuneدارﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻓﮑﺖ ﻣﺮﻣﻮز ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺮﻓﯽ ﻫﻢ از آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻇﺎﻫﺮا در آﯾﻔﻮن  XS Maxﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ

اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ اش ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آﯾﻔﻮن  XSﯾﮑﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺎﮐﻨﻮن اﭘﻞ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی روﺗﻮش
ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر دورﺑﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﻨﺪه ﻧﻮﯾﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﺮادات ﺑﺼﺮی ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﻪ ﻫﺎی
رﯾﺰ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ ﻧﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻓﮑﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ روی ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﺸﺎن اﻋﻤﺎل
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﯾﻮﺗﻮﺑﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻮﺋﯿﺲ
ﻫﯿﻠﺴﻨﺘﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ را در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم Unbox Therapy
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  beautygateﯾﺎ رﺳﻮاﯾﯽ
ﺑﯿﻮﺗﯽ ﮔﯿﺖ ﯾﺎد ﮐﺮده.
ﻫﯿﻠﺴﻨﺘﮕﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روم .ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدم اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر
ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮدازﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻟﺶ ﮐﻨﻢ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻮﻫﺎ را زﯾﺮ و رو ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ
آﯾﺘﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻮﺗﯽ اﻓﮑﺖ در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﻢ .ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﺎ ﻫﻮاوی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن دارﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﯾﺎ از ﻣﯿﺰان ﺷﺪت آن ﮐﻢ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ آن را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻓﮑﺖ ﻫﺎ را در آﯾﻔﻮن ﺗﺎﺪ ﻧﮑﺮده روﺷﻦ اﺳﺖ

ﮐﻬﻬﯿﻠﺴﻨﺘﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اﭘﻞ ﺷﮑﻠﯽ از ﻣﺪ ﺑﯿﻮﺗﯽ را دورﺑﯿﻦ
ﺳﻠﻔﯽ در آﯾﻔﻮن  XSو ﻧﺴﺨﻪ  XS Maxﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﯿﺰ
ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻇﺎﻫﺮا ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻣﺪ  Smart HDRﻫﻢ

ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﻣﻮرد  Smart HDRاﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺗﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دارای ﺳﺎﯾﻪ و روﺷﻦ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻬﺒﻮددﻫﻨﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻠﻔﯽ ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی روﺷﻦ ﻧﯿﺰ وارد

ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

