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ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۲ ،آذر ۱۳۹۷
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم »دﯾﺪ در ﺷﺐ« ﮐﻪ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻧﻮر ﮐﻢ را ﻣﯽدﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺮد.
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای دﯾﺪ در ﺷﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهای روی
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﻮر ﮐﻢ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن را در اداﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮدش را در ﺟﺰﺎت ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و آن را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻮر ﮐﻢ
ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه ﮐﺎر دﯾﺪ در ﺷﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داده و ﺷﺎﺗﺮ را
ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،دورﺑﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻧﻮر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ دارد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﺣﺎﺿﺮ
در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت و ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ دﯾﺪ ﺷﺐ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮات روی ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮر ،ﻫﺮ ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ
ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪای ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮر ﺣﺪاﻗﻠﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی دورﺑﯿﻦ ﻧﺪارد.
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