ﺻﺪر ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﻮاوی ﭘﯽ  ۳۰ﭘﺮو در ﻟﯿﺴﺖ
 - DxOMarkدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دورﺑﯿﻦ  DSLRﻗﺪﯾﻤﯽ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻮاوی ﭘﯽ  ۳۰ﭘﺮو ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  DxOMarkﺑﻮده
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮاوی ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود.

از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ،ﻫﻮاوی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دورﺑﯿﻨﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زوم ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﻮﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ در ﭘﺮﭼﻤﺪارش ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی در ﺑﺮاﺑﺮش ﺣﺮﻓﯽ
ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻮاوی ﭘﯽ  ۳۰ﭘﺮو روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮﯾﺴﮑﻮﭘﯽ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﻨﺴﻮر زﻣﺎن ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻤﮑﺮد ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهای در ﺑﻨﭽﻤﺎرک  DxOMarkداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮﯾﺴﮑﻮﭘﯽ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زوم  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده؛ ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ از زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی

ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺧﺎص و دﯾﺘﺎی ﺳﻨﺴﻮر دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن روی ﺳﻮژه ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺴﻮر زﻣﺎن ﭘﺮواز ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻫﻮاوی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ را در دورﺑﯿﻦﻫﺎی

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.

ﺣﺴﮕﺮ زﻣﺎن ﭘﺮواز ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯽ  ۳۰ﭘﺮو ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺎدهﺗﺮ از ﺳﻨﺴﻮر ﻋﻤﻘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻮژه و ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺒﺎﺗﺮ و دﻗﯿﻘﺘﺮی را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﭘﯽ  ۳۰ﭘﺮو ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻟﯿﺴﺖ DxOMark
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دورﺑﯿﻦ در ﺛﺒﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﺪودهی

ﭘﻮﯾﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮔﺴﺘﺮده ،اﺧﺘﻼﻻت و اﺷﺒﺎع ﮐﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻣﺘﯿﺎز دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭘﯽ  ۳۰ﭘﺮو را ﮐﺎﻫﺶ
داده اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ اداﻣﻪ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ آﻧﭽﻨﺎن ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  DxOMarkﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺑﺎور آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ

ﻫﻮاوی ﭘﯽ  ۳۰ﭘﺮو ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺪر ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10ﭘﻼس در ﻗﺴﻤﺖ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﭘﺎﯾﺎن
دﻫﺪ و ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ راﺿﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﻧﺒﻮد ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻨﺎر دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
داده و ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان و ﻓﻮﮐﻮس ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  HDR+آن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

