ادوﺑﯽ

ﻓﺘﻮﺷﺎپ

Camera

ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﺷﺪ؛

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ادوﺑﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﮐﻤﺮا« )(Photoshop Camera
ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ اپ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺘﻮﺷﺎپ را ﺑﻪ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه آورده و ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ادﯾﺖ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن
ﻋﮑﺴﺒﺮداری ،وﯾﺮاﯾﺶ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻋﮑﺲ ﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻧﺠﺎم داد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ادوﺑﯽ ،اﯾﻦ اپ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  Sensei AIﺳﻮژه را در ﺗﺼﺎوﯾﺮ )اﻋﻢ از ﭘﺮﺗﺮه،

ﺳﻠﻔﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﮕﺮ( ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻋﮑﺲ ﻫﺎ
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،اپ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﮐﻤﺮا ﺑﺎ درک ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺪوده دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ،
ﺗﻨﺎﻟﯿﺘﻪ ،ﻧﻮع ﺻﺤﻨﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻬﺮه ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ

اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎپ آرت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه

اﺳﺖ:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در اپ ﺑﺴﯿﺎری از دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻞ ،از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.

در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﮐﻤﺮا ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ادوﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ادوﺑﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اپ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری » «Billie Ellishﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺮ ﺑﮑﮕﺮاﻧﺪ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﭘﺎپ آرت )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق( را ﻧﻤﺎﯾﺶ داد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﮐﻤﺮا را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﻨﭙﭽﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺘﻮﺷﺎپ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ادوﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اپ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ادوﺑﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﮐﻤﺮا را از اﻣﺮوز ﺑﺮای  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

