 DxOMarkﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد؛ ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  ۳۰ﭘﺮو - ۵G
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ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،آذر ۱۳۹۸
وب ﺳﺎﯾﺖ  DxOMarkﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  ۳۰ﭘﺮو را در ﻫﻤﺎن ﭼﻨﺪ روز اوﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮد و در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ
ﻧﻮت  ۱۰ﭘﺮو ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اول ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ اﺧﯿﺮا ﻧﺴﺨﻪ  5Gﻣﯿﺖ  ۳۰ﭘﺮو را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺴﻮر دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻏﯿﺮ  5Gﺧﻮد ﻧﺪارد.
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ در ﻣﻮدم  5Gاﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در  ۳ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻮاوی ﺑﯽ ﮐﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و

اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزیﻫﺎ در ﻧﺮماﻓﺰار ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ۲
ﻋﺪدی اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻠﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از  ۱۲۱ﺑﻪ  ۱۲۳ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺨﺖاﻓﺰار دورﺑﯿﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وب
ﺳﺎﯾﺖ  DxOMarkﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاوی در  ۳ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در
ﻧﺮماﻓﺰار دورﺑﯿﻦ ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  ۳۰ﭘﺮو  5Gﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ،
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﻟﻨﺰ زوم ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  ۳۰ﭘﺮو  5Gﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  DxOMarkﮔﺰارش
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮه دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻋﮑﺲﺑﺮداری در ﺷﺐ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻗﺒﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻧﺒﻮده و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻧﯿﺰ در ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  ۳۰ﭘﺮو ﻧﺴﺨﻪ  5Gﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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