ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻪ ﭼﻨﺪان درﺧﺸﺎن دورﺑﯿﻦ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد
ﻓﻮﻟﺪ در ﺗﺴﺖﻫﺎی  - DxOMarkدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،آذر ۱۳۹۹
ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  2در ﺑﻨﭽﻤﺎرک » «DxOMarkﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻠﯽ  109ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  10و در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺸﺘﻢ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮی ﮐﺮهایﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻣﺘﯿﺎز درﺧﺸﺎﻧﯽ را در ﺑﻨﭽﻤﺎرک از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز  108در ﻋﮑﺎﺳﯽ ،اﻣﺘﯿﺎز  63ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد زوم و اﻣﺘﯿﺎز  102از ﻧﻈﺮ
ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ وان ﭘﻼس ﻧﻮرد ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﭽﻤﺎرک  DxOMarkوان ﭘﻼس ﻧﻮرد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻠﯽ
 ،108در ﺑﺨﺶ ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻣﺘﯿﺎز  117را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮی
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  10ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز  110از ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  2ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۲ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری  4kﺑﺎ ﻧﺮخ

 ۶۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ.

در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول اﻣﺘﯿﺎز و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  ،DxOMarkﻧﺴﻞ دوم ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ

در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ،اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
داﺧﻠﯽ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺿﻌﯿﻒ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .در

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  2در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻢ
ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ و ﻫﻢ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون ،ﺑﺮای ﻋﮑﺴﯽ و ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺷﻔﺎف و زﻧﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺶ ،دورﺑﯿﻦ ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ ﮔﻮﺷﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ و در ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دورﺑﯿﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ .از ﻣﺸﮑﻼت دورﺑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ
در ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺟﺰﺎت ،ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﺿﻌﯿﻒ و وﺟﻮد ﻧﻮﯾﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﺟﺪول رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  DxOMarkﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻧﺮ  20ﭘﺮو ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻠﯽ  113ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ
اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻠﮑﺴﯽ  S10ﭘﻼس ﻗﺮار دارد.
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ روز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  2ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺧﺎﺻﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد

ﻓﻮﻟﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

