ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر
دورﺑﯿﻦ  ۶۰۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،آذر ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دورﺑﯿﻦ زﯾﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S20اوﻟﺘﺮا را ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ  ۱۰۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﮐﺮهای ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۶۰۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮر  ۱۰۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.ﺣﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ

ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺸﺎﮔﺮ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری «Ice Universe» ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای
ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر دورﺑﯿﻦ  ۶۰۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮری اﺑﺘﺪا در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ
ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر آن در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی 8K
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ آنﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ،اﻣﮑﺎن زوم روی ﺳﻮژهﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺎﺳﯽ و
ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺑﺪون ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای ،اﻓﺰودن ﯾﮏ
ﺳﻨﺴﻮر دورﺑﯿﻦ  ۶۰۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد.
اﮔﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ
دورﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۲درﺻﺪ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۲۲
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ دارد .از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺬاب روﺑﻪرو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ ورود ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮری
ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﭘﯿﺶ از روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﻨﺴﻮر  ۶۰۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ۲۵۰
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه

اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

