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ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری  Ultra Nightﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﭘﯿﺶ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ  ۱۱را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻓﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ،ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری »«Ultra Night

اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ وﯾﺪﯾﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺎز ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺮاغﻫﺎی ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ  Ultra Nightﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری از ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ

در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ از ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ وﯾﺪﯾﻮی ﺷﻔﺎف و روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮری
ﺿﻌﯿﻒ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋهای روی دورﺑﯿﻦ آن داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی در آن وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی آن در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﻦ دورﺑﯿﻦ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺖ آن ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ  ۱۱در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۶۵۰دﻻر دارد ،در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۹۰۰دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
روی ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ آن ۱۰۸
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ درﯾﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/1.85و ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ دوم از ﻧﻮع اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﺑﺎ
رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ و درﯾﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/2.4اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ﺳﻮم اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﻨﺴﻮر ۵
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺎﮐﺮو ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ دارد .اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  8Kﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۸اﯾﻨﭽﯽ  OLEDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ،QHD+ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲۰:۹و رﻓﺮش
رﯾﺖ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و
دارای  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۱۲۸و  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۶۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮی ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ ﺧﺒﺮ

ﻣﯽداد .ﻧﺴﺨﻪ ﭼﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ وای ﻓﺎی ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ۱۲
ﭘﺮو ﻣﮑﺲ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

