اﯾﺰی ﻣﺎﮐﺮو ،ﮔﺠﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﻣﺎﮐﺮو ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۳
ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪهای ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ )ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻟﻨﺰ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻋﮑﺲ( ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ
از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﮐﯿﻔﯿﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان از ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎزاری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ در ﺣﺎل ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات وﺳﻮﺳﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﻟﻨﺰ اﯾﺰی ﻣﺎﮐﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ در ﺧﻠﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﮐﺮو ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮرﯾﻢ .ﻋﺪه ای از ﻣﺎ ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا دورﺑﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در ﺗﻠﻔﻦ را ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪه و ﻗﯿﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ از
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻠﻮز آپ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻧﺪه ،اﺑﺘﮑﺎرات ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
اﯾﺰی ﻣﺎﮐﺮو ) (Easy-Macroﻧﺎم ﮔﺠﺘﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮو در
دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﺑﻪ آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﻨﺰ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﮐﺶ
ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دور اﮐﺜﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺰی ﻣﺎﮐﺮو ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 ۲ﻋﺪد اﯾﺰی ﻣﺎﮐﺮو ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ را ﺑﻪ  8xرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻟﺒﻪ ﺑﺮآﻣﺪه ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در اﻃﺮاف ﻟﻨﺰ اﯾﺰی ﻣﺎﮐﺮو ،اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺶ اﻓﺘﺎدن روی آن ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺶ ﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻳﻦ اﯾﺰی ﻣﺎﻛﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ  ۱۵دﻻر در ﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در

اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ  olenzاﯾﻦ ﮔﺠﺖ رو ﺳﻔﺎرش ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  digiato-easymacroاز
۲۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺰی ﻣﺎﮐﺮو را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.
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