ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﮐﻮﭼﮏ دورﺑﯿﻦ  DSLRﺧﻮد را دور ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺠﺘﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻗﺪرت ﻋﮑﺎﺳﯽ
دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺰرگ  DSLRو ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﺟﺪاﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﻧﺪازه اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺟﯿﺒﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻻﯾﺖ ) (Lightﮐﻪ در ﭘﺎﻟﻮآﻟﺘﻮ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارد از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺶﺳﻔﺎرش ﺑﺮای
دورﺑﯿﻦ  L16ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  1699دﻻر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺎرش اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ را دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
دورﺑﯿﻦ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺷﮑﻞ  L16ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  52ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﯿﻠﯽ از دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﻟﻨﺰ و ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ L16 ،از  16ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ  3اﻧﺪازه ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ  16ﻣﺎژول  5ﻣﺎژول  35ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی 5 ،ﻣﺎژول  70ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی و  6ﺗﺎی دﯾﮕﺮ  150ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ
ﻣﺎژول از ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ  13ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮه ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ
ﻫﺮ ﮐﺮام از ﻟﻨﺰﻫﺎ از زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺧﻮد از آن ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ  L16ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﻣﯽﮔﯿﺮد درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ  DSLRﺑﺎ آن ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﻻﯾﺖ" ،دﯾﻮ ﮔﺮاﻧﺎن" در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ در
ﻫﻤﺎن روز اول ﮐﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻫﻤﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی  DSLRﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺎ را ﺑﺨﺮﻧﺪ
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و وزن ﮐﻤﺘﺮ دورﺑﯿﻦ  L16ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪای  DSLRﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰاران دﻻر ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﺎل  2013ﺷﺮﮐﺖ ﻻﯾﺖ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ .در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ دورﺑﯿﻦ  52ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻﯾﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ "دﯾﻮ ﮔﺮاﻧﺎن" اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻻﯾﺖ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی  L16اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ .اﺳﺎس ﮐﺎر آن ﻫﻤﺎن اﭘﺘﯿﮏﻫﺎی ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻣﺎژول روی ﺿﻠﻌﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻮر از دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آﯾﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در راﺳﺘﺎی
ﺗﻮﻧﻠﯽ از ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﺳﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎژول ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را دارد ﻫﺮ ﮐﺪام
از آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ زوم ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦﮐﻪ آﯾﻨﻪﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﺎژول ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.اﺧﯿﺮا در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ "ﮔﺮاﻧﺎن" ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از دورﺑﯿﻦ  L16را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ دورﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮد وﻟﯽ "ﮔﺮاﻧﺎن" ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺴﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺎ  L16ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﯾﮑﯽ از ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی  ،L16آیﻓﻮن  6و دورﺑﯿﻦ  DSLRﮐﺎﻧﻦ ﺑﻮد .ﻋﮑﺲ روی ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮکﻫﺎی
روی ﯾﮏ ﮔﻠﺪان آﺑﯽ-ﺳﺒﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﺎرﭼﻪ ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ در اﺗﺎق ﻫﺘﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﮑﺲ
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪن ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﺮق از ﺳﻤﺖ ﮔﻠﺪان و ﮐﻮکﻫﺎی روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ واﺿﺢﺗﺮ و ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آیﻓﻮن  6و دورﺑﯿﻦ  DSLRﮐﺎﻧﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺮﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دورﺑﯿﻦ  L16دارای ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎﺗﺮی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ  400ﻋﮑﺲ ﺷﺎرژ ﻧﮕﻪ دارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
"ﮔﺮاﻧﺎن" ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪای از آﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺘﻮ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ وﺻﻞ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﯿﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ روی ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه دارﯾﺪ ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
رﻧﮓ ﻋﮑﺲ را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،دورﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮای
وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای رﺷﺘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم  L16ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﭼﻮنﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ﻻﯾﺖ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دارد" .ﮔﺮاﻧﺎن" ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺧﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ دﻫﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎی رده ﺑﺎﻻی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ.
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