ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎل ) 2015دورﺑﯿﻦ(

ﺳﺎل  2015ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ،ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺎه و دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﺳﺎل را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ  PCMag.comﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮﻏﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و
در ﻃﯽ  12ﻣﺎه ،ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰۰ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ،
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻨﺎوری ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب از ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری
اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل را در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار داد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺮﻓﻪای و ردهﺑﺎﻻ ،ﻫﯿﺄت داوران ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎ
ﻫﻢ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮدن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺑﻌﺪ از ﮐﺶوﻗﻮسﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻃﯽ  ۱۲ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﺴﺎل  PCMag.comﺷﺎﻣﻞ ۱۰۰
ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در  ۱۹ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۸۸ ،ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺮدﺑﯿﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اول ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۴ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎ داده
ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  4ﯾﺎ  4.5ﺳﺘﺎره دارﻧﺪ؛ ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎ؟ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﻟﻮﻣﯿﮑﺲ DMC-ZS50

دورﺑﯿﻦ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ  ZS50از ﻟﻨﺰ  12ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﮑﺴﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ در
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﻢﻧﻮر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دورﺑﯿﻦ ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .زوم ﻟﻨﺰ  ،30xﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎرﯾﮏ ،وایﻓﺎی و
ﻣﻨﻈﺮهﯾﺎب ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ 400) .دﻻر(

ﺳﻮﻧﯽ آﻟﻔﺎ II 7

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ اﻣﺴﺎل از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ،ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ
اﺻﻠﯽ  Alpha 7وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ و از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺮﯾﻢ ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻨﯿﺪ ،آﻟﻔﺎ  II 7اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺟﺬاب ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده

 SLRﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ آﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪل
ﻋﮑﺲ و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ اﺗﻮﻓﻮﮐﻮس
ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ وﻟﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ  SLRﺑﺰرگ دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم
اﺳﺖ 1700) .دﻻر(

ﮐﺎﻧﻦ ﭘﺎورﺷﺎت SX60 HS

اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ  SLRﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻟﻨﺰ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪاﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ .اﭘﺘﯿﮏ ﺑﺰرگ آن ﺳﻨﺴﻮر ﻋﮑﺲ
ﺑﺒﯿﻦوﺑﮕﯿﺮ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺿﺮﯾﺐ زوم آن  65xاﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ،ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .ﭘﻮﺷﺶ زاوﯾﻪ ﺑﺎز آن ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار  21ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ و ﺑﺮای زوم ﮐﺮدن روی اﺷﯿﺎء ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  1365ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ
از ﻗﺒﯿﻞ  EVFﻫﻢﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ،ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻘﺐ دورﺑﯿﻦ ﺑﺮای زاوﯾﻪ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ
 RAWو وایﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار دارد ،ازﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮ دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﻦ ﭘﺎورﺷﺎت  SX60 HSﻫﺴﺘﻨﺪ.
) 550دﻻر(

ﮐﺎﻧﻦ EOS 7D Mark II

در اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ از ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮﯾﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ EOS 7D Mark II
ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻪ  APS-Cﻗﺮار دارد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺟﺴﺎم در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮﺛﺎﻧﯿﻪ  10ﻓﺮﯾﻢ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﻧﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ روز ﻫﻢ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای آن ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ2500) .
دﻻر(

ﮐﺎﻧﻦ EOS Rebel T6s

ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﻫﺮ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از ﺳﺮی  Rebel SLRوارد ﺑﺎزار ﺷﺪه ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﺎﻫﺪ

ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ  Rebel T6sآﭘﺪﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ ۲۴
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪﺷﺪه ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر )ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای وﯾﺪﺋﻮ( و وایﻓﺎی ﻧﺎم ﺑﺮد .وﺟﻮد ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ  LCDﺗﮏ
رﻧﮓ در ﺑﺎﻻی دورﺑﯿﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ  SLRدﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﺿﺎﻓﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺧﺮﯾﺪ آن ،ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻬﺎﯾﯽ دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ 850) .دﻻر(

اوﻟﯿﻤﭙﻮس ﺗﺎف TG-4

اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻓﻮری ﺧﻮد از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮشﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﯾﺎ درﯾﺎ ﺑﺮود .ﮔﻮﺷﯽ اوﻟﯿﻤﭙﻮس ﺗﺎف  TG-4ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ زﯾﺮ آب اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
ﻋﻤﻖ  1.5ﻣﺘﺮی زﯾﺮ آب ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﺮو ﻣﯽﺗﻮان از ﻟﻨﺰ
زاوﯾﻪ ﺑﺎز  f/2اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .وایﻓﺎی و  GPSاز دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ 350) .دﻻر(

ﺳﯿﮕﻤﺎ 600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary-150

ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ و ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی دور ،ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﻨﺰ
ﻓﻮق ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ وزﻧﯽ ﮐﻢﺗﺮ از  ۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺮ  ۱۱۰۰دﻻر .اﯾﻦ ﻟﻨﺰ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎﻧﻦ و
ﻧﯿﮑﻮن ﮐﻪ ﻟﻨﺰ آنﻫﺎ ﺑﻪ  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻫﻢ ﺳﺒﮏﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ارزانﺗﺮ .دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎز ﻧﯿﺴﺖ؛
اﻣﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ،روی ﻣﻨﻈﺮه ﻓﻮﮐﻮس ﮐﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ زوم آن ،ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑﺎ درﺟﻪ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻟﻨﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ1000) .
دﻻر(

GoPro Hero4 Black

دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮق ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﺮود و از ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ .ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺿﺪآﺑﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ۴۰
ﻣﺘﺮی زﯾﺮآب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .دورﺑﯿﻦ
 GoPro Hero4 Blackﻓﯿﻠﻢﻫﺎی  4Kرا ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رزوﻟﻮﺷﻦﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺎت آﻫﺴﺘﻪ ﺑﮕﯿﺮد؛ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دورﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ 500) .دﻻر(
==========================
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