ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ

 8ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دورﺑﯿﻦ  GALAXY S6و  S6 EDGEرا ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ

ﭘﺮﭼﻢداران ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﻮآوریﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺬاب ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ  8وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻄﺮح آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﻣﺮوزه ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪار در دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺪل ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را در دورﺑﯿﻦﻫﺎی دو ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ  S5ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﭼﻨﺪان ﻫﻢ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ دورﺑﯿﻦﻫﺎی  16ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
دارﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ .ﭘﺮﭼﻢداران ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دارای ﻧﻮآوریﻫﺎ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺬاب ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ  8وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻄﺮح را در آنﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

 -1ﮔﺸﺎدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ
ﮔﺸﺎدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/1.9ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪارﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﭘﺮﭼﻢداراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮔﺸﺎدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دورﺑﯿﻦ ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﻤﻊ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻔﺎفﺗﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﻋﮑﺴﺒﺮداری در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ ﻧﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -2دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ
در ﻫﺮ دو ﻣﺪل  S6و  ،S6 Edgeدورﺑﯿﻦ در ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻗﺮار دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ را دو
ﺑﺎر ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
واﻗﻌﺎ ً وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از وﯾﮋﮔﯽ اﺟﺮای ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ
دورﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﮑﺲﺑﺮداری آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -3ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر روی ﺳﻮژه ﻗﻔﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽدﻫﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  fast-tracking autofocusرا ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻮﮐﻮس دﻗﯿﻖ و ردﯾﺎﺑﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ،اﺗﻮﻣﯿﺒﻞﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در واﻗﻊ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺳﻮژهﻫﺎی در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در دورﺑﯿﻦﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺎدی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن دورﺑﯿﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 -4ﺗﺜﺒﯿﺖﮐﻨﻨﺪه اﭘﺘﯿﮑﯽ در دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ
ﻫﺮ روزه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی ﭘﺮﭼﻢداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  Optical image stabilizationﯾﺎ  OISﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .دو ﭘﺮﭼﻢدار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻣﺪل  S6و  S6 Edgeدارای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖﮐﻨﻨﺪه اﭘﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﺮزش ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ در زﻣﺎن ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽOIS ،
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎت ﺷﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود.

 -5دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﻪ روز ﺷﺪه
دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت  5ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻬﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل دو ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً در ﻣﺪل  S5از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ  120درﺟﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎز را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.

 -6ﺳﻠﻔﯽﻫﺎی HDR
دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ  S6و  S6 Edgeﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺪار ﻋﺪد ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ High-
 Dynamic Rangeﯾﺎ  HDRﻧﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻪ ﻋﮑﺲ در اﮐﺴﭙﻮژرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ دارای ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮردﻫﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮﮔﺬاراﻧﺪ.

 -7ﺣﺲﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻓﻨﺎوری ﻣﺎون ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری در ﺷﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ دارای ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی
ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮب را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ.

 -8ﺣﺎﻻت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﺟﺪﯾﺪ
در ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮای  S6و  GS6 Edgeﺑﺮ ﺷﻤﺮدﯾﻢ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺣﺎﻻت ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﺟﺪﯾﺪی را در دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای دﻟﭙﺬﯾﺮ از
ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ  Portraitو  collageدو ﻣﺜﺎل از اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺎﻟﺖ  Professionalﮐﻨﺘﺮلﻫﺎﯾﯽ را روی ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری از دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ .ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺣﺎﻟﺖ GIF
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  GIFرا در دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
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