اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ  4Kﺳﻮﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﮑﺲ
ﻣﯽﮔﯿﺮد!

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﮐﺮدن دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻓﻮل ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺪون آﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﯿﺮورﻟﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ a7 Mark
 IIو  a7R Mark IIﺟﺎن ﺗﺎزهای داده اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ دورﺑﯿﻦ  a7S Mark IIﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ
در ﺑﺎزار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
دورﺑﯿﻦ  a7S Mark IIاز ﺳﻨﺴﻮر  12.2ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ  5ﻣﺤﻮر
داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺳﻨﺴﻮر
 ISOﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  409.600ﺑﺮﺳﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ  a7S Mark IIﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری  4Kاﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ از آن ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ) Ultra HDاوﻟﺘﺮا اچدی( را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦﻫﺎ ،ﺳﻮﻧﯽ در
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﻣﮑﺮرا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  2160x3840ﭘﯿﮑﺴﻞ را ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺪدا اﺣﯿﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ( .ﺑﻪ ﺟﺰ
اﯾﻦﮐﻪ  a7S Mark IIﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺪﯾﻮی  4Kﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ UHS Class 3 SD
 Cardاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،وﯾﺪﯾﻮی  1080pﺑﺎ  120ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﻣﯽﺗﻮان در  24ﯾﺎ  30ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﻢ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﮐﺮد.
ﺳﻮﻧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر و ﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ  BOINZ Xدر ﻣﺪل  Mark IIاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﻧﯽ
 a7ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  viewﬁnder magniﬁcationاز  0.71xﺑﻪ  0.78xاﺳﺖ.ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ  a7S Mark IIدﻗﯿﻘﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﻗﯿﻤﺖ  3000دﻻر ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ اواﺧﺮ اﮐﺘﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ
اواﯾﻞ آﺑﺎن وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد.
ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﻮرد دورﺑﯿﻦ ﺑﺪون آﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﯿﺮورﻟﺲ و viewﬁnder magniﬁcation
ﺑﺪﻫﯿﻢ .دورﺑﯿﻦ ﺑﺪون آﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﯿﺮورﻟﺲ ﮔﻮﻧﻪای از دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف دورﺑﯿﻦ ﺗﮏﻟﻨﺰی ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ )،(SLR
ﻓﺎﻗﺪ آﯾﻨﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺎب اﭘﺘﯿﮑﺎل ﯾﺎ ﻧﻮری اﺳﺖ .در اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﻧﻤﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از روی ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﯿﻦ
ﺧﻮاﻧﺪه و روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ الﺳﯽدی آن ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪلﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺎب ﯾﺎ ﭼﺸﻤﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺎب ﻧﻮری اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ دورﺑﯿﻦ
ﺗﮏﻟﻨﺰی ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ) (SLRﯾﮏ آﯾﻨﻪ وﺟﻮد دارد و ﻧﻤﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ را از درﯾﭽﻪ ﻟﻨﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎب ﯾﺎ ﭼﺸﻤﯽ دورﺑﯿﻦ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﻋﻠﺖ وﺟﻮد آﯾﻨﻪ داﺧﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦﻫﺎی  DSLRدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺪونآﯾﻨﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻣﻮرد  viewﬁnder magniﬁcationﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ درﺻﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﻟﻨﺰ از ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار  viewﬁnder magniﬁcationدر دورﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ  0.78xﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ
ﺳﻨﺴﻮر آن  0.78اﻧﺪازه واﻗﻌﯽ را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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