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مروری بر دوربینPanasonicLumixFZ80

ثبتخاطراتباکامپکتپرسرعتپاناسونیک

محسن آرونی

اگر به فکر خرید یک دوربین ســوپرزوم مجهز،
سریع و خو شســاخت هســتید بد نیست به
 FZ80پاناسونیک نیمنگاهی داشته باشید .این
دوربین  ۱۸مگاپیکسلی به زوم اپتیکال  ۶۰برابر
مجهز شده و با داشتن نام و نشان پاناسونیک از
ویژگیهای بارز دوربینهــای این برند همانند
کیفیت ساخت ممتاز ،سرعت باالی وضوحیابی
و لرزهگیر اپتیکال کارآمد بهره میبرد.
بدنه و طراحی
ظاهــر دوربین  FZ80هماننــد یک DSLR
کوچک اســت و در نتیجه باید آن را همراه بند
گردنی به کار برد .بدنه دســتگاه که از ترکیب
پالســتیک و فلز ساخته شــده همراه باتری و
کارت حافظه  ۶۱۶گرم وزن دارد و دســتگیره
حجیم آن ،حمل دســتگاه در طوالنیمدت را
آسان میکند .در قسمت پشــتی بدنه دوربین
 FZ80یک نمایشگر ســه اینچی لمسی نصب
شده که رزولوشنی برابر  ۱.۰۴میلیون پیکسل
دارد .فقدان قابلیت چرخش در جهات مختلف
اندکی از انعطــاف این نمایشــگر میکاهد اما
چشمی  ۱.۱۷میلیون پیکسلی موجب آسانتر
دیده شدن سوژه در نور شدید میشود .در زیر

دستگیره دوربین دری برای نصب باتری و کارت
حافظه دیده میشود و دســتگاه از یک باتری
مشــابه مدل  FZ70بهره میگیرد .این باتری
داخل بدنه دوربین و با یک کابل  USBشــارژ
میشود و بسته به استفاده از چشمی یا نمایشگر
میتوان از آن انتظار همراهی برای ثبت حدود
 ۲۴۰تا  ۳۳۰عکس را داشت.
کنترل ها و تنظیمات
قرارگیــری در رده ســوپرزوم نیمهحرفهای
به معنای وجود دکمههای متعددی اســت
که کنترل دوربین را ســاده میکند .در
حقیقت هم کاربــران متجدد و هم
کاربران سنتی میتوانند با کمک
نمایشــگر لمســی و دکمههای
فیزیکی بــه آســانی تنظیمات
دلخواه خــود را روی دســتگاه
پیاده کنند و وجــود دکمههای
قابل برنامهریزی ،ســادگی کار
با دســتگاه را یــک گام افزایش
میدهد .در بخش فوقانی عالوه
بر کلید روشن و خاموش ،دکمه
شاتر و اهرم زوم میتوان انتخابگر
حاالت عکاســی را مشــاهده کرد
که شــامل حاالت جداگانه تنظیم شاتر و

دیافراگم اســت و در کنار آن دو دکمه قابل
برنامهریزی و دکمه ضبط فیلم دیده میشود.
در بخش پشــتی نیز دکمههایی برای فالش،
نمایش تصویر روی نمایشــگر یا چشــمی،
قفل نوردهی و وضوحیابــی ،ماکرو ،نمایش
و پاک کردن تصاویــر ،اطالعات و دکمههای
چهارجهته نصب شده است که مورد اخیر را

میتوان برای تنظیم حساسیت ،وایتباالنس،
عکاسی پیاپی و نقاط وضوحیابی به کار برد.
کارایی و کیفیت
قلب تپنده دوربین FZ80یک سنسور 1/2.3
اینچی  CMOSبا رزولوشن  ۱۸مگاپیکسل
اســت که توانایی ضبط  4Kنیز دارد .در برابر
این سنسور لنزی با فاصله کانونی ۱۲۰۰-۲۰
میلیمتری بــا زوم  ۶۰برابر نصب شــده که
انعطاف زیادی به کاربــر میدهد و در حالت
واید میتــوان مناظر وســیع و در حالت تله
سوژههای دوردست را با آن شکار کرد.
در حالت عکاســی پیاپی دستگاه
توانایی ثبت تصویر با ســرعت
 ۶ ،۲و  ۱۰فریم در ثانیه را دارد
که وضوحیابــی بین هر عکس
تنها در حــاالت  ۲و  ۶فریم در
ثانیهای امکانپذیر اســت و در
هر حال توصیه میشود کاربر
همراه دســتگاه ،یــک کارت
حافظــه کالس  ۱۰خریداری
کند .عالوه بر فرمت  4Kکاربر
این دوربین میتواند از رزولوشن
معمول  1080pبا ســرعت  ۳۰تا
 ۱۲۰فریم در ثانیه برای ضبط فیلم استفاده

کند و امکان تنظیم پارامترهای تصویربرداری
همانند سرعت شاتر و حساسیت نیز در خالل
فیلمبرداری وجود دارد.
وضو حیابــی در دوربیــن  FZ80هماننــد
بسیاری از دوربینهای کامپکت دیگر با کمک
تشخیص کنتراســت انجام میشود و به همین
دلیل هنگام عکاســی از ســوژههای متحرک
نمیتوان از آن انتظار دقتی باال داشــت .با این
حال هنگام عکاسی از ســوژههای کمتحرک و
زیر نور کافی دستگاه با سرعتی بسیار باال روی
ســوژه متمرکز میشــود و میتوان آن را جزو
ســریعترین دوربینهای کامپکت به حســاب
آورد .از قابلیتهای جالب دســتگاه که در سایر
دوربینهای پاناسونیک نیز دیده میشود امکان
تنظیم وضوح ســوژه پس از ثبت عکس است
که با فعال کــردن آن ،دوربین با ســرعتی باال
از یــک کادر چندین عکس بــا وضوح مختلف
ثبت میکند و کاربر میتوانــد بعدا از میان آنها
تصویری که وضوح مناسب را دارد انتخاب کند.
دوربین  FZ80از نظر ســرعت عمل ،کیفیت
تصویر و انعطاف در تصویربرداری یکی از برترین
دوربینهای بازار است و خرید آن به کاربرانی که
به دنبال دوربینی مناسب برای ثبت خاطرات در
سفر هستند توصیه میشود.

ابزارافزارجدیدسیگمابهروزرسانیشد

ســیگما از برخی جهات کمپانی عجیبی است .در حالی
که بیشتر ما آن را به خاطر ساخت لنز برای دوربینهای
دیگر میشناســیم ،برند ژاپنی مذکور هنوز به ســاخت
دوربینهای  DSLRاشتغال دارد و در کنار کانن ،نیکون
و پنتاکس جزو معدود ســازندگان این گونه دوربینها
است .ســیگما در ســاخت دوربینهای خود از سنسور
 Foveon X3بهره میگیرد که برخالف سنســورهای
معمول دارای ساختاری ســه الیه است و رنگهای آبی،
سبز و قرمز به ترتیب قدرت نفوذ در سطوح مختلفی جذب

و آشکارسازی میشوند .نتیجه اســتفاده از این سنسور
خاص قدرت تفکیکی بسیار خوب است که تنها با دیدن
عکسهای خروجی این دوربینها میتوان آن را درک کرد
و تجربه کار با دوربینهای سیگما را به امری باورنکردنی
تبدیل میکند .ســیگما به تازگی ابزارافزار دوربین SD
 Quattro Hرا بهروزرســانی کرده و در پی آن میتوان
با کمک دســتگاه تصاویر  DNGرا روی کارت حافظه
ذخیره کرد .بدین ترتیب دیگر نیازی به برنامه اختصاصی
 Sigma Pro Photoبــرای ویرایــش تصاویر RAW
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آغاز رسمی مالکیت وریزون بر یاهو و AOL

سرانجام شرکت مخابراتی وریزون با تکمیل فرایند خرید
شــرکت های اینترنتی قدیمی یاهو و ای او ال آنها را در
یکدیگر ادغام کرد تا شرکت جدیدی به نام  Oathمتولد
شود.
به گزارش فارس به نقل از ری کد ،وریزون در سال گذشته
پس از کش و قوس هایی بــا پرداخت حدودا  4.5میلیارد
دالر شــرکت یاهو را خریداری کرد و این مجموعه بحران
زده را با ای او ال ادغام کرد.
پس از تکمیل ایــن فرایند ادغام که تا تابســتان به طول
می انجامد ،دو شرکت یاد شده در قالب جدیدی فعالیت
های خود را از ســر خواهند گرفت .هر چند هنوز در این
زمینه هیچ جزییاتی منتشــر نشده اســت .شرکت ای او
ال که این خبــر را تایید کرده وعده داده شــرکت جدید
به یکی از برترین برندهای تجاری مبدل شــود .به گفته
تیم آرمســترانگ مدیرعامل فعلی ای او ال  20مجموعه
تجاری متنوع به عنوان زیرمجموعه های  Oathفعالیت
خواهند کرد .وریزون امیدوار اســت با جذب یک میلیارد
کاربر خدمات این دو شرکت بتواند درآمدهای کالنی را در
آینده به جیب بزند که از جمله آنها می توان به درآمدهای
تبلیغاتی حاصل از انتشار اگهی اشــاره کرد .البته برخی
کارشناسان می گویند افشــای نفوذ هکرها به سرورهای
یاهو و ســرقت اطالعات صدها میلیون حساب کاربری به
شدت به حسن شهرت این شرکت لطمه زده و ممکن است
به همین علت استفاده از یاهو کمتر شده و لذا فرصت های
نمایش تبلیغات بر روی آن کمتر شود.
با این تغییر و تحول نه آرمسترانگ مدیرعامل فعلی ای او
ل و نه مریســا میر مدیرعامل نه چندان موفق یاهو دیگر
نقشی در این دو شرکت ایفا نخواهند کرد و به زودی از ای
او ال و یاهو جدا می شوند.
قابلیت خودترمیمی گوشیهای شکسته
محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به ساخت پلیمری شدند

نخواهد بود و کاربر از هنگ کردن دايمی و انتظار بیپایان
برای اعمال تغییرات خالص میشود .به دلیل رزولوشن
فوقالعاده بــاالی تصاویر  ۲۵مگاپیکســلی خروجی از
دستگاه حجم هر فایل خام حدود  ۱۳۰مگابایت خواهد
بود و نیاز به یک کارت حافظه حجیم و سریع اجتنابناپذیر
اســت ،اما باالخره پس از مدتها کاربران دوربینهای
ســیگما میتوانند از فرمت  DNGبرای ذخیرهسازی
تصاویر اســتفاده کنند و انعطاف و آزادی عمل بیمثالی
در انتظار آنان است.

که خاصیت خود ترمیمی دارد و قرار است در ساخت انواع
تجهیزات الکترونیکی و روباتیکی مورد استفاده قرار گیرد.
تلفنهای هوشمندی که با اســتفاده از این پلیمر تولید
میشوند ،در صورت شکسته شدن به صورت خود به خود
ترمیم میشوند .به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس،
پلیمر تولید شده به این روش کامال شفاف بوده و قادر به
عبور یون و جریان الکتریسیته اســت .این ماده پلیمری
عالوه بر خاصیت خود ترمیمی ،خاصیت ارتجاعی دارد و
طول آن تا  50برابر طول اولیه افزایش مییابد.
این ماده پلیمری بر مبنای پیوندهای شیمیایی تولید شده
اســت .در مواد دو نوع پیوند کوواالنسی و غیر کوواالنسی
وجود دارد .پیوند کوواالنســی قوی است و به راحتی پس
از شکســته شــدن بهبود نمییابد؛ ولی پیوندهای غیر
کوواالنسی ضعیفتر و پویاتر هستند.
برای مثال پیوندهای هیدروژنی کــه مولکولهای آب را
به یکدیگر متصل میکنند ،غیر کوواالنســی هستند و به
محض شکسته شــدن پیوند مجددا برقرار میشود تا آب
حالت مایع خود را حفظ کند .اکثر پلیمرهای خودترمیم
شونده ،پیوندهای هیدروژنی یا فلز لیگاند تشکیل میدهند
که البته برای رساناهای یونی گزینه مناسبی نیستند.
محققان دانشــگاه کالیفرنیا بــرای تولید ایــن پلیمر از
نوعی پیوند غیر کوواالنســی به نام تعامل یون دو قطبی
اســتفاده کرده اند .این پیوند نیروی بین یونهای باردار
و مولکولهای قطبی است و برای رســاناهای یونی قابل
اســتفاده اســت .در ســاخت پلیمر خودترمیم شونده،
حلقههای پلیمر توســط تعامــل یــون  -دوقطبی بین
گروههای قطبی در پلیمر و نمک یونی متصل میشــوند.
حاصل ماده ای شفاف و قابل ترمیم با خاصیت کشسانی
تا  50درصد اندازه اولیه اســت که میتوانــد در صنعت
الکترونیک و روباتیک قابل اســتفاده باشد و در آیندهای
نزدیک گوشیهای هوشمند تولید شده با استفاده از این
فناوری ،در صورت شکسته شدن ،مجددا به صورت خودبه
خود ترمیم میشــوند .نتایج این تحقیقات در  253امین
نشست ملی و نمایشگاه انجمن شیمی آمریکا مطرح شد.

اندروید محبوبترین سیستم عامل جهان
به گزارش  StatCounterکه یک موسســه مستقل
تحلیلگر وب است ،میزان محبوبیت سیستم عامل اندروید
از سیســتم عامل ویندوز باالتر رفت و برای اولین بار این
محصول شــرکت گوگل به محبوبترین سیســتمعامل
جهان در کامپیوترهای رومیزی ،لپتاپ ،تبلت و گوشی
های موبایل تبدیل شــد .به گزارش ایرنا از پایگاه خبری

تلگراف ،به عبارت دیگر اکنون تعــداد کاربران تجهیزات
مبتنی بر اندروید در اینترنت در مقایسه با تجهیزات مبتنی
بر ویندوز بیشتر است .در ماه مارس سال  2017میالدی
اندروید  37.39درصد از ســهم بازار را به دست آورد که
 0.02درصد بیشتر از سهم  37.91درصدی ویندوز است.
با وجود این که اختالف آمار مذکور بســیار اندک است،
این وضعیت نشــانهای از پایان ســلطه وینــدوز بر بازار
سیستمعاملها و تغییر رفتار کاربران محسوب میشود.
براســاس آمار موسســه  StatCounterپنج سال قبل
سهم اندروید از بازار مصرف اینترنت تنها  2.4درصد بود.
برای مثال در آمریکای شمالی ویندوز سهم  39.5درصد از
بازار است در حالی که  iOSسهم  25.7درصدی از این بازار
را به خود اختصاص داده است .با وجود این در آسیا سهم
ویندوز  29.2درصد از بازار است و اندروید  52.2درصد از
سهم بازار را به خود اختصاص داده است.
در زمینه نرمافزارهای اینترنتی ،سیســتم عامل ویندوز
هنوز هم بر بازار مسلط است و  84درصد از سهم بازار را در
اختیار دارد .اما با گسترش روزافزون گوشی های هوشمند
و تجهیزات موبایل در سطح جهان ،استفاده از اینترنت در
کامپیوترهای رومیزی رو به افول اســت .متن کامل این
گزارش در وب سایت  StatCounterمنتشر شده است.
تالش نمایندگان کنگره برای کشــف تعداد
آمریکاییهای تحت کنترل سایبری

 ۲نفر از نمایندگان مشــهور کنگره آمریکا قصد دارند دولت
ترامپ را مجبور به افشای تعداد شهروندانی کنند که توسط
آژانس امنیت ملی آمریکا تحت کنترل سایبری هستند.
به گــزارش فــارس به نقــل از نتــورک ورلــدBob ،
 Goodlatteو  .John Conyers Jrروز جمعــه بــا
ارســال نامه ای برای دفتر مدیر اطالعــات ملی آمریکا از
وی خواستند تعداد شــهروندان آمریکایی که ارتباطات
آنها تحت کنترل آژانس امنیت ملی آمریکاســت را اعالم
کند .این دو نفر به ترتیب جمهوریخواه و دموکرات و رییس

کمیته قضایی کنگره و عضو ارشد آن هستند.
آژانس امنیــت ملی آمریکا تا به حال حاضر نشــده اعالم
کند چند نفر از مردم آمریکا را به بهانه برقراری ارتباطات
مشکوک با خارجیان به سوژه جاسوسی های سایبری خود
مبدل کرده است .بر اساس قوانین موجود آژانس امنیت
ملی آمریکا از اقتدار و توانایی گسترده ای برای جاسوسی از
کاربران آمریکایی و غیرآمریکایی اینترنت برخوردار است
و تالش های گروه های مدنی مدافع حفظ حریم شخصی
در این زمینه تا به حال ناکام مانده است.
در نامه تنظیم شده توسط این دو نماینده کنگره تصریح
شــده که آنها خواســتار دریافت تعداد واقعی افراد سوژه
جاسوسی های ســایبری و نه فقط درصد ارتباطات تحت
کنترل شهروندان امریکایی هســتند .آنان قول داده اند
که اطالعات دریافتی را در اختیار عموم مردم قرار دهند.
ممنوعیت کامل فعالیت اوبر در ایتالیا
شرکت اوبر که امکان فعالیت در بخشهایی از آمریکا را از
دســت داده ،حاال با صدور حکمی توسط یک قاضی نمی
تواند در کل خاک ایتالیا فعالیت کند.
به گزارش فارس اوبر که خدمات تاکسی یابی در کشورهای
مختلف جهان ارائه می دهد ،به عدم رعایت قوانین فعالیت
تجاری عادالنه و اقدامات غیررقابتی متهم شــده و همین
امر باعث شــده که با حکم یک قاضی امــکان فعالیت در
ایتالیا را از دست بدهد .در حالی که فعالیت اوبر در برخی
کشورهای دیگر اروپایی به دالیل مشابهی محدود شده ،اما
برای اولین بار در ایتالیا اوبر حق ارائه هرگونه خدماتی را از
دست داده است .شاکی اصلی این پرونده انجمن تاکسی
ایتالیا بوده که از اوبر به دادگاه شکایت کرده و این شرکت
را به نقض قوانین رقابــت آزاد متهم کرده بود .اوبر نه تنها
شانس هرگونه فعالیت در ایتالیا را از دست داده ،بلکه حق
تبلیغات و هرگونه فعالیت بازرگانی در کل این کشــور را
هم ندارد .اوبر در واکنش به این حکم اعالم کرده که از این
تصمیم شوکه شــده و حتما در این مورد تقاضای فرجام
خواهی خواهد کرد .اوبر که در سال  2009تاسیس شده در
حدود  540شهر جهان در دسترس بوده و فعالیت می کند.
یوتیوب درآمدزایی برای کاربرانش را دشوارتر کرد
یوتیوب از پنج سال پیش به تولیدکنندگان ویدئو در این
سایت به اشتراک گذاری امکان درآمدزایی داد ،اما اکنون
برای پرداخت پول به آنان شرط عجیب و غریبی گذاشته
است .به گزارش فارس از این پس تنها کاربرانی می توانند
با انتشار ویدئوهای تولیدی خود در یوتیوب کسب درآمد
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محصوالت جدید ایسوس
رسما معرفی شدند

طی مراســمی که کمپانی ایســوس در برلین برگزار
کرد ،از محصــوالت جدید خود پرده برداشــت .کارت
گرافیک ایســوس ®ROG Poseidon GeForce
 GTX 1080 TIیکــی از محصــوالت بــاالردهای بود
کــه در این مراســم رونمایی شــد .از قابلیتهای این
کار ت گرافیــک پیشــرفته میتوان به نســل جدید
خنککنندههای هیبریــدی با نام DirectCU H2O
و فناوری Wing-Blade 0dBاشــاره کرد .ایسوس
طراحی این کارت گرافیک پیشرفته را به نحوی انجام
داده که امکان خنکسازی آن ،چه از راه هوایی ( )Airو
مایع ( )Liquidمیسر باشد .در ادامه نمایشگر جدیدی
به نام ایسوس  ROG Swift PG27VQمعرفی شد که
نخستین نمایشگر گیمینگ باقابلیت  RGBدر جهان
است .نمایشگر دیگر ایسوس ROG Swift PG27UQ
نام دارد ،در این نمایشگر گیمینگ از یک پنل پیشرفته
با رزولوشــن 4Kو فناوری  HDRاستفاده شده است.
مادربورد ایسوس ROG Maximus IX EXTREME
هم در این مراسم بهطور رسمی معرفی شد .بنا بر ادعای
ایسوس این محصول اولین مادربوردي است که بهطور
پیشفــرض روی آن مونوبالک نصب شــده و توانایی
تعیین جریانآب ،حرارت و نشــتی نیــز در آن تعبیه
شده است .ایســوس همچنین کدهای توسعه فناوری
نورپــردازی  Asus Auraرا برای توســعهدهندگان
بهصورت آزمایشی منتشر کرد تا کمپانیهای مختلف
محصــوالت خود را با ایــن فناوری همــگام كنند و از
مزایای این پلتفرم بهره ببرند.
میکروفــن گیمینــگROG Strix Magnus USB
ایسوس دیگر محصول معرفیشــده در برلین بود .این
میکروفن بهطور ویژه برای افرادی طراحی شــده است
که میخواهنــد در هنگام بازی ،گیمپلــی خود را روی
سایتهای مختلف استریم کنند یا اینکه میخواهند در
بازیهای آنالین با دیگر بازیکنان گفتوگو داشته باشند.
همچنین ماوس گیمینگ  ROG Pugioایسوس نیز
با قابلیت شخصیسازی معرفی شد .یکی از ویژگیهای
ماوس گیمینگ جدید ایســوس با نام،ROG Pugio
قابلیت شخصیســازی فراوان آن است .براي مثال ،این
ماوس هم برای راستدستها و هم چپدستها طراحی
شده و همچنین قابلیت تعویض مکان کلیدهای کناری
هم در آن وجود دارد .عالوه بر این ،فناوری push-fit
هم در این ماوس تعبیه شده که بهوسيله آن میتوان در
هر زمان سوییچهای ماوس را تعویض کرد.

کنند که ویدئوهایشــان در کانال آنهــا حداقل  10هزار
بیننده داشته باشد .یوتیوب تا به حال هیچ پیش شرطی
برای پرداخت پول به تولیدکنندگان ویدئوهای مختلف در
نظر نگرفته بود ،اما ظاهرا پس از کسب اطمینان از تبدیل
یوتیوب به پربازدیدترین سایت به اشتراک گذاری ویدئو
قصد دارد برای پرداخت پول به کاربران شرط و شروطهای
دشواری در نظر بگیرد .یوتیوب معتقد است با اعمال این
سیاست سختگیرانه تنها افراد دقیق و جدی جذب استفاده
از این سرویس شــده و کیفیت ویدئوهای تولیدی برای
انتشار در یوتیوب هم افزایش می یابد .یوتیوب همچنین
قصد دارد عملکــرد و محتوای ویدئوهــای تولیدی این
کاربران را هم مورد بررسی های دقیق قرار دهد تا مطمئن
شود آنها سیاست های یوتیوب را نقض نکرده باشند .این
امر با هدف شناســایی و حذف ســریع ویدئوهای دارای
محتوای غیراخالقی یا خشن صورت می گیرد.
رباتها با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند

یک شرکت به نام  Locus Roboticsبه منظور ارتقای
بهرهوری کار رباتهای خود ،آنها را وارد تعامل با یکدیگر
کرده است.
به گزارش ایسنا ،این رباتهای خودکار که LocusBots
نام دارند ،پیش از این وارد کار و تعامل گروهی نشده بودند
و به صورت انفرادی کار میکردند.
این رباتها پیشتر به طور مســتقل در انبارها کار کرده ،
اقالم را جابجا کرده ،در درون قفســهها قرار داده و آنها را
بستهبندی میکردند.
اما این شرکت از یک سیســتم به نام  LRANاستفاده
کرد کــه مخفــف Locus Robotics Advanced
 Navigationبوده و اکنون این رباتها وارد کار گروهی
و تعامل با یکدیگر شدهاند .سیســتمی که این شرکت به
کار گرفته همانند اپلیکیشــن  Wazeبوده که رانندگان
با اســتفاده از آن میتوانند با یکدیگــر در تعامل بوده و
همکاران خود را از وضعیتهای مختلف آگاه کنند.

