GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

Lá»‹ch sá»- mÃ¡y áº£nh ká»¹ thuáº-t sá»‘ qua 29 máº«u mÃ¡y tiÃªu biá»ƒu nháº¥t
Ä•Ã³ng gÃ³p cá»§a LÆ°u Thoa (theo PP)
11/05/2017
Cáº-p nháº-t 11/05/2017

LËch sí máy £nh kù thu-t
sÑ qua 29 m«u máy tiêu biÃu nh¥t

*
L°u Thoa
(theo PP)

Të nguyên
m«u §u tiên nm 1975 ¿n m«u Sony Cyber-shot RX1 nm
2012 là mÙt biên niên sí hoành tráng cça máy £nh
kù thu-t sÑ.

Nguyên
m«u máy £nh kù thu-t sÑ Kodak 1975.Â Kù
s° Steven Sasson Kodak ã b¯t §u vÛi "mÙt m£nh
gi¥y tr¯ng" vÛi mÙt máy £nh không có bÙ ph-n
chuyÃn Ùng, chuyÃn thành Ënh d¡ng kù thu-t sÑ.
Béc hình §u tiên cça chi¿c máy £nh kù thu-t sÑ
này là t¥m hình màu en và tr¯ng, chåp l§n §u tháng
12/1975.

M«u máy £nh Fuji
Fujix DS-1P1988.Â M«u
máy này °ãc triÃn lãm t¡i Köln, éc, là chi¿cÂ máy
£nh kù thu-t sÑ th-t sñ §u tiênÂ nh±m
vào ng°Ýi tiêu dùng. M«u máy £nh vÛi 400,000 iÃm £nh
giÛi thiÇu mÙt công nghÇ mÛi quan trÍng: RAM t)nh, th»
nhÛ di Ùng phát triÃn bßi Toshiba.

1990 Dycam Model 1Â °ãc
mÇnh danh là máy £nh nhÏ cça tÝ New York Times, là máy
£nh kù thu-t sÑ §u tiên ti¿p c-n vÛi thË tr°Ýng
tiêu dùng Mù nh°ng l¡i có giá thành quá ¯t (600 USD)
và quá thô s¡ (376x240 iÃm £nh, en tr¯ng).

http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 22 September, 2017, 20:33

GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

1991 Kodak DCS.Â M«u
máy sí dång c£m bi¿n CCD Kodak 1,3-megapixel vÛi mÙt
m£ng màu lÍc phát minh bßi Bryce Bayer.

1992 Leaf Digital Camera
Back IÂ có
biÇt danh "The Brick" (cåc g¡ch) làÂ dòng
máy £nh kù thu-t sÑ §u tiên d¡ng c£m bi¿n trung
bình và lÛn. Máy có 4-MP CCD, hiÃn thË trên 500EL
Hasselblad, chåp hình £nh en tr¯ng.

1993 Fuji DS-200FÂ không
giÑng nh° nhiÁu máy £nh kù thu-t sÑ khác l°u trï
hình £nh trong bÙ nhÛ "volatile" r¥t dÅ m¥t
t-p tin, chi¿c máy vÛi 400x480 iÃm £nh này là m«u
máy §u tiên l°u các t-p tin hình £nh trong bÙ nhÛ
flash SSD, bÙ nhÛ g§n nh° phÕ quát trong máy £nh kù
thu-t sÑ ngày nay.

1994 Apple QuickTake
100Â °ãc
thi¿t k¿ bßi Kodak và s£n xu¥t bßi Chinon ß Nh-t B£n
¡i diÇn cho b°Ûc Ùt phá §u tiên cça Apple vào
l)nh vñc nhi¿p £nh.
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1994 Kodak/AP
NC2000.Â Kodak
ã hãp tác vÛi hãng tin AP Ã t¡o ra mÙt máy £nh
SLR kù thu-t sÑ áp éng °ãc nhu c§u cça phóng
viên £nh. Dña trên thân máy N90 cça Nikon, máy £nh
1.3-megapixel có th» nhÛ di Ùng và ç Ù nh¡y sáng
(ISO 1600) Ã chåp trong ánh sáng y¿u.

1994 Olympus Deltis
VC-1100.Â M«u
máy vÛi 442.368 iÃm £nh này là máy £nh kù thu-t sÑ
§u tiên có kh£ nng truyÁn t£i hình £nh trên tuy¿n
iÇn tho¡i mà không c§n trung gian cça mÙt máy tính
ho·c thi¿t bË khác.

1995 Casio QV-10.Â Casio
QV-10 t¡o ¥n t°ãng vÛi hình £nh màu s¯c trên màn
hình LCD 1,8-inch, giúp ng°Ýi chåp có thÃ xem l¡i hình
£nh và chéc nng nh° mÙt kính ng¯m. Tr°Ûc ó, kính
ng¯m quang hÍc là cách duy nh¥t Ã xem hình £nh.

1995 Ricoh RDC-1.Â ây
là m«u máy £nh kù thu-t sÑ §u tiên có thÃ ghi l¡i
video. Máy b¯n 5 giây clip 768x480-pixel vÛi âm thanh ß 30
khung hình m×i giây, và l°u video ß Ënh d¡ng MPEG.

1997 Sony Digital Mavica
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MVC-FD5/FD7.Â Mavicas
tëng chi¿m 40% doanh sÑ bán hàng máy £nh kù thu-t sÑ
cça Mù.

1998 Olympus Camedia
D-500L/600.Â Olympus
1998 là m«u máy i tiên phong sß hïu ZLR-"zoom Ñng
kính ph£n x¡". Thi¿t k¿ máy nhÏ gÍn, giá c£
ph£i chng, tính nng thi¿t l-p nâng cao.

1999 Kyocera VP-210.Â M«u
máy này có thÃ l°u trï 20 £nh t)nh và truyÁn trñc
ti¿p "video" vÛi tÑc Ù 2 fps.

1999 Nikon D1.Â D1
2,7-megapixel cung c¥p ch¥t l°ãng hình £nh áp éng nhu
c§u cça phóng viên £nh. Nikon D1 và các dòng máy máy
DSLR të Fujifilm và Canon ã ch¥m dét triÁu ¡i cça
Kodak trong dòng máy DSLR chuyên nghiÇp.

2000 Fujifilm Finepix S1
Pro.Â Fujifilm
gÍi m«u máy này là mÙt máy £nh chuyên nghiÇp S1 vÛi
nhiÁu tính nng thi¿t l-p dÅ cho ng°Ýi chåp £nh
nghiÇp d° ti¿p c-n sí dång.
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2000 Olympus E-10.Â ây
là máy £nh kù thu-t sÑ SLR §u tiên sß hïu màn
hình LCD trñc ti¿p, E-10 thay th¿ g°¡ng SLR tiêu chu©n
vÛi mÙt chùm tia splitter chuyÃn ánh sáng ¿n cho c£
kính ng¯m quang hÍc và c£m bi¿n.

2002 Contax N Digital.Â M«u
máy vÛi kh£ nng chåp £nh ch¥t l°ãng cao.

2002 Casio Exilim
EX-S1/EX-M1.Â B±ng
cách k¿t hãp quang hÍc và c£m bi¿n vào mÙt mô-un
nhÏ duy nh¥t, m«u máy v°ãt m·t các m«u máy khác cùng
thÝi gian trong cuÙc ua thi¿t k¿ siêu gÍn nh¹.

2003 Minolta Dimage A1.Â A1
là mô hình §u tiên Õn Ënh hình £nh b±ng cách dËch
chuyÃn c£m bi¿n thay vì sí dång mÙt hÇ thÑng vÛi
Ñng kính dña trong kính ng¯m iÇn tí.

2003 Canon EOS Digital
Rebel.Â M«u
máy vëa ra kÇ, vô sÑ các nhi¿p £nh gia nghiÇp d° ã
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ngay l-p téc chuyÃn Õi të máy £nh phim sang máy £nh
kù thu-t sÑ.

2005 Canon EOS 5D.Â M«u
máy mÛi phÕ bi¿n nh¥t trên thË tr°Ýng cho ¿n nm
2008, khi Nikon và Sony ra m¯t D700 và Alpha 900 ra m¯t và
giành ngôi.

2005 Kodak EasyShare
One.Â Chi¿c
máy £nh §u tiên có k¿t nÑi wifi cho phép b¡n t£i
hình £nh qua email, t£i mÙt bÙ s°u t-p hình £nh lên
web, và in £nh qua wifi khá dÅ dàng.

2007 Nikon D3.Â M«u
máy 12-megapixel này tng thanh cho hiÇu su¥t ánh sáng y¿u
vÛi thi¿t l-p ISO lên 25.600. Máy có thÃ chåp rõ ràng,
hình £nh §y màu s¯c d°Ûi ánh n¿n.

2007 GoPro Digital Hero
3.Â Khßi
§u cho sñ bùng nÕ cça máy £nh ghi l¡i hành trình.
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2007 Apple iPhone.Â Apple
ã phát triÃn máy £nh iÇn tho¡i nh° là tiÇn ích
chç ¡o b±ng cách k¿t hãp mÙt giao diÇn máy £nh
¡n gi£n, t£i trñc quan và chia s» các công cå.

2008 Panasonic Lumix
G1.Â Chi¿c
máy £nh §u tiên trong các Ënh d¡ng Micro Four Thirds.

2008 Canon EOS 5D Mark
IIÂ là
b°Ûc ti¿n lÛn trong viÇc phá vá các rào c£n giïa
t)nh và chuyÃn Ùng. VÛi màn hình HD 1920x1080p chåp §y
ç t¡i 30 fps.

2012 Sony cyber-shot
RX-1.Â ·t
mÙt c£m bi¿n full-frame trong mÙt máy £nh nhÏ gÍn là
iÁu r¥t khó khn nh°ng Sony ã làm iÁu ó r¥t
tÑt, m«u thi¿t k¿ máy £nh này cung c¥p hình £nh s¯c
nét, Ñng kính nhanh&
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