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część I
Tytułem wstępu – poszukiwania...

Korzystając z okazji związanej z przedłużeniem umowy u jednego z operatorów telefonii komórkowej,
nadszedł czas na wymianę służącego mi bezawaryjnie i to w każdych warunkach pogodowych smartfonu Sony
Xperia Z2, który szeroko opisywany był podczas podobnej okazji w artykule „SonyXperiaZ2 - nowe
możliwości flagowca”. Zważając na cechy tego ostatniego, a wśród nich najważniejsze jakimi była pyło i
wodoodporność według norm IP55, IP58, duży ekran 5,2 cala o wysokiej rozdzielności, jak standardy sprzed
dwóch lat (1080x1920px / 424 ppi), dużą ilość pamięci RAM (3GB), oraz szybki czterordzeniowy procesor
Qualcomm Snapdragon 801 (8974AB), z niezłym układem graficznym Adreno 330, do tego mocna bateria o
pojemności aż 3200mAh, oraz udany tylni aparat z matrycą Sony Exmor o rozdzielczości 20,7 Mpx, poprzeczka
dla jego przyszłego następcy już na starcie została postawiona bardzo wysoko...
Człowiek tą bowiem ma cechę że szybko przyzwyczaja się do wszelkich udogodnień, do wysokiej jakości, bez
której ciężko później się obejść... w przypadku wymienionego SONY Z2, który był mi towarzyszem podczas
mnóstwa wypadów górskich, jak i terenowych z aparatem fotograficznym, gdzie notabene pełnił rolę drugiego
uzupełniającego i zapasowego aparatu, rzeczą szczególnie przydatną była jego imponującą odporność na wodę,
niejednokrotnie podczas wspólnych wypadów przetrwał rzęsiste ulewy i burze, służył w siarczystych mrozach i
skrajnych upałach, nigdy nie zawodząc, nie łapiąc żadnej przycinki, ani typowej dla słabszych telefonów z
androidem narastającego z czasem zamulenia.

Użytkowany przeze mnie ostatnie dwa lata smartfon SONY X-peria Z2 swoją szybką bezawaryjną pracą, oraz pyło i wodoodpornością postawił swemu następcy bardzo wysoko poprzeczkę

Niestety już pierwsze przymiarki do wyboru nowego smartfonu uzmysłowiły mi że producenci po raz kolejny
wykonali niezrozumiały ruch (oczywiście z punktu widzenia biznesowego dla nich w pełni zrozumiały),
przenosząc wodoodporność i pyłoszczelność do telefonów klasy super premium, urządzeń wartych grubo

tak, tak zanim zaoponujecie, wiem że jest w tej chwili dostępny model Samsunga Galaxy A5
2017, ze względu jednak na jego cechy użytkowe, w tym bardzo kiepski, pozbawiony optycznej stabilizacji
aparat fotograficzny, odpadł on w przedbiegach, podobnie i inne modele z średniej półki. Idealnym kandydatem
były telefon o minimum równie dobrej konfiguracji jak Z2, plus większa ilość pamięci SDRAM (wewnętrznej),
oraz aparat z optyczną stabilizacją i jeszcze lepiej z laserowym AF, no i oczywiście na dokładkę jak
najpojemniejsza bateria... prawdziwe marzenie ściętej głowy. Tego typu flagowce to już szczyt górnej półki, a i
tam mimo wszystko cechy takie jak wodoodporność wciąż są rzadkie. Reasumując jak zawsze by stworzyć
powyżej 2500zł...

telefon idealny konieczne byłoby „sklejenie” cech kilku różnych modeli... pomińmy tu milczeniem dlaczego
takiego modelu nie ma, wszak z punktu widzenia konstrukcyjnego jego wykonanie nie byłoby wyzwaniem,
mówi się jednak że jak nie wiadomo o co chodzi... chodzi zawsze o pieniądze.

Jako więc że odpadła tak dla mnie cenna wodoodporność i pyłoszczelność, w zamian chciałem by było to
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model możliwe jak najszybszy, gwarantujący bezproblemową, płynną pracę, bez względu na obciążenie, oraz
cechował się jak najlepszym aparatem i wydajną baterią. Tu w gwoli ścisłości słowo właśnie o bateriach, od
kilku lat rynek zdominowały modele pozbawione możliwości łatwej wymiany akumulatora, co samo w sobie
zakrawa na czarny żart, gdyż oczywistością jest że to właśnie ten element najszybciej ulega naturalnemu
zużyciu... i tak właśnie po przeczytaniu setek recenzji, opracowań, oraz oglądnięciu wielu wideo recenzji,
zmienieniu zdania set razy, moja uwaga zwróciła się ostatecznie w stronę ubiegłorocznego flagowca
koreańskiego giganta marki LG model G5.

Po długich poszukiwaniach wybór padł na kontrowersyjny, ale z pewnością wyposażony w szereg ważnych i unikatowych zalet ubiegłoroczny flagowy model G5 marki LG

część II
Pierwsze wrażenia – zawartość zestawu

Telefon w ramach promocji, podczas przedłużania umowy z operatorem, otrzymałem w zestawie który
zawierał:
•
•
•
•
•
•
•

telefon LG G5 (H850)
szybka ładowarka sieciowa LG MCS-H05ER
kabel do ładowania / transmisji danych USB / micro USB typ C
stereofoniczny zestaw słuchawkowy LG MC002 IW
akumulator LG 2800mAh BL-42D1F / typ 2800mAh 10,8Wh / min. 2700mAh 10,4Wh / Li-Ion 3,85V
skrócona instrukcja obsługi
folia ochronna ekranu

Dodatkowym atutem przemawiającym za wyborem tego zestawu był bonus w postaci dołączanego do zestawu
gratis modułu fotograficznego LG Cam Plus, którego opakowanie zawierało:
• moduł LG Cam Plus / w kolorze dopasowanym do wariantu wybranego telefonu, tu tytanowym
• skrócona instrukcja obsługi

zdjęcia od lewej: w zakupionym zestawie otrzymałem wraz ze smartfonem LG G5 dobrej jakości słuchawki dokanałowe, szybką ładowarkę sieciową, oraz już naklejoną na ekran ochronną
folię / zestaw sprzedawany był wraz z jednym z wymiennych modułów co czyniło tą ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną – tu modułem fotograficznym LG Cam Plus
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LG G5 – pierwszy kontakt...
W sieci o flagowcu LG G5 można znaleźć bardzo różne opinie, jednak najczęściej się powtarzającymi są te
określające go jako model... nieatrakcyjny pod kątem designerskim, lecz zyskujący przy bliższym poznaniu.
Przyznam że akurat ze mną było dokładnie odwrotnie ,

być może ze względu na wrodzoną niechęć do
podążania utartymi ścieżkami, dla mnie przypominał on raczej uznawanego za brzydkie kaczątko pięknego
łabędzia, nie dostrzegam w nim nic co było byłoby mało atrakcyjne . Opinie tego typu mają swoje korzenie
zapewne w panującym trendzie dotyczącym budowy nowoczesnego smartfonu, tudzież wykorzystania na jego
obudowę dwóch tafli szkła, przy czym szczególnie pożądane jest by były one zakrzywione, oraz jak najcieńszej
metalowej ramki.
To prawda takie modele cechuje elegancja i nowoczesny wygląd, odpowiedni dla klasy premium, jednak nie
oznacza to że takie rozwiązania takie są wolne od wad... tak zbudowany był właśnie mój poprzedni telefon
Sony Xperia Z2 i z doświadczenia wiem że szkło na pleckach rodzi sporo problemów, charakteryzuje się ono
bowiem silną tendencją do palcowania, jest podatne na przegrzewanie, oraz ma znacznie mniejszą od innych
materiałów wytrzymałość. Właśnie z tych powodów wygląd LG G5 nie tylko mnie nie odstręczał, ale bardzo
mi się spodobał fakt że w zalewie modeli o powyższym „topowym” wyglądzie jakiś producent odważył się
wystąpić przeciwko tej modzie.

Porównanie dwóch typów budowy, po lewej SONY X-peria Z2 wykonany z dwóch tafli szkła, oraz metalowej ramki, po prawej LG 5 zbudowany z tafli hartowanego szkła Corning Gorilla
Glass 4, metalowej ramki plecków, również dolny – wysuwany moduł, wykonano z metalu pomimo krążących w sieci informacji że zarówno on jak i plecki są z tworzywa sztucznego...

Uściślając placki modelu LG G5 wykonano z metalu pokrytego grubszą warstwą farby,

ramka to standardowo

metal, a przód pięknie profilowane, zaokrąglane na brzegach

szkło Corning Gorilla Glass 4 generacji. Szkło
ekranu lekko opada w górnej części tworząc estetyczne zagięcie, co jest jedną z jego charakterystycznych
cech. Telefon z pewnością, co znów bywa krytykowane, nie jest najchudszy, jego grubość to 7,30mm,
osobiście kompletnie mi to nie przeszkadza, telefon bardzo dobrze leży w dłoni, jest też wzorowo wyważony,
większa delikatnie grubość sprzyja pewniejszemu chwytowi, sprawia też wrażenie większej solidności
obudowy.

Pozostałe wymiary telefonu to: 149,40x73,90x7,30mm (długość / szerokość / grubość).

Po lewej SONY X-peria Z2 którego plecy wykonano jak w wielu współczesnych, topowych modelach ze szkła, po prawej LG G5 który nawiązuje swoją budową do bardziej konserwatywnych
tradycji, jego plecy wykonano z metalu, osadzonego w również metalowej ramce. Cechą charakterystyczną jest lekko wystający zespół tylnych aparatów i czytnik linii papilarnych.

Model jak na flagowca przystało, wyposażono w bardzo dobrej jakości

ekran IPS TFT, o wielkości 5,3 cala i
rewelacyjnej rozdzielczości QHD 1440 x 2560px, co daje gęstość upakowania pikseli na poziomie 554ppi na
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Nie mam też żadnych zastrzeżeń co do jakości kolorów, ich
nasycenia i ogólnej jasności ekranu. Tu pewna uwaga, zdarzało mi się trafić na opinie że model ma ekran zbyt
ciemny, nie czytelny w ostrym słońcu... rzeczywiście do takiego wniosku można dojść, lecz wyłącznie
wówczas gdy mamy wyłączony tryb „automatycznej jasności” po jego włączeniu, automatyka podbija jasność
ciemnych tonów, dzięki czemu ekran jest dobrze czytelny również w ostrym dziennym świetle. Na plus należy
cal, a to przekłada się na absolutnie ostry obraz.

też zaliczyć duże kąty widzenia obrazu, również w ostrym świetle, jeśli natomiast ktoś uznałby oferowany
profil kolorystyczny za zbyt agresywny można oczywiście dopasować nasycenie barw do własnych potrzeb.

Ekran fabrycznie wyposażono w folię ochronną, przy czym dla porządku dodam że spotkałem się z
informacjami że folia była dodawana do zestawu luzem.

LG G5 wyposażono w znakomitej jakości, o dużej rozdzielczości ekran 440 x 2560 px i wielkości 5,30" co daje zagęszczenie pikseli na poziomie 554 ppi, ekran w moim egzemplarzu
chroniony był założoną fabrycznie folią (patrz zdjęcie po prawej)

Znów nieco inaczej niż w topowych flagowcach ekran otacza wyraźna, ale nie przesadnie gruba, czarna ramka.
Dolna część telefonu skrywa najważniejszy z atutów modelu – jego wysuwany moduł z akumulatorem. Jest ona
wykonana z kombinacji metalu i tworzywa o satynowej fakturze, mającego symulować szczotkowaną stal, w
kolorze dopasowanym do danego wariantu kolorystycznego, w moim w kolorze tytanowym (szaro – stalowy).
Z tyłu ramki obudowy, również w kolorze tytanowym, dostrzeżemy jaśniejszy srebrny szlif, w rzeczywistości
jednak gdy przyjrzymy się bliżej dostrzeżemy że jest to tylko cienka nitka farby, mająca nieestetyczną
przerwę w okolicy wejścia słuchawkowego w górnej części telefonu. Nie jest to jednak niedopatrzenie,
niechlujstwo podczas wykonania, lecz według informacji zaczerpniętych z sieci zabieg celowy mający

trudno mi spekulować czy takie
wyjaśnienie jest sensowne, faktem jest że wygląda to nie najlepiej i z pewnością tu akurat można było poprawić
wygląd telefonu.
chronić znajdujące się wewnątrz urządzenia w tym miejscu anteny...

Jednym z ważniejszych atutów, czyniących równocześnie model G5 unikatową konstrukcją jest modułowa budowa, smartfon posiada wysuwany dolny moduł, zwalniany z zaczepów za
pomocą ulokowanego na lewej dolnej krawędzi przycisku. Dolny moduł prócz baterii skrywa w swym wnętrzu zespół anten, wyjście micro USB typu C, oraz mikrofon.
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Ramka telefonu wykonana w całości została ze stali, na której dodano imitującą szlif cienką nitkę farby, która mało estetycznie jest przerwana w górnej części modelu w rejonie wyjścia
słuchawkowego mini Jack, producent tłumaczy że miało to na celu ochronę ukrytych wewnątrz anten...

Co ciekawe jedyny fizyczny przycisk na ramce telefonu – przycisk głośności, przeniesiono na lewą stronę
ramki,

generalnie jest to z pewnością kwestia przyzwyczajania, acz osobiście wolałbym jego ulokowanie po
stronie prawej, gdyż zwyczajowo każdy swój telefon noszę w dedykowanych futerałach typu „flip” co oznacza
w praktyce że przycisk ten będzie schowany po zamknięciu wewnątrz futerału. Prócz wymienionego przycisku
w górnej części ramki, jak już nadmieniałem, znajdziemy klasyczne wejście mini Jack dla zestawu
słuchawkowego. Tuż obok znajdziemy diodę podczerwieni (IR), coraz rzadszy dodatek w smartfonach , dzięki
której model może służyć jako pilot urządzeń audio, ale też i współpracować po zainstalowaniu odpowiedniej
aplikacji z lustrzankami wyposażonymi w podczerwień, obok diody IR natrafimy jeszcze na otwór mikrofonu.
W dolnej części ramki zobaczymy kolejne wyjście mikrofonu, głośnika, oraz gniazdo USB już w standardzie
„C” za co duży plus dla LG.

Inną z charakterystycznych cech modelu jest fakt że przycisk głośności przeniesiono na lewą stronę ramki, co w praktyce (patrz zdjęcie po prawej) oznacza że jeśli nosimy G5 w
zamykanym etui typu flip znajdzie się on wewnątrz futerału...

Spojrzymy ponownie na bardzo charakterystyczną tylną część obudowy.

Typowo dla smartfonów LG

Jego wciśnięcie
blokuje telefon, lub jeśli pozostaje on w tym trybie, wyświetlając ekran „Always On Display” z zegarem, datą i
powiadomieniami z aplikacji (konfigurowalnymi) wciśnięty podświetla nieco intensywniej na chwilę ekran
powiadomień. Sam czytnik po odpowiednim skonfigurowaniu w menu, to jest stworzeniu obrazu odcisków
własnych palców, pozostaje przez cały czas w trybie aktywnym, działa szybko i celnie, dotychczas nie
znajdziemy tam czytnik linii papilarnych, który pełni również funkcje fizycznego przycisku.

zdarzyło mi się mieć z nim żadnych kłopotów.

6 artykuł: „LG G5 nowa jakość fotografii mobilnej czy ślepy zaułek technologii?”

CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel

Zdjęcia od lewej: dolny – wysuwany, moduł LG G5, widać wyjście mikrofonu, głośnika, oraz micro USB w standardzie C, który bardzo ułatwia podpinanie telefonu do ładowarki, acz należy
pamiętać że oznacza to również że nie będzie ono kompatybilne z dowolnym kablem micro USB / tylna charakterystyczna obudowa modelu skrywa perełkę modelu – jego zespół aparatów

Powyżej czytnika znajdziemy kolejny z potężnych atutów modelu LG G5 – wbudowany w lekko wystający z
obudowy wybrzuszeniu zespół dwóch aparatów, diody doświetlającej LED, czujnika barwy światła RGB,
laserowego autofokusu, oraz anteny łączności NFC.

dalszej części, tu poprzestańmy na informacji że

Same tylne aparaty opisane zostaną szczegółowo w

główny aparat wyposażono w matrycę 16Mpx, drugi to ultra

szerokokątny aparat typu fish-eye, niestety z matrycą o rozdzielczości tylko 8Mpx. Jest oczywiście i trzeci
aparat, z przodu, również on posiada matrycę 8Mpx, bez dodatkowej lampy błyskowej ,

w tym celu można
wykorzystać sam ekran. Tuż obok niego dostrzeżemy jeszcze ukryty za szkłem czujnik zbliżeniowy / światła,
oraz wyjście głośnika, ukryte za estetyczną metalową siatką.

Model G5 wyposażono w aż trzy aparaty, widoczne po lewej dwa tylne i przedni aparat typu „selphie” po prawej / poniżej tylnych aparatów znajdziemy czytnik linii papilarnych

Model wyposażono tylko w jeden głośnik, pomimo to jest on zdecydowanie wystarczająco głośny, oddaje też
bardzo ładnie wszystkie tony, jedynie bas wydaje się nieco za płaski, acz trzeba pamiętać że mówimy o
miniaturowym głośniczku smartfonu. Pomiędzy nim, a przednim aparatem fotograficznym znajdziemy jeszcze
diodę LED świecącą w kilku barwach. Jej kolor i funkcję można dopasować w menu konfiguracyjnym
telefonu.

Zdania na temat wyglądu LG G5 są bardzo podzielone, jednym przypada on do gustu innym nieco mniej, jeszcze inni twierdzą że model zyskuje przy dłuższym poznaniu, mnie osobiście
właśnie wygląd bardzo przypadł do gustu, łączy on nowoczesność z dawnymi cechami budowy znacznie bardziej odporniejszych smartfonów niż współczesne wykonane ze szkła
konstrukcje.
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Reasumując cały wygląd telefonu, pomimo zróżnicowanych opinii na ten temat, sam uznaję że jest on dobrze
wyważoną kombinacją funkcjonalności, unikatowości i innowacyjności, odwołującej się nieco do korzeni, ale
i czerpiących z współczesnego topowego designu. Mamy bowiem ładnie profilowane, znakomitej jakości
szkło na ekranie, cienką ramkę, połączoną z coraz rzadszą w tym segmencie klasycznymi, tu metalowymi,
pleckami. Na mały minus zaliczyłbym nieestetycznie przerwany szlif (nitkę farby) w rejonie wejście mini
Jack, oraz na nico większy minus wystający z obudowy czytnik linii papilarnych i aparaty, choć mógł to być
kompromis spowodowany obecnością wysuwanego / wymienionego akumulatora. Całość z pewnością jest
dość unikatową konstrukcją, która jednym przypadnie do gustu, jak mi, a innym nieco mniej.

W chwili gdy kończę pisać ten artykuł LG wprowadziło już na rynek następce G5 model G6, co przekłada się na spadek ceny tego pierwszego, sam kupiłem model w promocyjnej cenie,
wraz z dodatkowym modułem fotograficznym LG Cam Plus / wśród akcesoriów dołączonych do zestawu była również szybka ładowarka sieciowa LG MCS-H05ER, która w tandemie z G5
obsługującym szybkie ładowanie w standardzie 3.0 jest zdolna do naładowania 50% baterii w pół godziny.

Bo wygląd to za mało – czyli serce LG G5

W tej części omówimy pokrótce podzespoły w jakie wyposażono model G5, wszak to one decyzją o tym czy
dane smartfon będzie naszym wiernym towarzyszem w kontaktach, nawigacji, fotografii czy zabawie, czy też
powodem niekończącej się irytacji... nie będzie to jednak szczegółowe omówienie, gdyż zasadniczą ideą
artykułu nie jest opisanie wyglądu, wyników wydajnościowych, ale przede wszystkim szerokie opisanie jego
funkcji fotograficznych, oraz modułowej budowy. Szersza specyfikacja techniczna dodana została na końcu
artykułu.

Smartfon LG G5 obsługuje karty SIM w standardzie micro SIM, oraz karty pamięci microSD, microSDHC, microSDXC aż do 2 TB pojemności, karty schowane są w wysuwanej z ramki
telefonu tacce.

Smartfon LG G5 napędza bardzo wydajny, plasowany jeszcze w połowie ubiegłego roku w samym szczycie,
procesor Qualcomm Snapdragon 820 8996, z czterema rdzeniami na pokładzie, z których dwa taktowane są
zgarem 2,15 GHz, oraz dwa 1,6 GHz. Pomimo roku jaki upłynął od chwili jego wejścia na rynek G5 z tym
procesorem nadal może ścigać się z najszybszymi telefonami na rynku, pozostając w ścisłej czołówce i
należąc do najszybszych sprzedawanych smartfonów na rynku. Mocny procesor wspiera równie wydajny
układ graficzny Adreno 530 @650-736 MHz, który umożliwi granie nawet w bardzo wymagające gry, a aby
było to możliwe całości mocnego zestawienia dopełnia 4GB RAM na pokładzie.
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Ważnym atutem modelu jest też z pewnością fakt że wyposażono go w 32GB pamięci wewnętrznej z czego
dla użytkownika pozostaje około 21,5GB, resztę rezerwuje dla siebie system operacyjny. Ten ostatni,
oczywiście Android, w moim modelu po pierwszym uruchomieniu był wersją 6.0.1, jednak tuż po połączeniu z
internetem otrzymałem informację o oczekującej aktualizacji do wersji 7.0. i w takiej oficjalnie telefon ten

Model wyposażono w wysuwaną tackę dla kart SIM w formacie nano, oraz kart pamięci .
Obsługiwane karty to: microSD, microSDHC, microSDXC, a ich pojemność może wynosić aż do... 2 TB .
jest sprzedawany.

Model LG G5 pomimo roku jaki upłynął od jego premiery wciąż pozostaje w ścisłej czołówce najszybszych smartfonów, do dziś mogąc ścigać się ze znakomita większością z nich...

Warto jeszcze wspomnieć że model obsługuje najnowszy standard mobilnej sieci internetowej 4G LTE ULTRA
o teoretycznej przepustowości rzędu 262 Mbps dla pobieranych danych ,

oczywiście oprócz tego model

obsługuje wszystkie inne wykorzystywane obecnie standardy łączności w tym:
•
•
•

Standard GSM: 850 900 1800 1900
Standard UMTS: 850 900 1900 2100
Standard LTE:
◦ FDD LTE: 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800
◦ TDD LTE: 2600, 2300

Na zamknięcie krótkiej technicznej wyliczanki należy dodać że G5 jak na model flagowy przystało
wyposażony został w baterię czujników, w tym: akcelerometr, zbliżeniowy, światła, magnetometr, żyroskop,
barometr, oraz wymieniony wcześniej czytnik linii papilarnych.

Smartfon LG G5 pracuje pod kontrolą systemu Android 7.0 z nakładką ekranową LG która w modelu G5 została „spłaszczona” bez wejścia do menu głównego aplikacji, wszystkie
zamieszczone są na ekranie przesuwanym wertykalnie, istnieje jednak na szczęście możliwość przywrócenia wcześniejszej funkcjonalności, wybierając w ustawieniach (zdjęcie pierwsze i
drugie od lewej) kolejno: ekran główny / ekran główny i szuflada z aplikacjami – po wyborze tej opcji przywrócona zostaje znana wcześniej funkcjonalność / zdjęcie trzecie od lewej: w SONY
Xperia Z2 istniała bardzo przydatna funkcja dodawania do ekranu jako przypiętych „mini aplikacji” jak kalkulator, kalendarz, notatki, również w LG dodano taką opcję, dodaje się ją przez
odpowiednią konfigurację ekranowych przycisków nawigacyjnych, dodając do niej wybraną funkcję, lub grupę funkcji / zdjęcie po prawej: telefon doskonale pomimo mocnej konfiguracji
nigdy nie ulega przegrzaniu, nawet podczas obciążających zadań pozostając względnie chłodnym, dotychczas tylko raz zdarzyła się sytuacja gdy mocno się zagrzał, osiągając blisko... 90°C
szybko okazało się jednak że winnym tej sytuacji był działający w tle proces aplikacji Norton Identity Safe, po wymuszeniu jej zamknięcia, nawet podczas pracy z wieloma aplikacjami nigdy
nie doszło już do podobnej sytuacji.
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Podsumowanie tej części może być tylko jedno – mocarna konfiguracja właściwa dla kategorii produktu,
pomimo czasu jaki upłynął od chwili debiutu G5 nadal pozostaje on jednym z najszybszych smartfonów na

Dodam tylko już od
siebie że akurat sam nie gram w gry, lecz wykorzystuję wiele innych obciążających aplikacji, w tym do obróbki
zdjęć, nawigacji w terenie górskim, oraz wideo. Przy takim trybie obciążenia, w codziennej pracy G5 sprawuje
rynku, jeśli ta cecha akurat jest dla was ważna z pewnością nie będziecie zawiedzeni.

się wyśmienicie, wszystkie aplikacje ładują się błyskawicznie, na nic nie trzeba czekać, nie zdarzyły się też
żadne przycinki animacji interfejsu.

Połączyć tradycję z innowacyjnością, czyli modułowa budowa LG G5 – atut czy nieudany
eksperyment?
Z całą pewnością cechą najbardziej wyróżniającą model G5 na tle konkurentów jest budowa modularna
modelu. Smartfon jako jeden z nielicznych na rynku, a już zupełnie samotny wśród modeli flagowych posiada
wymienny akumulator,

do którego dostęp otrzymujemy po wysunięciu jego dolnej części. Celowi temu służy
niewielki przycisk ulokowany po lewej stronie, na dole ramki. Wciśnięcie go powoduje lekkie wysunięcie
dolnego modułu telefonu, wraz z akumulatorem. Nie jest to oczywiście koniec modularnej budowy modelu,
wręcz przeciwnie, dopiero do niej wstęp...

Jednym z ważnych atutów G5 jest jego modułowa budowa, umożliwiająca wymianę akumulatora, lub zmianę dolnego modułu na jeden z grupy „LG Friends” zmieniających, lub
rozbudowujących jego funkcjonalność

Po wysunięciu elementu i odczepieniu od niego akumulatora można go zastąpić jednym z kilku dostępnych
modułów rozszerzających funkcjonalność LG G5 o nowe cechy, rodzina tych modułów nosi producencką nazwę
„LG Friends” i znajdziemy w niej między innymi takie dodatki jak:
–
–
–

/ moduł zewnętrzny, wpinany, ułatwiający obsługę aparatu fotograficznego, z
dodatkowym własnym akumulatorem
LG Hi-Fi Plus Bang&Olufsen (B&O) Play / moduł zewnętrzny, wpinany, pozwalający na odtwarzanie
muzyki w bardzo wysokiej jakości (32-bit)
LG 360 Cam LGR105 / zewnętrzna, wykorzystująca łączność bezprzewodową (Bluetooth oraz Wi-Fi),
podwójna kamerka sportowa o kącie widzenia 360°, wyposażona w aparat o rozdzielczości 13Mpx
LG Cam Plus CBG-720
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–
–

/ gogle wirtualnej rzeczywistości / łączność ze smartfonem – kabel USB typ C
/ coraz rzadziej dostępny, niewielki kulisty robot, wyposażony w kamerę i łączność
bezprzewodową
LG 360 VR LGR100
LG Roller Bot

Z powyższych jak widzimy tylko dwa pierwsze są bezpośrednio łączone za pomocą wymiennych modułów z
smartfonem, pozostałe są zewnętrznymi urządzeniami wykorzystującymi łączność bezprzewodową, lub

W moim promocyjnym zakupionym zestawie LG G5 dostępny był z pierwszym z tych modułów
tudzież LG Cam Plus CBG-720, stąd właśnie jemu przyjrzymy się nieco bliżej w znajdującej się poniżej części
poświęconej w całości funkcjom fotograficznym modelu.
przewodową.

Moduły z rodziny „LG FRIENDS” to od lewej: LG Cam Plus CBG-720, oraz LG Hi-Fi Plus Bang&Olufsen (B&O) Play / LG 360 Cam LGR105

Moduły z rodziny „LG FRIENDS” to od lewej: LG 360 Cam LGR105 / LG 360 VR LGR100 / LG Roller Bot

Jak widać rodzina „przyjaciół LG” jest dość... nieliczna, a jeśli skupić się wyłącznie na tych faktycznie
wpływających na funkcjonalność modelu G5, oraz wpinanych do niego staje się ona całkiem mała, licząc
sobie tylko dwóch członków. Można oczywiście spekulować, co ma powszechnie miejsce, że rodzina LG jest
przyszłością i producent będzie ją sukcesywnie rozbudowywał, oby tak właśnie było, w moim jednak
przeświadczeniu nie tylko rodzina nie będzie się rozrastać, ale wkrótce w ogóle może zacząć znikać z rynku.
W chwili gdy piszę ten artykuł na rynku ukazał się nowy flagowiec marki LG, który jest bezpośrednim
następcą omawianego modelu G5 – model G6. Właśnie jego premiera zdaje się najdobitniej świadczyć że
moje podejrzenia są uzasadnione i sama marka postawiła już krzyżyk na modułach zewnętrznych, gdyż G6
nie został już wyposażony w możliwość ich podpięcia, a nawet wymiany akumulatora, jest powrotem do
konwencjonalnego wyglądu i funkcji smartfonów, na plus należy tylko zaliczyć (i niejako usprawiedliwia brak
budowy modułowej) że jest pyło i wodoodporny.
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Wprowadzony kilka w kwietniu 2017 roku następca omawianego modelu – LG G6, niestety udowodnił on moje i wielu innych spekulacje że marka LG prawdopodobnie postawiła już krzyżyk
na rodzinie „Friendsów”... model G6 został bowiem zupełnie pozbawiony budowy modułowej G5, powracając do typowej zamkniętej konstrukcji...

Wszystko więc zdaje się wskazywać że tak głośno promowana budowa modułowa G5, mająca być nowym
otwarciem, nowym kierunkiem rozwoju okazała się ślepym zaułkiem, niespełniającym oczekiwań
finansowych samej marki LG, jako że nie zdołało się ono zakorzenić w świadomości klientów, mimo

W gwoli ścisłości trzeba tu też dodać że szumnie reklamowane nowe
otwarcie tak naprawdę nie było niczym... nowym. Sukcesywnie co jakiś czas taki pomysł powraca i za każdym
razem upada. Z podobnych rozwiązaniem, choć bez możliwość odczepienia, ale łącząc dwa urządzenia w
jedno, wystąpił jakiś czas temu SAMSUNG, łącząc klasyczny cyfrowy aparat kompaktowy z wysuwanym
obiektywem i względnie dużym zoomem optycznym z smartfonem, była tez propozycja od Google w serii
niewątpliwych zalet takiego rozwiązania.

Nexus.

Próby wprowadzania na rynek smartfonów łączących w sobie funkcję cyfrówki z prawdziwego zdarzenia z optycznym zoomem podjęła już wcześniej firma SAMSUNG tu po lewej ich model
GALAXY S4 ZOOM, były również koncepcje modułowych smartfonów umożliwiających re-konfigurację urządzenia, jak w koncepcyjnym modelu Google Nexus, niestety podobnie jak w
przypadku LG G5 prowadziły one donikąd, nie doczekawszy się kontynuacji...

Można długo dyskutować nad tym dlaczego takie rozwiązania nie trafiają w gusta klienta, wszak mają mnóstwo
zalet, z pewnością jednak najważniejszymi z powodów jest ich cena, oraz niewygoda w użytkowaniu. Moduł
zewnętrzny bez względu na to jaką funkcjonalność by nie wnosił trzeba po prostu ze sobą nosić, trzeba go
podpinać i wypinać, ładować, a to wszystko uderza w integralność konstrukcji smartfonu – urządzenia które
można schować w kieszeni spodni i to wszystko... zdaje się więc że również i „friendsy” podzielą los
podobnych wcześniejszych prób i trudno doprawdy się temu dziwić, tym bardziej że jak wykazały moje własne
testy na przykładzie modułu Cam Plus nie wnoszą one nic tak istotnego w funkcjonalność modelu by warte
to było ich noszenia ze sobą.
Z tego punktu widzenia modularny G5 była nieudanym eksperymentem technologicznym, nieudolną próba
połączenia przeszłości gdy wszystkie telefony miały wymienne baterie, z nowoczesnością. Jednak z całą
pewnością na ogromny plus LG G5 należy właśnie zaliczyć nie tyle modularną budowę, co przede wszystkim
właśnie wymienny akumulator, co jest samo w sobie ogromnym atutem i przewagą nad konkurentami i
byłoby z pewnością mile widziane i w innych modelach, gdyż z natury rzeczy jest to element ulegający
najszybszemu zużyciu.
Na koniec tej części pozwolę sobie na luźną myśl, z całą pewnością modularna budowa jest rewelacyjnym
pomysłem, który może doskonale wpisać się w nowoczesne trendy, ale pod jednym zasadniczym warunkiem,
że rzeczowa budowa modułowa nie będzie dotyczyć tylko dodatkowych, doczepianych gadżetów, lecz będzie
dotyczyć smartfonów o otwartych architekturach, przywołując tu bezpośrednie porównanie jak komputery
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stacjonarne. W takim przypadku rywalizacja samych producentów przeniosła by się z wypuszczania całych
smartfonów, na ich konkretne części, otwarta architektura zaś wydatnie wydłużyłaby życie każdego modelu,

gdyż użytkownik mógłby wymieniać wyłącznie jego uszkodzony moduł, lub rozbudowywać go o jego nowsze,
szybsze, wydajniejsze wersje. Właśnie w tym kierunku zdawało się podążać Google, jednak pomysł ten został
porzucony, a szkoda, gdyż właśnie to byłoby prawdziwym przełomem w podejściu do funkcjonalności
smartfonów, znów powtarzając – jak jednak nie wiadomo o co chodzi... chodzi zawsze o pieniądze, wszak
smutną oczywistością jest fakt że w interesie producenta nie leży by klient korzystał z danego smartfonu
zbyt długo.

Zasilanie...

Część ta wiążę się w bezpośredni sposób z powyższą, gdyż dotyczy właśnie modułowej budowy modelu LG
G5, jak więc już zostało to napisane telefon wyposażono w wymienny akumulator litowo-jonowy o pojemności
2800mAh, co mieści się nieco poniżej przeciętnej dla współczesnych flagowców, gdzie wartość ta waha się
od 3000 do 3800mAh, osobiście uważam że byłoby miło gdyby akumulator G5 był jednak nieco pojemniejszy,
choć tu właśnie kłania się potężny atut w postaci możliwości jego wymiany.
Atut ten jednak nie jest tak atrakcyjny jak mógł być, wynika to z budowy samego mechanizmu zwalniającego
akumulator, a ściślej dolny moduł telefonu wraz z nim. Niestety nie jest to czynność tak łatwa i szybka jak

Po wciśnięciu
zwalniającego go przycisku moduł nie wysuwa się całkowicie, nadal jest on częściowo zablokowany, trzeba
nabyć wprawy by operacja przebiegała stosunkowo szybko. Zastrzeżenia budzi też sama jakość i precyzja
wykonania tegoż przycisku, w moim, ale i kilku innych oglądanych modelach, przycisk dość szybko nabiera
luzów, a jego obrys wystaje nierówno poza ramkę telefonu. Nie wpływa to na szczęście negatywnie na jego
funkcjonalność, ale zważając na klasę premium do jakich G5 się zaliczał mogłoby być tu znacznie lepiej.
pokazują to klipy reklamowe firmy LG, wyjęcie modułu wymaga nieco wprawy i wyczucia.

Pomimo niekwestionowanych zalet modułowej budowy, w tym szczególnie możliwości wymiany akumulatora, jej realizacja w G5 budzi wątpliwości co do jej trwałości...

Nie koniec na tym kłopotów z wymianą akumulatora, gdy już zwolnimy i wysuniemy moduł, czeka nas teraz
dość nerwowa czynność zwolnienia samej baterii z dwóch zaczepów na module. Tu już nie mamy do
dyspozycji żadnych przycisków, lecz wyłącznie czystą siłę fizyczną... która znów musi być wydatkowana
ostrożnie,

ale

równocześnie

zdecydowanie ,

by nie uszkodzić samego modułu, tudzież zatrzasków

trzymających akumulator.

Gdy wykonywałem tą czynność po raz pierwszy, mając świadomość dwuletniej
umowy jaka wiąże mnie z operatorem, oraz wartości urządzenia, przyznam że włosy jeżyły mi się na głowie...
i nie od razu udało mi się tą czynność wykonać poprawnie. Wrażenia podczas pierwszego wyjmowania
akumulatora z modułu jest takie jakbyśmy wyłamywali go na siłę... całość zaczepów wykonana z tworzywa
nie wróży raczej temu rozwiązaniu trwałości, co stoi w zasadniczej sprzeczności z ideą wymienialności
modułów, czy samych akumulatorów. Inaczej mówiąc ogromny plus dla marki za obecność tej możliwości i

Tu na szczęście, jak to bywa gdy pojawia się nisza na rynku, a taką jest na
pewno potencjalna awaryjność dolnego elementu, ściślej mechanizmu mocującego akumulator, pojawiły się
natychmiast dostępne zamienniki tej części w Chinach, o czym więcej będzie w części poświęconej tanim
akcesoriom.
równie duży minus za jej wykonanie.
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zdjęcia od lewej: dolny moduł potencjalnie jest narażony na szybkie zużycie, lub uszkodzenie mechanizmu blokującego baterię, ta nisza zaowocowała powstaniem zamienników tego
elementu dostępnych u chińskich sprzedawców, dotyczy to też obecności na rynku zamienników drogich markowych akumulatorów LG, również dostępnych w chinach (zdjęcie w środku) /
smartfon LG G5 z całą pewnością bez względu na to jakie mamy zdanie o jego wyglądzie cechuje się szeregiem unikatowych cech...

Jeśli jednak już nabierzemy wprawy, a sam mechanizm nie zawiedzie, możemy uwolnić się od noszenia ze sobą
wszelkiego rodzaju power banków, ograniczając się do drugiego naładowanego akumulatora, jest to przewaga
niespotykana w żadnym innym modelu wśród flagowców, tym bardziej szkoda że jego następca G6 został jej
już pozbawiony. Sam akumulator pomimo względnie małej pojemności wystarczy w mieszanym trybie
użytkowania na około dobę, jeśli jednak częściej będziemy zaglądać do sieci, lub na portale
społecznościowe, czas ten skróci się do 12 – 14 godzin, a jeszcze szybciej będzie znikać energia z
akumulatora gdy będziemy dużo fotografować, szczególnie na dłuższych czasach otwarcia migawki, oraz
wykorzystując standard zapisu RAW. Podczas pracy na cały czas włączonym ekranie, przeglądając strony
internetowe i filmiki na YouTube, maksymalny czas pracy akumulatora wyniesie od 4 do 5 godzin, co jednak
mieści się w przeciętnej dla współczesnych modeli smartfonów.
Warto tu jeszcze wspomnieć, o drugim z atutów modelu G5, że obsługuje on szybkie ładowanie „Quick
Charge” w standardzie 3.0, czemu sprzyja dołączona do zestawu szybka ładowarka sieciowa LG MCS-H05ER,
zdolna podładować akumulator naszego urządzenia od zera do 50% w niecałe pół godziny. Podsumowując na
polu wydajności zasilania LG G5 mieści się w przeciętnej, jednak posiada on potężny atut w postaci
możliwości wymiany akumulatora, co sprawia że nieco mniejsza pojemność baterii nie jest zbyt dużym
kłopotem.

Dołączone do LG G5 akcesoria, po lewej szybka ładowarka sieciowa LG MCS-H05ER, po prawej słuchawki dokanałowe LG MC002 IW

część III
Stworzony by fotografować...

Czas przejść do zagadnienia które jest najważniejszym powodem powstania tegoż artykułu, to jest funkcji
fotograficznych smartfonu LG G5. Najważniejszym gdyż nie będę ukrywał cecha ta zawsze jest dla mnie
jednym z priorytetów podczas wyboru nowego modelu, oczywiście zachowuję przy tym odpowiedni dystans do
końcowej jakości zdjęć, pamiętając że mamy do czynienia wyłącznie z malutkim aparatem w smartfonie.
Mimo jednak jego wielkości na przestrzeni lat ich rozwoju wiele zmieniło się na lepsze, choć oczywiście nie
zdołano pozbyć się podstawowych bolączek malutkich matryc zamontowanych w takich aparatach, tudzież
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tendencji do dużej ilości szumów, przekładającej się na drastyczny spadek jakości obrazu przy słabym świetle.
Jak jednak ktoś już powiedział: „Najlepszym aparatem jest ten który mamy przy sobie, nie ten który leży w
domu” w istocie, cóż bowiem z tego że jesteśmy posiadaczami zaawansowanej, ultra drogiej lustrzanki, skoro
ciekawa akcja na jaką natrafiliśmy dzieje się tu i teraz, gdy przy sobie mamy właśnie zazwyczaj tylko smartfon.
Stąd też pomimo że na co dzień, w fotografii wykorzystuję aparat z duża matrycę w formacie APS-C, równie
często posiłkuję się właśnie aparatem implementowanym w telefonie, wykorzystując go jako drugi aparat
uzupełniający, lub doraźny jeśli akurat nie mam przy sobie rzeczowego doroślejszego aparatu, tudzież w moim
przypadku FUJIFILM X-M1 ( jego recenzję znajdziecie <<tutaj>>). Współczesne aparatu smartfonów, w dobrych
warunkach oświetleniowych są w stanie skutecznie eliminować konieczność posiadania aparatów
kompaktowych, stąd właśnie wielu ludzi w ogóle nie posiada tego ostatniego, posługując się wyłącznie
aparatem w telefonie, podobnie jest w stanie konkurować jakością nagrań wideo z średniej jakości kamerami.
Dość znany był przykład na tej płaszczyźnie smartfonu SONY Xperia Z2 który wykorzystano do nakręcenia
dokumentu. Jak więc jest w przypadku omawianego G5? Czy na tym polu zasługuje on na klasyfikację
„flagowca” i top foto-smartfonu jak czasem jest określany? Odpowiedź mam nadzieję znajdziecie w
poniższym tekście...

Tylne aparaty LG G5 – innowacyjność przekładająca się na jakość?

Smartfon LG G5 wyposażono w chwili premiery, we wciąż unikatowe rozwiązanie, dziś właśnie również dzięki
dobremu w nim przejęciu przez klientów, coraz powszechniej obecny w innych topowych modelach, podwójny
główny aparat fotograficzny, ulokowany oczywiście z tyłu, powyżej czytnika linii papilarnych, aparaty te mają
odpowiednio matrycę o rozdzielczości 16 i 8Mpx.
Główny aparat wyposażono w matrycę SONY Exmor RS IMX234, formatu 1/2.6", o wspomnianej
rozdzielczości 16Mpx, całości konstrukcji dopełnia bardzo jasny obiektyw f=1,8, o ogniskowej 4,42mm
(odpowiednik 28mm). Drugi z aparatów, o rozdzielczości 8Mpx, wyposażono w unikatowy stanowiący o
kolejnym istotnym atucie smartfonu, ultra szerokokątny obiektyw typu Fish-Eye (rybie oko) z kątem widzenia
sięgającym 135° i jasności f=2,4.

Całość fotograficznego modułu wspiera tradycyjny laserowy autofokus, oraz co szalenie istotne optyczna
stabilizacja obrazu. Za doświetlenie kadru odpowiada z kolei dwu kolorowa jasna dioda LED, dając
sumarycznie cieplejsze, bardziej naturalne i miękkie światło , od pojedynczych białych diod. Przyjrzyjmy się
teraz poszczególnym aparatom, ich możliwością, oraz oferowanym trybom pracy.

Prawdziwą perłą LG G5 jest jego zespół tylnych aparatów

Aplikacja aparatu:

Po uruchamianiu funkcji aparatu, tudzież służącej do jej obsługi aplikacji, otrzymujemy dostęp do szeregu
ciekawych funkcji, trybów pracy, filtrów i ustawień. Upraszczając aparat pracuje w trzech głównych trybach,
omówionych szerzej poniżej:
•
•
•

PROSTY
PODSTAWOWY
RĘCZNY
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Oprócz tego, mamy możliwość zmian wielu ustawień, funkcji, w zależności od wybranego trybu
fotografowania:
• wybór miejsca zapisu zdjęć: karta pamięci / pamięć wewnętrzna smartfonu (funkcja aktywna wyłącznie
gdy w slocie pamięci znajduje się karta)
• ułatwiająca kadrowania siatka: włącza / wyłącz
• stabilizacja optyczna:
• dla nagrywania wideo włącz / wyłącz
• dla fotografii włącz / wyłącz
• uruchamianie migawki za pomocą komend głosowych: „Cziz” / „Smajl” / „Whisky” / „Kimachi” /
„LG”
• timer wyzwalający migawkę: wyłącz / 3 sekundy / 10 sekund
• filtry fotograficzne (omówione niżej): brak / film 1 / film 2 / film 3 / film 4 / film 5 / film 6 / film 7 /
film 8 / film 9
• funkcja HDR: wyłączona (OFF) / włączona (ON) / HDR AUTO (automatycznie)
• format zdjęcia (wyłącznie dla aparatu 16Mpx): 1:1 / 4:3 / 16:9 (domyślnie)
• format klipów wideo: HD / Full HD / Full HD 60 kl./sek. / UHD
• tryb:
◦ panorama
◦ snap
◦ multi-view
◦ popout
◦ automatycznie
◦ poklatkowo
◦ zwolnione tempo
◦ zmianę aparatu z tylnego na przedni
• tryb pracy lampy błyskowej:
◦ wyłączona
◦ włączona
◦ automatycznie
◦ synchronizacja na tylną kurtynę (tylko tryb manualny)
• zmiana typu zapisu zdjęcia (tylko tryb manualny):
◦ JPEG
◦ JPEG+RAW
Perła LG G5 – tylni aparat 16Mpx...

Omówiwszy ważniejsze zagadnienia związane z budową i wyposażeniem modelu G5 czas przejść do o wiele
bardziej interesujących dla mnie jego funkcji fotograficznych. Jak to powyżej zostało napisane model
wyposażono aż w trzy aparaty, opis zaczniemy jednak od najważniejszego z nich – tylnego aparatu głównego z
matrycą o rozdzielczości 16 megapikseli (model SONY Exmor RS IMX234, format 1/2,6'').
Aparat ten wyposażono w mającą duży wpływ na jakość zdjęć stabilizację optyczną obrazu , która realnie
zmniejsza problem z poruszeniem zdjęć wykonywanych w słabszym świetle, oraz laserowy autofokus. Jego
matryca posiada proporcję 16:9 i taka jest implementowana domyślnie w ustawieniach formatu zdjęcia,
można je oczywiście jednak zmienić, mamy tu do dyspozycji trzy formaty: 16:9 / 4:3 / 1:1, trzeba jednak
pamiętać zawsze o tym że zmiana formatu wiąże się z mniejszą rozdzielczością fotografii, nie jest ona
bowiem niczym innym niż „przycięciem” obszaru aktywnego matrycy.

Przyjrzymy się teraz poszczególnym

trybom pracy aparatu.
Tryb PROSTY:

Jak sama nazwa sugestywnie wskazuje jest to najbardziej podstawowy z trybów pracy, można go odnieść do
większych aparatów cyfrowych jako trybu pełnego automatu, gdzie jedyne co ma za zadanie użytkownik to
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wykonać samo zdjęcie. Jedyny parametr jaki możemy zmienić manualnie w tym trybie to włączenie, lub
wyłączenie lampy błyskowej i to też w ograniczonym zakresie, gdyż możemy decydować wyłącznie o tym czy
lampa będzie całkowicie wyłączona, czy w trybie automatycznym.

zdjęcia od lewej: zrzut ekranu aplikacji aparatu w trybie PROSTYM, po prawej przykładowe zdjęcie z wykorzystaniem tego trybu – w trybie tym jedyne co ma zrobić użytkownik to wykonać
zdjęcie... tryb pozbawiono jednak ekranowego przycisku spustu migawki, zdjęcie jest wykonywane przez wskazanie punktu ostrzenia palcem na ekranie, lub skorzystanie z przycisku
pogłaśniania / ściszania dźwięku, notabene jego przytrzymanie spowoduje wykonanie serii fotografii.

Cała reszta parametrów ekspozycji czyli: balans bieli, długość czasu naświetlania, wielkość ISO, oraz
ewentualną korekcję ekspozycji (EV), wykonuje za nas sam aparat, a ściślej jego oprogramowanie. No właśnie
i tu przemycono dość typową dla trybów pełnej kontroli elektroniki cechę – razem z oddaniem zwierzchnictwa
nad parametrami zdjęcia, nadajemy prawo aparatowi do dokonania jego automatycznej korekty za pomocą
algorytmów wyostrzających, wygładzających lub niwelujących zaszumienie.
I tu trzeba niestety zauważyć że ingerencja bywa dość silna, tym większa im słabsze były warunki
oświetleniowe. Właśnie z tego względu osobiście nie lubię takich trybów i zawsze staram się ich unikać,
oczywiście można i za jego pomocą uzyskać akceptowalne efekty, przynajmniej póki nie powiększymy zdjęcia,
ale tylko w dobrym, dziennym świetle, w każdych innych z góry można założyć że aparat będzie agresywnie
ingerował w jakość fotografii, co zwyczajowo wiąże się z dużą utratą szczegółowości obrazu, oraz nabraniem
przez niego typowe wyrazu zbyt wygładzonego, sztucznego zdjęcia. Nie inaczej jest niestety i w omawianym
G5, ingerencja w zdjęcie w trybie prostym jest dość duża, szczególnie widoczna na twarzy, gdzie elektronika
niemiłosiernie dąży do porcelanowej gładkości.

Wykonując zdjęcia w trybie PROSTYM oddajemy pełną kontrolę na parametrami ekspozycji w „ręce” automatyki aparatu, co zawsze odbija się na jakości końcowej fotografii, nie inaczej jest
w przypadku G5, gdzie pomimo ogólnego dobrego wyglądu zdjęcia, po jego powiększeniu widoczne staje się agresywne działanie algorytmów niwelujących szum i wygładzających, tu
zdjęcia w trybie prostym wykonane na statywie ISO400, po prawej jego wycinek.

Stąd trybu takie powinno się raczej traktować zawsze zarówno w przypadku smartfonów, jak i każdego
innego cyfrowego aparatu jako ostateczność, do użytku jak wspominałem w dobrych warunkach
oświetleniowych, lub gdy wyjątkowo się nam spieszy. W każdych innych lepiej jednak pracować w
programach pozwalających na większą kontrolę nad efektami końcowymi.
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Efektywność dwóch trybów pracy aparatu, oba zdjęcia wykonano na statywie, od lewej: tryb RĘCZNY ISO 50 czas otwarcia migawki 5s. f=1.8 / tryb PROSTY ISO automatycznie 400 czas
otwarcia migawki 1/9s. f=1.8

Ważną różnicą w obsłudze samego aparatu w tym trybie jest brak ekranowego przycisku migawki, zdjęcie
wykonujemy za pomocą palca wskazując na ekranie smartfonu punkt w którym autofokus ma wybrać obszar

W
tym ostatnim przypadku autofokus sam zdecyduje o punkcie ostrzenia, co zostanie zobrazowane przez
wyświetlą na ekranie punktową, lub wielopunktową ramkę ostrości w zależności od wielkości obszaru ostrzenia
i stopnia złożoności kompozycji. W trybie tym nie mamy również zmiany sposobu działania HDR, funkcja ta
do ostrzenia, lub za pomocą przycisku pogłaśniania, dającego nam namiastkę fizycznego spustu migawki.

uruchamiana jest, lub też nie, automatycznie w zależności od typu fotografowanej sceny.

Zawsze w każdym aparacie tryby automatyczne ustępują znacznie trybom ręcznym, tu od lewej: tryb PRSOTY / tryb PODSTAWOWY / tryb RĘCZNY plik wywołany z RAW

od lewej: tryb PRSOTY / tryb PODSTAWOWY / tryb RĘCZNY

automatyka zawsze dąży do równowagi, oraz stosuje agresywne algorytmy upiększające, co zazwyczaj mocno odbija się na ilości rejestrowanych na zdjęciu szczegółów, w przypadku
jednak LG G5 pojawiają się sytuacje w których algorytmy zachowują umiar rejestrując względnie dużą liczbę szczegółów kosztem wydłużenia czasu naświetlania, pozwala to w trybie
automatycznym na wykonanie względnie udanego zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych „z ręki” jak powyżej, po prawej zamieszczono wycinek z zdjęcia po lewej. Na duże
wyróżnienie zasługuje tu też bardzo dobra praca automatycznego dobierania balansu bieli.
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Aparat LG G5 również w trybie automatycznym (PRSOTYM) zachwyca trafnością balansu bieli, jak widać na zdjęciu po lewej również w przypadku sztucznego mieszanego światła, na plus
też należy zaliczyć dużą ilość szczegółów rejestrowanych w fotografii zbliżeniowej, w przypadku korzystania z trybu PROSTEGO w warunkach dobrego światła dziennego automatyka
aparatu sprawuje się bez zarzutu z zastrzeżeniem lekkiej tendencji do zbytniego rozjaśniania zdjęcia, co można jednak bardzo łatwo poprawić w postprodukcji.

Tryb PODSTAWOWY:

Kolejnym z trybów jest tryb „Podstawowy” w zamierzeniu producenta mający odwoływać się zapewne do
trybów półautomatycznych w cyfrówkach, często określanego literką „P” przy czym jest to jednak nieco
określenie na wyrost biorąc pod uwagę jego możliwości manualnych zmian parametrów. W trybie tym mamy
możliwość ręcznej zmiany parametrów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

wybór miejsca zapisu zdjęć: karta pamięci / pamięć wewnętrzna smartfonu (funkcja aktywna wyłącznie
gdy w slocie pamięci znajduje się karta)
ułatwiająca kadrowania siatka: włącza / wyłącz
stabilizacja optyczna:
dla nagrywania wideo włącz / wyłącz
dla fotografii włącz / wyłącz
uruchamianie migawki za pomocą komend głosowych: „Cziz” / „Smajl” / „Whisky” / „Kimachi” /
„LG”
timer wyzwalający migawkę: wyłącz / 3 sekundy / 10 sekund
filtry fotograficzne (omówione niżej): brak / film 1 / film 2 / film 3 / film 4 / film 5 / film 6 / film 7 /
film 8 / film 9
funkcja HDR: wyłączona (OFF) / włączona (ON) / HDR AUTO (automatycznie)
format zdjęcia (wyłącznie dla aparatu 16Mpx): 1:1 / 4:3 / 16:9 (domyślnie)
format klipów wideo: HD / Full HD / Full HD 60 kl./sek. / UHD
tryb:
◦ panorama
◦ snap
◦ multi-view
◦ popout
◦ automatycznie
◦ poklatkowo
◦ zwolnione tempo
◦ zmianę aparatu z tylnego na przedni
tryb pracy lampy błyskowej:
◦ wyłączona
◦ włączona
◦ automatycznie

Również możliwości wyboru typu ostrzenia są tu tak jak w trybie „Prostym” mocno ograniczone i odbywają się
właściwie na tych samych co w powyższym zasadach, to jest możemy ręcznie palcem wskazać na ekranie
punkt ostrzenia, lub pozwolić autofokusowi wybrać je samemu. Gdy czynność ta zakończy się powodzeniem
podświetlone na zielono ramki ostrości pokażą się punktach w których autofokus dokonał pomiaru. W
przeciwieństwo jednak do trybu „Prostego” do dyspozycji mamy ekranowy przycisk zwalniania migawki /
nagrywania wideo, co ułatwia korzystanie z funkcjonalności wielopunktowego autofokusu.
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zdjęcia od lewej: zrzut ekranu aplikacji aparatu LG G5 w trybie PODSTAWOWYM, w trybie tym otrzymujemy tylko nieznacznie większe możliwości ingerencji w parametry zdjęcia niż w trybie
PROSTYM, acz pojawia się (tu nieco ucięty) ekranowy przycisk migawki / tryb PODSTAWOWY z włączoną funkcją HDR która bardzo skutecznie wyeliminowała odbicia nieba w wodzie

Upraszczając różnica pomiędzy trybem prostym, a omawianym, sprowadza się do możliwości manualnej
zmiany trybu pracy lampy błyskowej, włączenia, wyłączenia, lub zdania się w tej kwestii na automat funkcji

Pomimo że tryb ten znajdzie zastosowanie w wielu
sytuacjach, pozwala on wciąż na bardzo małą kontrolę nad ostatecznym wynikiem fotografowania, oraz
niestety taj jak w trybie „Prostym” nie unikniemy tu agresywnej ingerencji algorytmów upiększających
HDR, oraz korzystania z ekranowego przycisku migawki.

zdjęcia, to jest niwelujących szumy i wygładzających cerę.

zdjęcia od lewej: tryb PODSTAWOWY HDR włączony / tryb PODSTAWOWY HDR włączony w trybie automatycznym

zdjęcia od lewej: tryb PODSTAWOWY HDR włączony / tryb PODSTAWOWY HDR wyłączony

zdjęcia od lewej: tryb PODSTAWOWY obiektyw szerokokątny 135° + statyw / tryb PODSTAWOWY HDR wyłączony – obiektyw szerokokątny 135° + statyw
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Tryb PODSTAWOWY jak każdy automatyczny pomimo mniejszej niż w przypadku zdjęć w trybie PROSTYM również stosuje algorytmy silnie eliminujące szum, kosztem szczegółowości
zdjęcia. Dodatkowym problemem jest fakt że zastosowania tylko 8Mpx matrycy w aparacie szerokokątnym, tu po lewej wycinek z powyższego zdjęcia po również po lewej wykonanego
matrycą 8Mpx po prawej wycinek powyższego zdjęcia z prawej strony wykonanego matrycą 16Mpx – w trym drugim przypadku ilość szczegółów jest zdecydowanie większa, pomimo
kilkukrotnie większej odległości jaka dzieliła obiektyw od matrycy.

Tryb RĘCZNY

Ostatnim, oraz równocześnie dającym nam największe możliwościowi pracy jest podobnie jak w każdy
zaawansowanym aparacie cyfrowym tryb ręczny. Jak sama nazwa wskazuje w trybie tym (w aparatach często
opisywanym literką „M” od słowa „manual”) aplikacja aparatu oddaje w nasze ręce praktycznie całkowicie
kontrolę nad wszystkim parametrami ekspozycji. Cecha ta jest wspaniałym bonusem w modelu LG G5, jest
to też odważne posuniecie ze strony marki, gdyż to właśnie w tym trybie wychodzą na jaw wszystkie wady i
zalety danej matrycy, toteż nic dziwnego że w miażdżącej większości smartfonów producenci starają się jak
najbardziej ograniczać możliwości ingerencji użytkownika w efekt końcowy, narzucając mu, często
agresywne działanie algorytmów upiększających zdjęcie, stąd wielki plus dla firmy LG za jej postawę.

Uruchamiając tryb ręczny naszym oczom ukazuje się znany z bezlusterkowców, lustrzanek, czy
zaawansowanych aparatów kompaktowych wygląd ekranu. Mamy więc, tu oczywiście ekranowy, dostęp za
pomocą stosownych ikonek do takich parametrów ekspozycji jak:
•
•
•
•
•
•

– wartość ISO
S – czas naświetlania
WB – balans bieli
MF – tryb ostrzenia autofokusu
+/- – korektę ekspozycji EV
AF-L – automatyczna regulacja poziomu ekspozycji / po kliknięciu aparat sam zredukuje wartości
zadanej ekspozycji do trybu dobieranego automatycznie
ISO

Prócz powyższych na ekranie zobaczymy

kolejny atut aplikacji, wykorzystujący tu obecne na pokładzie G5
czujniki – to jest elektroniczny wskaźnik poziomicy, wskazujący kąt pochylenia aparatu, co walnie ułatwia
poprawne kadrowanie. Opcję

te należy uruchomić w trybach ustawień, dostępnych za pomocą wyboru ikonki z
„trybikiem”. Przyjrzyjmy się teraz pokrótce każdej z opcji i wartości w ramach których możemy się poruszać...

Niezaprzeczalnym królem fotografii w LG G5 jest pełny tryb manualny, występujący pod nazwą RĘCZNY, tu po lewej i prawej zrzut ekranu aplikacji aparatu w tym trybie, jak widać do
złudzenia przypomina on funkcjonalnością te znane z bezlusterkowców, czy lustrzanek, poszczególne ikony ekranu w trybie RĘCZNYM (zdjęcie po prawej):
1.
balans bieli
2.
ręczne ostrzenie obrazu
3.
korekta ekspozycji z zakresie +/- 2 EV

21 artykuł: „LG G5 nowa jakość fotografii mobilnej czy ślepy zaułek technologii?”

CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

wielkość ISO
czas otwarcia migawki
blokada parametrów ekspozycji
wysunięty panel trybu regulacji (5) czasu otwarcia migawki
ikonki wyboru obiektywu standardowego (pojedyncze drzewo) lub szerokokątnego (trzy drzewa)
grupa elementów 9 do 15 – wskazania wybranych parametrów ekspozycji:
9 – histogram
◦
10 – tryb balansu bieli i temperatura barwowa
◦
11 – tryb ostrzenia (tu autofokus)
◦
12 – korekta ekspozycji
◦
13 – wielkość wybranego ISO
◦
14 – wybrany czas otwarcia migawki
◦
15 – przysłona / parametr stały
grupa od 16 do 19 – elementy sterujące trybami pracy aparatu
◦
16 – tryb pracy lampy błyskowej
◦
17 – zmiana aparatu na przedni / tylni
◦
18 – typ zapisu plików graficznych tu JPEG
◦
19 – zmiana trybów pracy aparatu (filtry, format, efekty specjalne, samowyzwalacz, i inne...)
◦
grupa od 21 do 23:
◦
21 – szybki podgląd wykonanego zdjęcia / po kliknięciu w miniaturkę zostaniemy przeniesieni do galerii
◦
22 – przycisk ekranowy migawki aparatu / włączania – wyłączania kamery

wartość ISO
Cóż... parametr który bodaj ma największy wpływ na jakość zdjęcia w przypadku małych matryc, które co by
nie starał się nam wmówić jakikolwiek producent zawsze cechują się potężnymi szumami błyskawicznie
rosnącymi wraz ze wzrostem wartości ISO, dotyczy to nie tyko aparatów smartfonów, ale tak samo
wszystkich aparatów kompaktowych. Właśnie również z tego powodu producenci najczęściej ograniczają
dostęp do trybów manualnych w smartfonach, by ukryć tą przywarę pod postacią działania algorytmów
niwelujących szum. Zasada jest tu zawsze więc taka sama im mniejsza wartość ISO tym lepiej, choć
oczywiście bywa bez liku sytuacji gdy trzeba je podbić, ale w takim przypadku należy liczyć się z szybkim
pogarszaniem jakości zdjęcia, w tym przede wszystkim utratą szczegółów.
W modelu G5 w trybie ręcznym możemy regulować wartość ISO od minimalnego wynoszącego 50 do aż
3200, przy czym jak poniższe testy dobitnie wykażą realna przydatna wartość to 200 do 400, a górna
akceptowalna granica to 600, jednak najlepsze efekty uzyskamy zawsze operując wartością w przedziale
minimum, czyli 50 do 100.

tryb RĘCZNY zdjęcia wywołane z plików RAW po lewej zdjęcie wykonane w ISO 50 po prawej ISO 3200 widać radykalną utratę szczegółów i duże szumy matrycy

S – czas naświetlania
To prawdziwa perła trybu ręcznego, która niezmiennie mnie zachwyca, bowiem możliwość zmiany wartości
długości czasu otwarcia migawki tworzy zupełnie nowe możliwości fotografowania, otwiera przed
użytkownikiem smartfonu niedostępny dla tych którzy zdani są na tryby automatyczne, świat zabawy z
ruchem, który można pokazać w imponujący sposób, jak rzeki świateł w miastach nocą, jedwabiste kaskady
potoków i wielu innych...
Omawiany smartfon LG G5 umożliwia otwarcie migawki do aż 30 sekund i to również w trybie zapisu zdjęcia
jako RAW,

tak długi czas otwarcia migawki pozwala już na naprawdę wiele, przy czym sprawą absolutnie
podstawową jest to by pracując na takich czasach smartfon był całkowicie unieruchomiony, najlepiej
zamocowany na statywie fotograficznym, lub mini statywie z uchwytem dla smartfonów.

22 artykuł: „LG G5 nowa jakość fotografii mobilnej czy ślepy zaułek technologii?”

CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel

Prawdziwą perełką jest w LG G5 jego tryb RĘCZNY wykonywania zdjęć, gdzie aplikacja aparatu oddaje nam pełną kontrolę nad parametrami ekspozycji, pozwalając na maksymalny czas
otwarcia migawki aż na 30 sekund co otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości fotograficzne, tu po od lewej: tryb RĘCZNY, ISO50 czas otwarcia migawki 3sek + statyw plik JPEG / tryb
RĘCZNY, ISO50 czas otwarcia migawki 2sek + statyw plik RAW

WB – balans bieli
Przyznam się że tu zaskoczył mnie nieco G5, gdyż nie posiada on typowego znanego z aparatów
kompaktowych balansu bieli, lecz bardziej pasujący do lustrzanek, operuje on wartościami liczbowymi barwy

Posługiwanie się nimi wymaga oczywiście pewnej wiedzy z zakresie która
wartość jaką temperaturę oznacza, oraz jakie światło fizycznie, jednak nie wpadajmy w panikę, producent
światła wyrażanymi w Kelwinach.

pomyślał również o mniej wtajemniczonych użytkownikach i pomiędzy poszczególnymi zakresami światła

(ich temperatury barwowej) dodano typowe, znane
słoneczne, żarowe i tak dalej... takie rozwiązanie

z cyfrówek, ikonki

jak światło w pochmurny dzień,

jest zabiegiem celowym, ma zapewne podkreślać
zaawansowany tryb pracy odwołujący się do większych braci.

(Kelwinów), tak
duża rozpiętość pozwoli nam dopasować balans bieli do znakomitej większości światła z jakim się spotkamy,
choć oczywiście jak zawsze wyzwaniem będzie sztuczne światło mieszane, powiedzmy żarowe i
fluorescencyjne, w takim przypadku trudno ręcznie będzie nam dobrać właściwą wartość WB, wówczas
możemy zdać się dostępny w tym samym oknie tryb AUTO (automatyczny) balansu bieli.
Do dyspozycji mamy tu zakres regulacji temperatury barwowej światła od 7400 do 2400K

W przeważającej większości sytuacji automatyka aparaty dobrze dobiera balans bieli, acz bywa że w złożonych przypadkach, gdy do czynienia mamy z mieszanym światłem jak powyżej
automatyka może popełnić błąd, w takim jednak przypadku korzystając z możliwości pracy na plikach RAW łatwo skorygujemy ten błąd – zdjęcie po prawej

zdjęcie po lewej WB prosty tryb / zdjęcie po prawej WB auto w trybie manualnym

MF – tryb ostrzenia autofokusu
Kolejną nawiązującym do zaawansowanych aparatów fotograficznych trybem jest możliwość ręcznego
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dopasowania ostrości w trybie wyboru pracy autofokusu MF – regulacja odbywa się podobnie jak w
przypadku ISO, czasu otwarcia migawki, czy balansu beli przez przesuwanie ekranowego wskaźnika góra –
dół, przy czym górna wartość to nieskończoność (oznaczona typową ikonką gór), a dolna marko (oznaczona
typową ikonka kwiatka).
Rozwiązanie niezwykle ciekawe i dające możliwości elastycznej pracy, przy czym należy pamiętać że nie
wolne od wad... by faktycznie korzystać z tego trybu, szczególnie gdy robimy zdjęcia w dużym zbliżeniu,
aparat musi być unieruchomiony, w przeciwnym razie drganie rąk zmienią odległość od obiektu niwelując
efekt ostrzenia fokusu. Kolejnym problemem jest brak podglądu punktu ostrości, co oznacza że niejako na
„oko” dobieramy ostrość, inaczej mówiąc to wydaje się nam ostre na pięciu calowym ekranie, wcale takie
nie musi być po powiększeniu.

Tym nie mniej przy odrobinie wprawy, oraz unieruchomieniu aparatu można uzyskać bardzo ciekawe efekty,
tym bardziej że duża jasność obiektywu sprzyja fotografiom zbliżeniowym z pięknie rozmytym tłem. W
przypadku gdy fotografujemy zaś rozległe panoramy górskie, lub złożone kompozycje znacznie od nas
oddalone zawsze możemy zdać się na autofokus, który uruchamiamy wybierając ikonkę AUTO znów ulokowana
powyżej wskaźnika ostrości. W trybie automatycznym fokus dobiera ostrość wielu punktowo, a punkty w
których złapana została ostrość podświetlają się na zielono.

AF-L – automatyczna regulacja poziomu ekspozycji

Po kliknięciu tego trybu zablokowane zostają parametry ekspozycji w tym, jak i możliwość dokonania korekty
wartości EV, a aparat samoczynnie dobiera parametry ekspozycji, z zachowaniem punktu ostrości, której
wartości zostaną wyświetlone na górnej części ekranu. Tryb ten przypomina więc szybki dostęp do w pełni
automatycznego, przy czym nadal mamy możliwość ręcznej korekty wartości dobranych przez aparat. Funkcja
może się okazać przydatna jeśli chcemy szybko wykonać zdjęcie, a nie jesteśmy pewni właściwych
parametrów ekspozycji, należy jednak pamiętać że w trybie tym aparat jeśli fotografujemy w słabym świetle,
najczęściej niemiłosiernie podbije nam wartość ISO.
+/- – korektę ekspozycji EV

Klasyczna, bardzo przydatna i ważna funkcja, znana z wszystkich aparatów cyfrowych udostępniających
zmianę parametrów zdjęcia choć w podstawowym stopniu – korekta wartości ekspozycji „EV”, w modelu G5
otrzymujemy zakres regulacji od +2 do -2 przy skoku co pół stopnia , przy czym by funkcja ta była aktywna,
musimy oddać kontrolę nad parametrami ekspozycji zdjęcia klikając w ikonkę AF-L.
Kolejny mocny atut trybu ręcznego – RAW...

Następnym niezwykle ważnym atutem aparatu

LG G5 w trybie ręcznym jest możliwość wyboru typu formatu
zapisu zdjęcia. Mamy tu do wyboru standardowy JPEG, oraz tryb mieszany JPEG+RAW, po wyborze którego
aparat będzie zapisywał dwa zdjęcia w formacie JPEG i w formacie RAW (DNG).

Tylko dla osób nie

korzystających wcześniej z plików typu RAW,

są to surowe pliki graficzne gdzie aparat zapisuje bit po bicie
rejestrowany obraz bez żadnej kompresji, oraz obróbki, co oznacza że otrzymujemy rzeczywisty obraz
zapisany w postaci pierwotnej przez matrycę, w pełnej rozdzielczości. W plikach RAW zapisywane są też
wszystkie dane EXIF zdjęcia, umożliwiające w postprodukcji ich dowolną zmianę ,

inaczej mówiąc nawet jeśli
źle dobraliśmy balans bieli, to w przypadku pliku RAW jego zmiana nie będzie żadnym problemem, podobnie z
innymi parametrami ekspozycji, z wyłączeniem oczywiście ostrości i skrajnego prześwietlenia, lub
niedoświetlania, w takich przypadkach zakres możliwej korekty zawsze będzie ograniczony. RAW jako taki daje
nam więc olbrzymie możliwości korekty zdjęcia, bez agresywnej ingerencji algorytmów upiększających
aparatu, ale przede wszystkim w przypadku tego artykułu pokazuje faktyczne możliwości i jakość matrycy.
Mankamentem formatu RAW jest duża waga plików, w przypadku omawianego LG G5 sięgająca nawet 27 –

stąd z całą pewnością warto wybrać jako miejsce zapisu zdjęć kartę pamięci
SD by uniknąć zapełniania pamięci wewnętrznej telefonu.
30mb dla pojedynczego zdjęcia...

Obecność RAW bardzo dobrze świadczy o marce LG, bowiem również tu najczęściej producenci uciekają od
tego typu opcji, jako że jak wspominałem pliki RAW obnażają wszystkie niedoskonałości matrycy, stąd
kolejny duży plus dla LG.
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Możliwość zapisu zdjęcia jako RAW w trybie pracy aparatu RĘCZNYM oferuje potężne możliwości poprawy wyglądu zdjęcia, eliminując wszystkie niuanse pracy automatyki, nie tylko w
przypadku LG G5, ale każdego aparatu cyfrowego, powyżej oba zdjęcia wykonane w trybie manualnym przy ISO 50, po lewej zdjęcie JPEG po prawej wywołane z pliku RAW

Pozostałe opcje dostępne w trybie ręcznym...

Oprócz dostępu do parametrów ekspozycji, tryb ręczny tak jak i podstawowy, oraz w ograniczonym zakresie
prosty, umożliwia dostęp do dodatkowych opcji jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wybór miejsca zapisu zdjęć: karta pamięci / pamięć wewnętrzna smartfonu (funkcja aktywna wyłącznie
gdy w slocie pamięci znajduje się karta)
ułatwiająca kadrowania siatka: włącza / wyłącz
stabilizacja optyczna:
dla nagrywania wideo włącz / wyłącz
dla fotografii włącz / wyłącz
uruchamianie migawki za pomocą komend głosowych: „Cziz” / „Smajl” / „Whisky” / „Kimachi” /
„LG”
timer wyzwalający migawkę: wyłącz / 3 sekundy / 10 sekund
filtry fotograficzne (omówione niżej): brak / film 1 / film 2 / film 3 / film 4 / film 5 / film 6 / film 7 /
film 8 / film 9
format zdjęcia (wyłącznie dla aparatu 16Mpx): 1:1 / 4:3 / 16:9 (domyślnie)
tryb pracy lampy błyskowej:
◦ wyłączona
◦ włączona
◦ automatycznie

Jak zapewne zauważyliście w trybie tym nie mamy dostępu do funkcji filmowania, trybów zdjęć po
klatkowych, klipów w zwolnionym, lub przyspieszonym tempie, oraz HDR. Jest to bowiem stricte tryb
fotograficzny w którym otrzymujemy pełną ręczną kontrolę nad parametrami fotografii.
Mamy za to dostęp tak samo jak w każdym innym trybie pracy aparatu do funkcji zoomu, oraz płynnego
przełączania się pomiędzy obiektywem standardowym i szerokokątnym fish-eye. W przypadku zoomu należy
jednak pamiętać że mamy do czynienia wyłącznie z powiększeniem cyfrowym, czyli interpolowanym

Nie jest to zoom optyczny,
w związku z czym zawsze będzie się on wiązał z dużą utratą ostrości obrazu, oraz jego jakości.
fragmentem zdjęcia, inaczej mówiąc jego wyciętym i powiększonym fragmentem.

Zasada jest podobna jak w przypadku wielkości parametru ISO – im większy zoom, tym gorszy obraz. W
modelu G5 do dyspozycji mamy ośmiokrotny zoom ,

obsługiwany podobnie jak inne parametry przez
przesuwanie ekranowego wskaźnika tu opisanego +/- by go wywołać wystarczy rozszerzyć lub złączyć palce w
linii poziomej telefonu (wykonując tą samą czynność jednym palcem pionowo lub poziomo przełączymy się w
tryb pracy przedniego aparatu.
Przesuwając zoom w stronę „+” zwiększamy zakres powiększenia i odwrotnie zmniejszamy w stronę symbolu
„-”, przy czym tu ciekawostka, również dostępna z poziomu wszystkich trybów pracy aparatu przekraczając
zakres widzenia podstawowego obiektywu tylnego aparatu, oznaczonego zieloną linią na wskaźniku
ekranowym zoomu, aparat automatycznie przechodzi w tryb pracy z obiektywem szerokokątnym fish-eye o
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kącie widzenia 135°. Funkcja cyfrowego zoomu nie jest natomiast dostępna w aparacie przednim.

Zoom cyfrowy zawsze jest bardziej ciekawostką, niż realnie przydatną funkcją, gdyż zdjęcia z jego wykorzystaniem nie są niczym innym niż interpolowanym wycinkiem danej sceny, co
zawsze wiąże się z drastyczną utratą szczegółów, tu od lewej: bez zoomu, zoom x 1,61

od lewej: zoom x 2,6 / zoom x 4,43

od lewej: zoom x 8 / bez zoomu

od lewej: zoom x 2,63 / zoom x 7,93

Zaskakujący atut – obiektyw o polu widzenia 135°...

Jak już zostało to kilka razy poruszone kolejnym z atutów i to dalece wyróżniającym na tle konkrecyjnych
smartfonów jest obecność na podkładzie LG G5 szerokokątnego obiektywu typu fish-eye o kącie widzenia aż
135°. Obiektyw ten znajdziemy z tyłu, obok obiektywu podstawowego aparatu. Niestety producent milczy na
temat typu zastawanej w tym aparacie matrycy, wiadomo jedynie że ma ona rozdzielczość 8Mpx... i w tym
właśnie kłopot, gdyż tak mała rozdzielczość matrycy przy równocześnie tak szerokim rejestrowanym obrazie
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musi prowadzić do rejestracji obrazu o znacznie gorszej jakości od głównej aparatu dysponującego matrycą

Ze
względu na typ obiektywu jakość obrazu spada też bardzo szybko poza centrum kadru, do bardzo niskiej w
rogach. Naprawdę szkoda że właśnie w tym miejscu marka LG nie zdecydowała się postawić na większą
o rozdzielczości 16Mpx i formacie 16:9 i niestety to widać na zdjęciach, szczególnie po ich powiększeniu.

rozdzielczość matrycy która zapewniłaby ostry, bogatszy w szczegóły obraz, co w pełni pozwoliłby
wykorzystać potężny atut jakim jest tak szerokokątny obiektyw.. .

Dostęp do trybu pracy z obiektywem fish-eye nie jest określony żadnym specjalnym, odrębnym trybem w
aplikacji aparatu, przejście do niego jest obecne w każdym z trzech trybów jej pracy (prosty / podstawowy /
ręczny) przez, jak to powyżej zostało opisane, przesunięcie wartości zoomu do pozycji minimalnej, lub
wykorzystanie z obecnej we wszystkich trybach ikonki trzech drzew, ulokowanej zawsze w górnej, centralnej
części ekranu.

zdjęcia od lewej: w każdym z trybów pracy aparatu mamy możliwość szybkiego przełączenia pomiędzy obiektywem standardowym i szerokokątnym / przykładowe zdjęcie z wykorzystaniem
obiektywu szerokokątnego

zdjęcia z wykorzystaniem obiektywu szerokokątnego cechują dużą dynamiką i wspaniałym zakresem widzenia, solą w oku jest tu niska rozdzielczość matrycy wynosząca tylko 8Mpx co
wiąże się z rejestracją bardzo małej ilości szczegółów co staje się szybko widoczne po powiększeniu obrazu – zdjęcie po prawej

Przedni aparat fotograficzny...
Trzecim z obecnych na pokładzie G5 aparatów jest standardowy dla wszystkich współczesnych smartfonów
przedni aparat, który w ostatnich latach bije rekordy wzrostu rozdzielczości matrycy, dochodząc wręcz do

Jest to odpowiedź producentów telefonów na
wzrost popularności portali społecznościowych i zamieszczanych na nich fotografii typu „selphie” (czyli po
prostu autoportretów często wykonywanych „z ręki”). Tendencja ta jest do tego stopnia wyraźna że zdarzały się
już modele oferujące większą funkcjonalność przedniego, niż tylnego aparatu fotograficznego...
wartości odwrotnych do rozdzielczości aparatu głównego.

w tej kwestii, nie oznacza to bynajmniej
że nie dodano stosunkowo dobrego aparatu, lecz z pewnością dalece ustępuje on głównemu, tylnemu
aparatowi. Zastosowano tu aparat z matrycą o rozdzielczości 8Mpx, oraz obiektyw o jasności f=2.0 , niestety
tak jak w przypadku aparatu z obiektywem fish-eye i tu nie podano typu matrycy, oraz dokładnych informacji o
kątach widzenia obiektywu, wydaje się on być nieznacznie mniejszy od kąta widzenia głównego aparatu.
Na szczęście LG zachowało w modelu G5 zdroworozsądkowy umiar

Aparat podobnie jak ten szerokokątny nie ma dodatkowego trybu w aplikacji aparatu, przełączanie się do niego
następuje przez wzdłużne przeciągnięcie palcem w trybie pracy aparatu, lub wybranie ikonki zmiany aparatu
(ikona aparatu ze strzałką) przy czym ikonka jest dostępna wyłącznie w trybach: podstawowym i ręcznym, nie
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jest obecna na ekranie w trybie prostym, tu należy posłużyć się opcją przesunięcia palem po ekranie.
Po przełączeniu się w tryb aparatu przedniego zmienia się dostępność funkcji aplikacji aparatu, do wyboru
mamy tylko dwa typy pracy: PROSTY i PODSTAWOWY.

W tym pierwszym tak jak w przypadku tylnego aparatu
głównego, całkowitą kontrolę nad zdjęciem oddajemy w ręce automatyki aparatu. W trybie podstawowym
również mamy mocno ograniczony wpływ na zdjęcie, z dostępnością takich opcji jak:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lampa błyskowa: włącz / wyłącz – przy czym trzeba zauważyć że model G5 nie posiada przedniej diody
lampy błyskowej, lecz wykorzystuje się tu do doświetlania ekran, którego jasność można regulować
widocznym na ekranie wskaźnikiem
upiększanie twarzy – funkcja wygładzająca cerę za pomocą algorytmów oprogramowania aparatu,
regulowana ekranowym wskaźnikiem
zmiana aparatu na tylni
wybór miejsca zapisu zdjęć: karta pamięci / pamięć wewnętrzna smartfonu (funkcja aktywna wyłącznie
gdy w slocie pamięci znajduje się karta)
odwrócenie / odbicie zdjęcie
Ustawienie wyboru trybu gestów w celu natychmiastowego wyświetlenia wykonanego zdjęcia. Te opcje
są widoczne podczas korzystania z przedniego aparatu.
wybór metody uruchomienia migawki za pomocą gestów dłoni, lub po wykryciu twarzy
uruchamianie migawki za pomocą komend głosowych: „Cziz” / „Smajl” / „Whisky” / „Kimachi” /
„LG”
timer wyzwalający migawkę: wyłącz / 3 sekundy / 10 sekund
filtry fotograficzne (omówione niżej): brak / film 1 / film 2 / film 3 / film 4 / film 5 / film 6 / film 7 /
film 8 / film 9
funkcja HDR: wyłączona (OFF) / włączona (ON) / HDR AUTO (automatycznie)
format zdjęcia (wyłącznie dla aparatu 16Mpx): 1:1 / 4:3 / 16:9 (domyślnie)
dodatkowe tryby pracy:
◦ panorama
◦ snap
◦ multi-view
◦ popout
◦ automatycznie
◦ poklatkowo
◦ zwolnione tempo

Pomimo że przedni aparat posiada matrycę o rozdzielczości tylko 8Mpx ilość rejestrowanych szczegółów jest wystarczająca, same zdjęcia jednak są dość płaskie i o niskiej dynamice, tu od
lewej: przedni aparat pozbawiono lampy błyskowej w tym celu można jednak wykorzystać doświetlenie samym ekranem tu zrzut ekranu aplikacji przedniego ekranu z włączonym
podświetleniem / zdjęcie z przedniego aparatu surowe i po obróbce podczas postprodukcji / wycinek zdjęcia w środku – jak widać pomimo względnie małej rozdzielczości matrycy ilość
szczegółów rejestrowanych przez przedni aparat jest zadowalająca

część IV
Czas na konkrety – czyli praktyczne efekty pracy tylnego aparatu fotograficznego...

Szczęśliwie przebrnęliśmy przez część teoretyczną i opisową budowy i funkcji smartfonu
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znacznie bardziej obrazową cześć artykułu, w którym

przyjrzymy się na fizycznych przykładach jakości zdjęć
rejestrowanych za pomocą tylnego głównego aparatu o rozdzielczości 16Mpx, następnie fish-eye z matrycą o

W częściej tej, podczas omawiania poszczególnych
aparatów pokazane też zostaną przykłady zdjęć wykorzystujących dodatkowe funkcję filtrów, funkcji łączenia
kilku zdjęć w jedno (multi-view), oraz zdjęć panoramicznych.
rozdzielczości 8Mpx i na koniec przedniego aparatu.

Tylni, główny aparat fotograficzny – szumy matrycy, jej dynamika i ogólna jakość obrazu

Podczas oceny jakości obrazu, tudzież szumów matrycy, oraz ogólnie jej dynamiki i ostrości obrazu posługiwać
będę się ze względu na konieczność dostępu do pełnej kontroli nad parametrami ekspozycji aplikacją aparatu
ustawioną w trybie ręcznym. Testy rozpoczynamy od omówienia właściwości matrycy pod kątem szumów i
szczegółowości rejestrowanego obrazu.
ISO – szumy matrycy...
Główny aparat LG G5 wyposażono w matrycę matrycę SONY Exmor RS IMX234, formatu 1/2.6", o
rozdzielczości 16Mpx, ogromnym zaś atutem aplikacji aparatu jest możliwość rejestracji obrazu w formacie

który bez żadnego udziału algorytmów upiększających pokazuje w całej rozciągłości wady i zalety
matrycy. Poniżej zamieszczono przykłady fotografii wykonanych w gradacji wielkości ISO od minimalnego
wynoszącego 50 do maksymalnego równego ISO 3200, w lewej kolumnie zamieszczono zdjęcie JPEG w
prawej wywołane z pliku RAW, poniżej każdego ze zdjęć w danej wielkości ISO dodano jego wycinek
ilustrujący w powiększeniu szczegółowość obrazu, oraz ilość szumu, jak i ich wzrost, wraz z utratą szczegółów
wraz ze wzrostem ISO.
RAW (DNG)

zdjęcia od lewej: ISO 50 plik JPEG / ISO 50 plik RAW

wycinki powyższych zdjęć od lewej: ISO 50 plik JPEG / ISO 50 plik RAW
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zdjęcia od lewej: ISO 100 plik JPEG / ISO 100 plik RAW

wycinki powyższych zdjęć od lewej: ISO 100 plik JPEG / ISO 100 plik RAW

zdjęcia od lewej: ISO 200 plik JPEG / ISO 200 plik RAW

wycinki powyższych zdjęć od lewej: ISO 200 plik JPEG / ISO 200 plik RAW
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zdjęcia od lewej: ISO 400 plik JPEG / ISO 400 plik RAW

wycinki powyższych zdjęć od lewej: ISO 400 plik JPEG / ISO 400 plik RAW

zdjęcia od lewej: ISO 600 plik JPEG / ISO 600 plik RAW

wycinki powyższych zdjęć od lewej: ISO 600 plik JPEG / ISO 600 plik RAW
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zdjęcia od lewej: ISO 800 plik JPEG / ISO 800 plik RAW

wycinki powyższych zdjęć od lewej: ISO 800 plik JPEG / ISO 800 plik RAW

zdjęcia od lewej: ISO 1200 plik JPEG / ISO 1200 plik RAW

wycinki powyższych zdjęć od lewej: ISO 1200 plik JPEG / ISO 1200 plik RAW
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zdjęcia od lewej: ISO 1600 plik JPEG / ISO 1600 plik RAW

wycinki powyższych zdjęć od lewej: ISO 1600 plik JPEG / ISO 1600 plik RAW

zdjęcia od lewej: ISO 2400 plik JPEG / ISO 2400 plik RAW

wycinki powyższych zdjęć od lewej: ISO 2400 plik JPEG / ISO 2400 plik RAW
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zdjęcia od lewej: ISO 3200 plik JPEG / ISO 3200 plik RAW

wycinki powyższych zdjęć od lewej: ISO 3200 plik JPEG / ISO 3200 plik RAW

Jak widzimy szczególnie w plikach RAW staje się jasne że już powyżej ISO 400 zaczyna być widoczne ziarno
kolorowego szumu, jego akceptowalna wartość to około 600, przy czym najlepsze efekty jak zawsze
uzyskamy fotografując z wykorzystaniem ISO w przedziale 50 – 100, nieco mniej są one widoczne w plikach
JPEG i wyraźnie przeszkadzać zaczynają dopiero powyżej ISO 800 ,

jednak jak łatwo się domyślić jest to
zasługa wyłącznie obróbki plików wewnątrz aplikacji aparatu, która dość agresywnie stosuje algorytmy
niwelujące szum i równocześnie wyostrzające obraz, za sprawą czego im wyższa wartość ISO tym bardziej
zdjęcia w plikach JPEG nabiera sztucznego, nieco przerysowanego charakteru.
Podsumowując całościowy wynik testu przyznam że matryca prezentuje naprawdę wysoki poziom ,

oczywiście pamiętając że mówimy o malutkiej matrycy w smartfonie – poziom niczym nie ustępujący tanim
aparatom kompaktowym, a nawet je w wielu przypadkach przewyższając, podobnie i mega-zoomom,
posiadającym przecież niewiele większą matrycę, sprawia to że pod tym kontem aparat LG G5 jest realnym
konkurentem dla takowych modeli.

ISO – spadek szczegółowości obrazu wraz z zwiększaniem jego wartości...

Przyjrzyjmy się teraz testowi ukazującego spadek ostrości i szczegółowości obrazu wraz ze zwiększaniem
wartości ISO, podobnie jak powyżej test został wykonany wykorzystując zapis w formacie JPEG, a więc
wstępnie obrobiony w samym smartfonie, oraz surowy RAW który został wywołany w aplikacji Camera RAW
Adobe Photoshop Elements 14.

34 artykuł: „LG G5 nowa jakość fotografii mobilnej czy ślepy zaułek technologii?”

CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel

zdjęcie JPEG ISO 50 po prawej wycinek

zdjęcie RAW ISO 50 po prawej wycinek

zdjęcie JPEG ISO 100 po prawej wycinek
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zdjęcie RAW ISO 100 po prawej wycinek

zdjęcie JPEG ISO 200 po prawej wycinek

zdjęcie RAW ISO 200 po prawej wycinek
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zdjęcie JPEG ISO 400 po prawej wycinek

zdjęcie RAW ISO 400 po prawej wycinek

zdjęcie JPEG ISO 600 po prawej wycinek
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zdjęcie RAW ISO 600 po prawej wycinek

zdjęcie JPEG ISO 800 po prawej wycinek

zdjęcie RAW ISO 800 po prawej wycinek
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zdjęcie JPEG ISO 1200 po prawej wycinek

zdjęcie RAW ISO 1200 po prawej wycinek

zdjęcie JPEG ISO 1600 po prawej wycinek
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zdjęcie RAW ISO 1600 po prawej wycinek

zdjęcie JPEG ISO 2400 po prawej wycinek

zdjęcie RAW ISO 2400 po prawej wycinek
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zdjęcie JPEG ISO 3200 po prawej wycinek

zdjęcie RAW ISO 3200 po prawej wycinek

Przyznam że i na tym polu aparat główny LG G5 mile zaskakuje, nie jest to oczywiście obraz ostry jak
brzytwa, po powiększeniu widoczna staje się jego ziarnistość, tym nie mniej ilość rejestrowanych
szczegółów jest naprawdę duża, a znów we właściwej traktując G5 kategorii, jest to wynik znacznie lepszy
od wielu tanich aparatów kompaktowych. Na wyróżnienie zasługuje tu też fakt minimalnej odległości

Zaskakujący jest tez fakt że w przypadku plików JPEG ilość
szczegółów nie spada drastycznie aż do górnej wartości ISO = 3200! Podobny wynik dały zdjęcie RAW, przy
czym już powyżej ISO1200 wyraźnie widoczny staje się kolorowy szum, acz nie jest on na tyle duży by
negatywnie wpływał na ilość rejestrowanych szczegółów.
ostrzenia obrazu, wynosząca około 5 – 6cm.

ISO – darki...

Najboleśniejszym testem, obnażającym w przypadku każdego typu cyfrowego aparatu szumy matrycy są tak
zwane „darki” czyli celowo skrajnie niedoświetlone zdjęcia, które następnie rozjaśnia się by określić ile dana
matryca jest w stanie zarejestrować szczegółów w cieniu, oraz jak duże towarzyszą temu szumy... cóż z całą
pewnością nie jest zaskoczeniem że tu ilość szumów zarówno w pliku JPEG jak i RAW jest już bardzo duża, a
ilość rejestrowanych szczegółów drastycznie spada, tym nie mniej wciąż nie są to wyniki odbiegające od
tego co proponują matryce cyfrowych aparatów kompaktowych w przedziale do 1500zł.
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zdjęcie JPEG ISO 3200 po prawej wycinek

zdjęcie RAW ISO 3200 po prawej wycinek

Geometria obiektywu
Główny aparat 16Mpx

Omawiając poprawność geometrii obiektywu tylnego, głównego aparatu, smartfonu LG G5 muszę przyznać się
że byłem... ogromnie zaskoczony jego jakością. Zaskoczony pozytywnie, bowiem zaburzenia geometrii obrazu
są doprawdy symboliczne, podczas wykonywania zdjęć testowych w domu, jak i terenowych, nie stwierdziłem
istotnych zaburzeń, czego można by się spodziewać po tak malutkich soczewkach. Jedynym dostrzegalnym
zaburzeniem jest lekka dystorsja w RAW-ach, przy czym jest ona łatwa do korekcji, a jej zakres jest
naprawdę mały. Bardzo dobrze to świadczy o marce LG i jakości zastosowanego obiektywu.

po lewej JPEG po prawej RAW
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po lewej JPEG po prawej RAW

Aparat ultra szerokokątny 8Mpx

W tym przypadku nie ma zbytniego sensu omawiane geometrii obiektywu o kącie widzenia równym 135°, gdyż
z oczywistych względów, wynikających z samej jego budowy, geometria jest skrajnie zaburzona, co jest
kosztem tak szerokiego kąta widzenia, podobnie jak w każdym innym obiektywie typu rybie oko (fish-eye).

po lewej JPEG po prawej RAW / zdjęcia wykonane obiektywem szerokokątnym zawsze będą cechowały się sporym zaburzeniem geometrii

Przedni aparat 8Mpx

Tu przyznam że nie wykonywałem ze względu na jego przeznaczenie, specjalnie dokładnych testów z
wykorzystaniem tablic kontrolnych, jednak podczas zabawy z tym aparatem zauważyłem z niemałym
zdziwieniem że to właśnie on ma... najbardziej zaburzoną geometrię obrazu. Obiektyw aparatu odwzorowuje
poprawnie fotografowany przedmiot, tudzież najczęściej zapewne twarze, wyłącznie jeśli ta znajduje się w
centrum kadru, natomiast poprawność geometrii bardzo ulega pogorszeniu poza nim, a w rogach wykazuje
bardzo silną dystorsję.
W praktyce oznacza to że jeśli nasz twarz znajdzie się w przy górnej, lub dolnej krawędzi zdjęcia zostanie

Warto o tym pamiętać jeśli
będziemy z ręki wykonywać przednim aparatem grupowe zdjęcie, bowiem osoby na brzegach kadru mogą
zostać nienaturalnie zdeformowane. Jest to zaskakująca przywara aparatu, który przecież został przewidziany
przede wszystkim do fotografii typu selphie...
komicznie rozciągnięta, a zdjęcia będą przypominać te z salonu... krzywych luster.
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Obiektyw przedniego aparatu odznacza się zaskakująco dużą wadą geometrii, tudzież dystorsji beczkowatej, w praktyce tylko elementy w centrum kadru posiadają dobrą geometrię, jeśli
wykonamy zdjęcia twarzy osób blisko dolnej, lub górnej krawędzi ekranu twarz zostanie nienaturalnie zdeformowana – rozciągnięta...

Ostrość obrazu
Główny aparat 16Mpx
Przyjrzymy się raz jeszcze zdjęciom tablic kontrolnych i ich wycinkom, jak widać ostrość obrazu jest bardzo
dobra zarówno w centrum jak i na brzegach dla plików JPEG, jeśli jednak przyjrzymy się plikom RAW sprawa
wygląda już nieco inaczej, widoczna staje się utrata ostrości na brzegach ,

niedostrzegalna w plikach JPEG,
co oczywiście oznacza ingerencję algorytmów wyostrzających obraz w przypadku tych ostatnich. Jednak i tu
nie ma specjalnych podwód do narzekań.

Plik JPEG ISO50 po prawej wycinek z centrum kadru, ilość szczegółów, pomimo działania w tle algorytmów wygładzających i niwelujących szum jest bardzo duża, porównywalna z tą
rejestrowaną w plikach RAW, przy czym spada poza centrum kadru aż do wyraźnej utraty szczegółów w rogach.
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To samo co powyżej ujęcie – plik RAW, po prawe wycinek z środkowej części kadru, pomimo dużej liczby szczegółów widoczne stają się też szumy w cieniach, nieobecne w plikach JPEG co
potwierdza działanie w tle algorytmów redukujących szum.

Aparat szerokokątny 8Mpx

Nie będzie zapewne dla nikogo specjalnym zaskoczeniem że w przypadku tego aparatu ostrość nie jest jego
mocnym atutem... odpowiada za to nie tylko sam rodzaj obiektywu, ale przede wszystkim bardzo niska
rozdzielczość matrycy. Skupiając się jednak na samej ostrości obrazu, jest ona poprawna tylko w centru, szybko
spadając poza nim, aż do bardzo niskiej w rogach obrazu...

przykładowe zdjęcie z wykorzystaniem szerokokątnego obiektywu, po prawej jego wycinek – pliki JPEG

przykładowe zdjęcie z wykorzystaniem szerokokątnego obiektywu, po prawej jego wycinek – pliki wywołane z RAW-ów

Przedni aparat 8Mpx

Cóż jak pewnie zauważyliście dość niewiele miejsca poświęcam temu akurat aparatowi, gdyż generalnie ma on
za zadanie służyć tylko jako dodatkowy aparat do zdjęć typu selphie i z tych zadań wywiązuje się bardzo
dobrze, rozdzielczość matrycy rzędu 8Mpx, choć mogłaby by być większa, jest wystarczająca do wykonania
udanego autoportretu, jednak już sama ostrość, ilość rejestrowanych szczegółów, po powiększeniu zdjęcia
pozostawia wiele do życzenia... tym nie mniej nie występują tu istotne spadki ostrości, obraz zarówno w
centrum, jak i na brzegach zachowuje podobną ostrość (z zastrzeżeniem zniekształcenia jego geometrii o czym
było powyżej).
część V – zdjęcia terenowe
Główny aparat 16Mpx / zdjęcia nocne

W części tej przyjrzymy się nareszcie praktycznym efektom wykorzystania głównego aparatu fotograficznego
LG G5, nic tak bowiem nie oddaje faktycznej jakości danego aparatu jak zdjęcia terenowe, część tą zaczynamy
od szczególnie dla mnie interesujących zdjęć w słabym oświetleniu, tudzież nocnych, gdyż to właśnie takie
warunki zawsze są największym wyzwaniem dla matrycy, a już szczególnie zdjęcia na długich czasach
otwarcia migawki.
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Dodam tu już zupełnie poza samym sednem tego artykułu, że model G5 jest pierwszym smartfonem w którym
mogłem faktycznie wykonać zdjęcia nocne z prawdziwego zdarzenia ,

bez narzuconego przez oprogramowanie
ograniczenia czasu otwarcia migawki, bez zmuszania do korzystania z gotowych trybów pracy zawsze
obarczonych agresywnym działaniem algorytmów upiększających, stąd z nieskrywaną ciekawością podszedłem
do wykonania tych właśnie zdjęć.

Możliwość rejestracji zdjęć na dłuższych otwarcia migawki pozwala na wykonywanie pięknych nocnych zdjęć przy niskich wartościach ISO, tu przykładowe fotografie wykonane w trybie
RĘCZNYM ISO 50 czas otwarcia migawki 2 sekundy – pomimo że są to zdjęcia JPEG ilość szczegółów, dynamika obrazu, oraz balans bieli stoją na wysokim poziomie, co potwierdza
poniższy plik RAW dla tego ujęcia...

To samo co po lewej na górze ujęcie wywołane z pliku RAW, jak widać balans bieli jest porównywalny z tym automatycznym, podobnie dynamika obrazu, wychodzą jednak nieobecne w
plikach JPEG duże szumy (patrz wycinek po prawej) matrycy, co oznacza ingerencję w zdjęcie algorytmów niwelujących szum w plikach JPEG, w praktyce oznacza to że bywają sytuację
gdy te ostatnie... dadzą gotowe od razu, lepsze wyniki.

Jak widać nie bez przyczyny LG zachwala możliwości fotograficzne modelu G5, w tym właśnie zdjęć
nocnych, dostępność otwarcia migawki aż do 30 sekund pozwala na naprawdę wiele, a jasny obiektyw,

Wszystkie
zdjęcia zachwyciły mnie swoja jakością, bowiem w niczym nie ustępują aparatom kompaktowym z dolnej i
średniej półki cenowej, co znacząco rozszerza możliwości wykorzystania aparatu tego smartfonu.
sprawiają że nawet w złych warunkach oświetleniowych czasy te nie muszą być bardzo długie.

po lewej RAW ISO 50 obiektyw standardowy / po prawej JPEG w trybie prostym ISO400 – obiektyw szerokokątny
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zdjęcia od lewej: statyw – plik RAW ISO 50 czas otwarcia migawki 6 sekund / statyw – plik JPEG ISO 50 czas otwarcia migawki 2,5 sekundy

Oczywiście jeśli przyjrzeć się zdjęciom zapisanym w surowym formacie RAW nie jest tak dobrze jak pokazują
to zdjęcia zapisane w JPEG, co ponownie świadczy o ingerencji oprogramowania niwelującego szum i
wyostrzającego obraz w zdjęcie, acz nawet w tym przypadku jakość nadal pozostaje na w pełni

Dla porównania poniżej zamieściłem zdjęcia podobne tematycznie i wykonane w
podobnych czasach otwarcia migawki trzema typami aparatu, z trzema różnymi wielkościami matryc, po lewej
omawianego smartfonu LG G5, dalej wiernie mi służącego przez długie lata mega zoomu FUJIFILM Hs20 EXR z
matrycą wielkości 1/2 cala, oraz po prawej bezlusterkowca FUJIFILM X-M1 z matrycą w formacie APS-C ,
ocenę różnic w jakości pozostawiam Wam...
akceptowalnym poziomie.

LG G5 zachwycił mnie oferowaną jakością zdjęć nocnych, oraz możliwością pełnej kontroli nad parametrami ekspozycji, jakość zdjęć, szczególnie tych wywołanych z plików RAW w niczym
nie ustępuję aparatom kompaktowym, tu porównanie trzech typów aparatów od lewej: LG G5 / FUJIFIILM Hs20 EXR / bezlusterkowiec z matryca w formacie APS-C FUJIFILM X-M1

Aparat szerokokątny 8Mpx / zdjęcia nocne

Podczas rejestracji nocnych zdjęć korzystałem zarówno z głównego jak i ultra szerokokątnego aparatu, tym
bardziej że przełączanie pomiędzy jednym i drugim przebiega w sposób płynny, co pozwala na szybką
rejestrację każdego danego kadru jednym i drugim aparatem.
Jak już zostało to szeroko opisane wcześniej, jakość obrazu z aparatu ultra szerokokątnego ze względu na
matrycę o stosunkowo małej rozdzielczości wynoszącej 8Mpx, nie jest tak dobra, ani bogata w szczegóły jak z
aparatu głównego, co staje się szczególnie widoczne po jego powiększeniu. Tym nie mniej nawet ten aparat jest
zdolny do wykonania udanego nocnego zdjęcia, pod jednak tym samym warunkiem co w przypadku aparatu
głównego – pełnego unieruchomienia, stąd wszystkie te zdjęcia wykonane zostały na statywie.

Również wykorzystując obiekty szerokokątny w fotografii nocnej jakość zdjęć okazuje się być dobra, przynajmniej póki ich nie powiększymy, ze względu na znacznie mniejszą ilość
rejestrowanych szczegółów przez matrycę o rozdzielczości tylko 8Mpx, dodatkowym atutem tego obiektywu jest dynamicznie zniekształcona perspektywa pozwalająca rejestrować
nietuzinkowe, o bardzo szerokim polu widzenia ujęcia, tu od lewej: tryb ręczny, f=2,4 ISO 50 czas otwarcia migawki 3,2 sekundy + statyw / tryb ręczny, f=2,4 ISO 50 czas otwarcia migawki 4
sekundy + statyw
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zdjęcia od lewej: tryb ręczny, f=2,4 ISO 50 czas otwarcia migawki 3,2 sekundy + statyw / tryb ręczny, plik RAW, f=2,4 ISO 50 czas otwarcia migawki 3,2 sekundy + statyw

Główny aparat 16Mpx / zdjęcia w świetle dziennym

Tak się akurat złożyło że podczas około czterech tygodni w ciągu których powstawał niniejszy artykuł, tylko
sporadycznie udało mi się trafić na dobre warunki oświetleniowe, zazwyczaj było to szarobure zachmurzone
niebo, lub na chwilkę wyzierające zza chmur słabe słońce... stąd poniższe zdjęcia z całą pewnością nie
pokazują w pełni możliwości głównego aparatu modelu G5, który jak wykazały powyższe fotografie dobrze
radzi sobie w warunkach nocnych, toteż można tylko domniemywać że w dobrych warunkach pokaże on
naprawdę wysoką klasę.
Przyjrzymy się tym zdjęciom które udało się zarejestrować, po lewej zamieszczane są fotografie wykonane w
formacie JPEG, częściowo przetworzone przez samo oprogramowanie aparatu, po prawej te same ujęcia
wywołane z surowych plików RAW.

Pomimo że w świetle dziennym w większości sytuacji, szczególnie w trybie ręcznym dynamika rejestrowanego obrazu jest bardzo dobra i nie wymagająca korekty, pliki RAW zawsze
otwierają nowe możliwości poprawy ekspozycji, tu porównanie tego samego zdjęcia wykonanego w trybie ręcznym, po lewej jako JPEG po prawej wywołany z pliku RAW.

zdjęcia porównawcze po lewej wykonane aparatem w trybie ręcznym jako gotowy plik JPEG, po prawej to samo ujęcie wywołane z pliku RAW
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zdjęcia porównawcze po lewej wykonane aparatem w trybie ręcznym jako gotowy plik JPEG, po prawej to samo ujęcie wywołane z pliku RAW

zdjęcia porównawcze po lewej wykonane aparatem w trybie ręcznym jako gotowy plik JPEG, po prawej to samo ujęcie wywołane z pliku RAW

zdjęcia porównawcze po lewej wykonane aparatem w trybie ręcznym jako gotowy plik JPEG, po prawej to samo ujęcie wywołane z pliku RAW

Aparat ultra szerokokątny 8Mpx / zdjęcia w świetle dziennym
Z całą pewnością szerokie plany fotograficzne, szczególnie rozległe pejzaże są idealnym wyzwaniem dla
szerokokątnego obiektywu, którego przypomnę kąt widzenia to aż 135°

(jasność obiektywu f=2,4), w takich

właśnie zadaniach, choć nie tylko, o czym więcej poniżej,

obiektyw ten potrafi naprawdę zachwycić, oferując
pełne dynamiki, obszerne kadry, choć po raz kolejny przypominam o znacznie mniejszej rozdzielczości obrazu
od aparatu głównego.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku głównego aparatu tak i tu po lewej zamieszczone zostały fotografie
zapisane jako JPEG, po prawej wywołane z RAW-ów. Pewną dostrzegalną od razu różnica jest dobór balansu
bieli, ewidentnie zarówno w przypadku aparatu głównego jak i teraz omawianego, automatyka aparatu dobiera
nieco chłodniejsze barwy, o mniejszym nasyceniu, jednak nie wykraczające poza prawidłowe pasmo dla danej
sceny. Jest to jednak dość typowa cecha nie tylko modelu G5, lecz wszystkich aparatów cyfrowych, w każdym
z nich, w zależności od producenta następuje lekkie przekłamanie balansu bieli w trybie automatycznym w
kierunki danej tonacji. W FUJI jest to najczęściej barwa zielona, w NIKONIE i Canonie czerwona, a w LG G5
niebiesko – zielona.
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zdjęcia porównawcze, obiektyw szerokokątny, po lewej fotografia wykonana aparatem w trybie ręcznym jako gotowy plik JPEG, po prawej to samo ujęcie wywołane z pliku RAW

zdjęcia porównawcze, obiektyw szerokokątny, po lewej fotografia wykonana aparatem w trybie ręcznym jako gotowy plik JPEG, po prawej to samo ujęcie wywołane z pliku RAW

zdjęcia porównawcze, obiektyw szerokokątny, po lewej fotografia wykonana aparatem w trybie ręcznym jako gotowy plik JPEG, po prawej to samo ujęcie wywołane z pliku RAW

Główny aparat 16Mpx / zdjęcia w słabym świetle, mieszanym i sztucznym

Zwyczajowo dla każdego aparatu cyfrowego dużym wyzwaniem jest określenie poprawnego balansu bieli w
warunkach sztucznego światła. Nocne zdjęcia miast gdzie ulice często oświetlają lampy sodowe, tu i ówdzie
jednak stoją też latarnie z białym światłem fluorescencyjnym, do tego światła samochodów, neonowych reklam,
oraz te sączące się z okien mieszkań... wszystko to tworzy nie lada łamigłówkę dla automatyki cyfrówki, nie
lepiej wygląda sytuacja gdy wykonujemy zdjęcia w ciasnych, domowych pomieszczeniach oświetlanych
żółtym żarowym światłem, a do tego włączymy oświetlenie sufitowe z żarówkami LED.
W takich warunkach, jeśli balans bieli ustawiony jest na tryb automatyczny zawsze zmierza do osiągnięcia
równowagi temperatury barwowej, która w jednym modelach jest uzyskiwana lepiej w innych gorzej,
oczywiście mamy do dyspozycji jeszcze predefiniowane tryby balansu bieli, jak:
•
•

/ zakres temperatury od 4000K do 3000K
/ zakres temperatury od 3000K do 2400K

fluorescencyjne
żarowe

Jednak by którykolwiek z tych zakresów sprawdził się idealnie w pomieszczeniu, czy też nocą w mieście
musimy mieć do czynienia z jednorodnym światłem mieszczącym się w tych widełkach. Przy odrobinie
wprawy można odnaleźć właściwy punkt balansu bieli, ale bywa to trudne i kłopotliwe, właśnie z tego względu
w takim przypadku najlepiej zdać się jest na tryb automatyczny. Drugą możliwością o której warto tu pamiętać
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jest wykonanie zdjęć w formacie RAW+JPEG dzięki czemu w razie pomyłki automatyki będziemy dysonować
surowymi plikami RAW, gdzie w postprodukcji bez kłopotu będziemy mogli dokonać poprawki balansu bieli,
to jeszcze jeden z atutów posiadania możliwości zapisu w tym formacie.

zdjęcia wywołane z plików RAW, zarejestrowane w trybie RĘCZNYM, od lewej: ISO 200, czas otwarcia migawki 1/24 sekundy, f=1.8 + statyw / ISO 50, czas otwarcia migawki 2 sekundy, f=1.8
+ statyw

zdjęcia wywołane z plików RAW, zarejestrowane w trybie RĘCZNYM, od lewej: obiektyw szerokokątny ISO 50, czas otwarcia migawki 1/6 sekundy, f=2,4 + statyw / obiektyw szerokokątny ISO
50, czas otwarcia migawki 1/8 sekundy, f=2,4 + statyw

przykłady zdjęć wykonanych w sztucznym świetle mieszanym, jak widać automatyczny balans bieli doskonale sobie poradził, obie fotografie wykonano z ręki, w trybie PROSTYM aparatu

W przypadku omawianego LG G5 automatyka balansu bieli wypada zdumiewająco dobrze, podczas
wykonywania fotografii zarówno nocą na ulicach miasta, jak w domowych wnętrzach, gdzie paliły się światła
LED, żarowe i halogenowe, balans był praktycznie za każdym razem dobierany właściwie, bez większych

Dodam tu że zdjęcia wykonywałem zapisywałem zawsze w podwójnym formacie
RAW + JPEG i zdjęcia wykonane w tym ostatnim formacie nie odbiegały od tych wywołanych z plików RAW.
To wielki plus dla automatyki aparatu G5, znacząco ułatwiający codzienną pracę, gdyż w praktyce nawet
wykorzystując najprostsze tryby pracy – w pełni zautomatyzowane – uzyskujemy w zdecydowanej większości
właściwe odwzorowanie braw.
odchyleń od prawidłowego.

Aparat szerokokątny 8Mpx / zdjęcia w świetle mieszanym sztucznym
Również w przypadku zdjęć wykonanych szerokokątnym obiektywem balans bieli zdjęć wykonanych przy

Ze względu jednak na znacznie mniejszą rozdzielczość
matrycy, ilość rejestrowanych szczegółów na zdjęciu jest drastycznie mniejsza. Co gorsza jeśli wykonujemy
zdjęcia w trybach automatycznych, oddając kontrolę nad wielkością ISO, oraz stopnia ingerencji algorytmów
niwelujących szum, zdjęcia zaczynają przypominać przerysowany landszaft... jest to jednak cena zastosowania
wspomnianej matrycy o małej rozdzielczości, oraz polegania na automacie.
sztucznym, mieszanym świetle, wypada bardzo dobrze.
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Jedną z zalet obecności w LG G5 obiektywu szerokokątnego jest jego duży zakres widzenia co pozwoli z łatwością wykonać szerokie ujęcie w ciasnym wnętrzu, acz oczywiście kosztem
geometrii, tu przykładowe fotografie z użyciem tego obiektywu, po lewej zdjęcie wykonane w trybie RĘCZNYM, po prawej w trybie PROSTYM

Fotografia z wykorzystaniem lampy błyskowej – aparat główny i szerokokątny...
W smartfonie LG G5 producent zdecydował się dodać do zespołu tylnych aparatów podwójną diodę
doświetlającą LED, w kolorze białym i pomarańczowym. Ich sumaryczna barwa światła daje znacznie

Nie będzie jednak zapewne zbytnim
zaskoczeniem gdy powiem że obecna na pokładzie G5 dioda doświetlająca, gdyż tym w istocie ona jest –
pomimo niepodważalnie dobrej jakości i przewagi nad układami opartymi o tylko jedną diodę, nadal oferuje
przyjemniejsze, miększe, ciepłe światło, od białych diod LED.

stosunkowo mało światła, a jej fizyczna zdolność do doświetlenia ciemnej sceny jest bardzo ograniczona.

Nie jest to jednak w żadnym razie wada tej lampy, lecz naturalna konsekwencja połączenia funkcji z
rozmiarem, stąd zawsze takie lampy należy traktować jako ostateczność, oraz raczej jako dodatkowe źródło
słabego świata niż w pełni funkcjonalną lampę błyskową.

LG G5 wyposażono w podwójną diodę doświetlającą LED białą i pomarańczowa, ich sumaryczne światło daje bardziej ciepłą, naturalną barwę, acz jego siła jest bardzo ograniczona, jej
pozorna skuteczność wygląda na dobrą wyłącznie w trybie prostym i podstawowym, gdzie automatyka aparatu podbija wartość ISO, choć nieprzesadnie, oraz czas otwarcia migawki, tu po
lewej zdjęcie w trybie prostym, po prawej w trybie ręcznym z włączoną lampą.

Podczas wykonanych testów w trybie manualnym aplikacji aparatu, szybko okazało się że

realny zasięg

doświetlania przez podwójna diodę LED LG G5 nie przekracza jednego metra, maksymalnie dwóch,

już

jednak ze znaczna utratą siły światła. Nieco lepiej wyglądają fotografie wykonane w trybie

PROSTYM I
PODSTAWOWYM, w tym ostatnim przypadku z lampą ustawioną w trybie automatycznym, jest to jednak
wynik wydłużenia czasu rejestracji obrazu, oraz za co duży plus dla marki, w mniejszym stopniu podbicia
wartości ISO.

Dla przypomnienia lampa LG G5 oferuje trzy tryby pracy:
• wyłączona / ikonka lampa przekreślona
• włączona / ikonka lampy
• automatyczny / ikonka lampy + literka A
• synchronizacja na tylną kurtynę (tryb manualny) / ikonka lampy + literka R
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po lewej zdjęcie bez lampy, po prawej z włączoną lampą błyskową – tryb ręczny

część VI – zdjęcia różne z wykorzystaniem gotowych trybów / filtrów
Główny i szerokokątny aparat – zdjęcia HDR...

Kolejną ciekawostką obecną w arsenale trybów pracy aparatu LG G5 jest funkcja rejestracji zdjęć w trybie
HDR, tu krótkie przypomnienie – zdjęcia HDR są to obrazy o wysokiej dynamice (z angielskiego High
Dynamic Range image), odznaczające się dynamiką i luminancją, szczególnie w cieniach porównywalną do
zakresu dynamiki obrazu rejestrowanego przez oko ludzkie. W chwili obecnej technika HDR jest jedyną
realnie zbliżającą fotografię do tego co zdolny jest zobaczyć człowiek zarówno w cieniach, przy słabym

W bardziej zaawansowanej fotografii zdjęcia
tego typu wykonuje się przez wykonanie minimum trzech, a czasem i kilkudziesięciu (w celu otrzymania
określonego efektu rozmycia ruchu) zdjęć, składanych następnie w specjalnym oprogramowaniu w jedną
fotografię. Istnieje też możliwość podbicia tonów pojedynczego zdjęcia, acz uzyskany w ten sposób quasi
świetle, jak i odwrotnie w obszarach bardzo jasno oświetlonych.

HDR nigdy nie dorówna dynamiką obrazu tym wielu klatkowym.

Wśród wielu gotowych trybów pracy w LG G5 znajdziemy również funkcję zdjęć HDR która może pozostawać włączona stale, wyłączona, lub w trybie automatycznym – HDR działa jednak
wyłącznie w trybie pracy PROSTYM (wówczas tylko automatycznie), oraz PODSTAWOWYM, w trybie RĘCZNYM nie mamy możliwości włączenia funkcji HDR. Tu porównawcze zdjęcia, oba
wykonane w trybie PODSTAWOWYM, po lewej bez włączonego HDR-a, po prawej z włączoną funkcją HDR.

zdjęcia porównawcze, oba wykonane w trybie PODSTAWOWYM, po lewej bez włączonego HDR-a, po prawej z włączoną funkcją HDR

W przypadku LG G5 producent nie podaje szczegółów jaką metodę wykorzystano, bywa że na pokładzie
aparatów cyfrowych, jak i lustrzanek są obecne tryby HDR gdzie aparat sam wykonuje dwa, lub więcej zdjęć,
po czym automatycznie łączy je w jedno ujęcie, trudno wyrokować jaką metodę wybrano w omawianym
modelu, nazewnictwo plików wykonanych z wykorzystaniem funkcji HDR zdaje się sugerować że mamy do
czynienia z serią klatek połączony w jedno zdjęcie, jednak ich waga nie różni się zbytnio, lub wcale, od
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klasycznego zdjęcia.

Dostęp do funkcji zdjęć HDR mamy również podczas fotografowania szerokokątnym obiektywem i podobnie jak w przypadku standardowego, działa ona w trybie PROSTYM i
PODSTAWOWYM, powyżej zdjęcia porównawcze, oba wykonane w trybie PODSTAWOWYM, po lewej bez włączonego HDR-a, po prawej z włączoną funkcją HDR

Ważniejsze jednak od samej metody jaką zastosowano jest zawsze z punktu widzenia użytkownika to jak te
zdjęcia wyglądają, w przypadku funkcji HDR w LG G5 efekty są bardzo udane. Wszystko jednak zależy od
tego do jakiej sceny wykorzystamy HDR-a, zdarza się czasem ze uzyskane fotografie są nieco zbyt
rozjaśnione i przerysowane, w zdecydowanej jednak większości efekty są bardzo dobre, a ewentualne
zbytnie podbicie tonów można przygasić już na etapie postprodukcji. Funkcja bardzo efektownie podbija
luminację, szczególnie cieni, ukazując znacznie więcej w nich i w jaskrawym świetle, szczegółów, niż
miałoby to miejsce w klasycznym ujęciu.
Funkcja HDR dostępna jest w trybach: PROSTYM i PODSTAWOWYM ,

przy czym w pierwszym przypadku
włącza się ona i wyłącza samoczynnie bez możliwości naszego wyboru w tej kwestii. Wybór taki mam po
przełączeniu aparatu w tryb PODSTAWOWY, gdzie funkcja zdjęć HDR wywoływana jest z bocznego menu
oznaczonego „trybikiem”, po jej odnalezieniu mamy do wyboru:
•
•
•

/ HDR wyłączony
HDR ON / HDR włączony
HDR AUTO / HDR automatyczny
HDR OFF

Główny aparat 16Mpx / zdjęcia panoramiczne

Przyznam się że sam dość rzadko korzystam z opcji wykonywania zdjęć panoramicznych, która zważywszy na
obecność w LG G5 szerokokątnego obiektywu o promieniu widzenie rzędu 135° ma jeszcze mniejsze
uzasadnienie, jednak oczywiście taka możliwość w modelu G5 została dodana. Panoramę wykonujemy
trzymając telefon pionowo i przesuwając nim płynnie, w miarę starannie utrzymując smartfon w linii

Przy czym możemy ukończyć tą czynność po wykonaniu
pełnej możliwej panoramy, o czym będzie informował nas pasek postępy na ekranie telefonu, lub przerwać w
dowolnej chwili klikając symbol migawki (ikonkę aparatu). Funkcja zdjęć panoramicznych dostępna jest
poziomej aż do zakończenia rejestracji obrazu.

wyłącznie w trybie pracy aparatu PODSTAWOWYM nie jest dostępna ani w trybie PROSTYM, ani RĘCZNYM.
Od strony technicznej przyznać trzeba że automatyka aparatu wywiązuje się znakomicie z funkcji sklejania w

Nawet niewielkie przesunięcia podczas rejestracji nie będą stanowić
problemów, dobrze radzi sobie też z korekcją geometrii zdjęcia, co bywa przecież dość złożone, jak na
widocznym ujęciu poniżej, gdzie zakres zarejestrowanego obrazu przekracza 200°.
jedno ujęcie panoramiczne zdjęć.
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model G5 posiada możliwość rejestracji zdjęć panoramicznych, o bardzo szerokim zakresie przekraczającym nawet 200°, automatyka doskonale radzi sobie z łączeniem poszczególnych
zdjęć, a cały proces przebiega błyskawicznie.

Multi-view
Jednym z kolejnych filtrów obecnych w aplikacji aparatu, dostępnym w trybie podstawowym jest funkcja
wykonywania zdjęć składających się z kilku osobnych ujęć wykonanych tylnymi i przednim aparatem, po

Do wyboru mamy tu podział na dwa, trzy, oraz cztery
okna, w czterech kombinacjach układu (z trzema oknami).
czym są one sklejane w wybrany kolarz – „multi-view”.

By wykonać fotografię w tym trybie, najpierw wybieramy okno z interesującym nas układem okien (zdjęć) po
czym obserwując ekran wykonujemy kolejno fotografie, o tym które aktualnie wykonywane jest zdjęcie i ile
jeszcze zostało do wykonania informuje nas prosty piktogram na ekranie, zdjęcie aktualnie wykonywane jest
podświetlone na zielono. Po zarejestrowaniu wszystkich fotografii aplikacja aparatu scali je w jedną fotografię
dostępną z poziomu galerii.
Efekty uzyskane za pomocą funkcji „multi-view” zależne są zawsze od światła w jakim go wykonujemy, warto
tak organizować układ fotografii by nie były one wykonywane pod słońce, lub z światłem za plecami, pozwoli
to uniknąć niedoświetlenie, lub prześwietlenia kadru. Za pomocą tego trybu można jednak uzyskać przy
odrobinie wprawy naprawdę ciekawe, lub zabawne, efekty znane z aplikacji łączące w podobne kolarze
zdjęcia na portalu Instagram.

Wśród gotowych trybów i filtrów obecnych w aplikacji LG G5 znajdziemy między innymi funkcje Multi-view, Do wyboru mamy tu podział na dwa, trzy, lub cztery okna, w czterech
kombinacjach układu okien. Wykonując takie zdjęcia warto pomyśleć o właściwym ustawieniu kierunku światła, by uniknąć niedoświetlenia, lub prześwietlenia zdjęcia.

tryb zdjęć Multi-view – przykłady...

Popout
Czyli zdjęcie w zdjęciu, lub inaczej zdjęcie w ramce ze zdjęcia. W trybie tym aparat posługuje się do

Zdjęcie z tego
ostatniego stanowią tło dla właściwego zdjęcia, co ciekawe aplikacja w tym trybie pracuje w sposób
równoległy – jednocześnie wykonując zdjęcia z obu aparatów.
wykonania zdjęcia oboma typami obiektywów, głównym standardowym i szerokokątnym.

Tryb ten skrywa jednak dodatkowe możliwości, które ukażą się nam na ekranie, będą to piktogramy
udostępniające wybór trybu zdjęcia „Popout”:
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•
•
•
•

/ zdjęcia z celową dystorsją beczkowatą
/ w tym trybie ramka zdjęcia będzie czarno biała, a samo zdjęcie pozostaje kolorowe
winieta / do ramki zdjęcia dodawana jest lekka winieta
rozmycie soczewkowe / efektowne rozmycie dolnego zdjęcia (ramki) pod zdjęciem głównym
rybie oko

czarno białe

Warto tu jeszcze dodać że powyższe warianty zdjęcia „popout” można dowolnie korelować, łącząc je ze sobą
na jednym zdjęciu.

Innym gotowym trybem, wykorzystującym oba tylne aparaty jest Popout, umożliwiający rejestrację zdjęcia w zdjęciu, gdzie dolne zdjęcie wykonane jest za pomocą szerokokątnego
obiektywu, a główne standardowego. W trybie tym na tylne zdjęcie możemy też nakładać kilka różnych efektów, pojedynczo, lub łącząc je ze sobą, tu od lewej: popout + nieostre tło / popout
+ nieostre tło + winieta / popout + winieta

od lewej: popout + czarno białe zdjęcie tła / popout + rybie oko / popout + rozmycie soczewkowe + czarno białe tło + winieta + rozmycie soczewkowe + rybie oko

od lewej: popout + rozmycie soczewkowe + czarno białe tło + winieta + rozmycie soczewkowe / popout + winieta

Automatycznie

Tryb domyślny w którym znajduje się aplikacja aparatu, chyba że podczas wcześniej wykonywanego zdjęcia
uruchomiliśmy inny, predefiniowany tryb pracy. Uzyskane efekty z tego trybu pracy, jak było to widać już na
zdjęciach zamieszczonych wcześniej, ściśle zależy od warunków oświetleniowych, tryb ten sprawdzi się w
dobrym dziennym świetle w przypadku zdjęć terenowych, oraz mieszanym sztucznym we wnętrzach.
Filtry / style fotograficzne

W każdej aplikacji aparatu na pokładzie smartfonu nie może zabraknąć gotowych filtrów fotograficznych, czy
czasem nazywanych filtrami artystycznymi, nie inaczej oczywiście jest w modelu LG G5, choć na szczęście
producent nie popadł tu w zdarzającą się w innych modelach przesadę i ograniczył ich ilość do rozsądnej

Wszystkie filtry noszą tą samą nazwę „film” zmienną jest wyłącznie cyfra go określająca,
spójrzmy na przykładowe fotografie wykonane z wykorzystaniem 9 gotowych filtrów...
wartości 9 filtrów.
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przykłady fotografii z wykorzystaniem gotowych filtrów (występujących pod nazwą „FILM”) symulujących dany rodzaj kliszy fotograficznej, od lewej: bez filtra / film 1 / film 2

od lewej: film 3 / film 4 / film 5

od lewej: film 6 / film 7 / film 8

od lewej: film 8 / bez filtra – tryb manualny ISO 50 / film 1

od lewej: film 2 / film 3 / film 4

od lewej: film 5 / film 6 / film 7
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od lewej: film 8 / film 9

część VII – fotografia podsumowanie

Czas na podsumowanie wyników testów, zarówno warsztatowych, jak i praktycznych, smartfonu LG G5 pod
kątem możliwości fotograficznych. Przyznam że zawsze z dużym sceptycyzmem podchodzę do informacji
serwowanych przez producentów, jak i tych z sieci, zawszę wolę bazować na faktach niż obietnicach. Do
testów podszedłem więc z zachowaniem „tabula rasa” (niezapisanej tablicy / karty) pozwalając by LG G5 sam
się obronił, lub... pogrążył. Jednak praca z tym smartfonem w ujęciu jego możliwości fotograficznych była od
początku wyłącznie pozytywnym zaskoczeniem.

Pozwólcie że ujmę to tak, jeśli aparat taki jak w G5 posiadałby zoom optyczny to nie tylko wszystkie tanie
kompakty, ale i mega-zoomy stanęłyby wobec rywala z którym na zdecydowanej większości pół by przegrały,
lub ewentualnie nawiązały równorzędną rywalizację, oczywiście jednak takiej możliwości w miniaturowych
soczewkach smartfonu nie ma, stąd jedyną przewagą bardziej zaawansowanych aparatów kompaktowych i
mega-zoomów wobec jakości zdjęć G5 pozostaje już tylko właśnie zoom optyczny.
Pod kątem kultury pracy, tudzież szeroko rozwiniętej możliwości fotografowania manualnego, niskich w tej
klasie i wielkości matryc szumów przy wartościach ISO do 600 maksymalnie 800, dobrą dynamiką obrazu,
bardzo dobrą geometrią, ostrością i celnością autofokusu, zdecydowana większość tanich aparatów
kompaktowych nie jest w stanie pochwalić się niczym więcej, a często ich zdjęcia będą nawet słabsze. Czy
to więc już zmierzch kompaktów? Zapewne jeszcze nie, ale pole na którym widoczne są różnice pomiędzy
smartfonami, a kompaktami staje się coraz węższe i w chwili obecnej ograniczone już właściwie wyłącznie
do optycznego zoomu.
Na wyróżnienie w G5 zasługuje również obecność optycznej stabilizacji obrazu, rzeczywiście wyraźnie
pozytywnie wpływającej na eliminację drgań dłoni przy nieco dłuższych czasach otwarcia migawki, odwagę
producenta za oddanie pełnej kontroli na parametrami ekspozycji w ręce użytkownika, oraz możliwość

gdyż właśnie te dwa czynniki zawsze dobitnie obnażają słabości matrycy i
układu optycznego, tu jednak (i słusznie) G5 nie ma czego się wstydzić. Podsumowując z całą pewnością tylni
aparat główny modelu jest naprawdę udaną konstrukcją, której efekty pracy będą cieszyć nasze oczy. Na
plus również zaliczyć należy nie przeładowanie aplikacji aparatu przeróżnymi filtrami, gadżetami, aplikacja jest
czytelna, prosta i daje wszystko co potrzebne do wykonania udanego zdjęcia.
zapisywania zdjęć w formacie RAW,

Porównanie możliwości fotograficznych po lewej zdjęcie wykonane bezlusterkowcem z matrycą w formacie APS-C FUJIFILM X-M1 / po prawej LG G5 – oba zdjęcia wywołano z plików RAW

Wobec tak ważkich zalet głównego tylnego aparatu o matrycy 16Mpx, pozostaje spory niedosyt że już drugi z
aparatów z obiektywem o tak szerokim, sięgającym 135° zakresie widzenia, dodano matrycę tylko o

gdyby i tu dodano matrycę o wyższej rozdzielczości z całą pewnością aparat ten stałby
się perełką modelu G5, jednak w obecnej sytuacji jest niestety tylko bardzo udaną ciekawostką , jako że
zdjęcia zarejestrowane z jego wykorzystaniem są znacznie mniej szczegółowe, o mniejszej dynamice i
rozdzielczości 8Mpx...
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większych szumach. Trzeci z aparatów nie wymaga specjalnego podsumowania, jest to typowy aparat do
selphie i w tej roli spełnia się znakomicie, acz nic ponadto, zdjęcia są dość płaskie, uderza też spora dystorsja
beczkowata, widoczna też jest duża ingerencja algorytmów wygładzających.

Niepodważalnym atutem smartfonu RAW jest możliwość rejestracji zdjęć w surowych plikach RAW dających możliwość uzyskania znacznie lepszych efektów, w tym dynamiki obrazu od
plików JPEG, tu po lewej zdjęcie wykonane w trybie manualnym ISO 50, po prawej to same ujęcie wywołane z pliku RAW

aparat tylny główny 16Mpx – zalety:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tryb manualny aplikacji aparatu
maksymalny czas otwarcia migawki do 30 sekund
relatywnie w stosunku do wielkości matrycy umiarkowane szumy w ISO 50 do 800
bardzo dobra dynamika obrazu
trafnie działający, w tym w sztucznym / mieszanym świetle – automatyczny balans bieli
wskaźnik balansu bieli w kelwinach
skuteczna stabilizacja optyczna obrazu
wysoka rozdzielczość i szczegółowość obrazu
brak ingerencji algorytmów upiększających w trybie manualnym i RAW-ach
bardzo dobra geometria zdjęć
brak winiety
bardzo dobra skuteczność autofokusu – w tym w słabym świetle
możliwość ostrzenia obrazu manualnie
dwukolorowa lampa doświetlająca LED oferująca cieplejsze, neutralne światło
szybkość migawki do 1/3200s
elektroniczna ekranowa poziomica
możliwość zapisu zdjęć w surowych plikach RAW
funkcjonalność działania aplikacji aparatu zbliżona do tych znanych z lustrzanek
relatywnie bardzo dobre zdjęcia nocne (na statywie)
bardzo duża szybkość pracy / zapisu zdjęć zarówno JPEG jak i RAW-ów
wydajna optyczna stabilizacja obrazu
ostrzenie obrazu z bliskiej odległości od 5 – 6cm
czytelność i łatwość obsługi, nieprzeładowanie, aplikacji aparatu

aparat tylny główny 16Mpx – wady:

•
•
•
•
•

brak podglądu punktu ostrości w trybie ostrzenia manualnego
mała skuteczność lampy doświetlającej LED
niewielkie podbijanie wartości ISO i bardziej agresywne działania algorytmów korygujących zdjęcie w
trybach automatycznych z wykorzystaniem lampy doświetlającej LED przy słabym świetle
agresywne usuwanie szumu przez oprogramowanie aparatu w trybie pełnego automatu
brak ekranowego spustu migawki w trybie pełnego automatu

aparat tylny 8Mpx z obiektywem o kącie widzenia 135° – zalety:

•

wspaniałe szerokokątne ujęcia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brak winiety
ogólna dynamika obrazu
tryb manualny aplikacji aparatu
maksymalny czas otwarcia migawki aparatu do 30 sekund
wydajna optyczna stabilizacja obrazu
maksymalny czas otwarcia migawki do 30 sekund
trafnie działający, w tym w sztucznym, mieszanym świetle, automatyczny balans bieli
wskaźnik balansu bieli w kelwinach
brak ingerencji algorytmów upiększających w trybie manualnym i RAW-ach
bardzo dobra skuteczność autofokusu – w tym w słabym świetle
możliwość ostrzenia obrazu manualnie
dwukolorowa lampa doświetlająca LED oferująca cieplejsze, neutralne światło
szybkość migawki do 1/3200s
elektroniczna ekranowa poziomica
możliwość zapisu zdjęć w surowych plikach RAW
funkcjonalność działania aplikacji aparatu zbliżona do tych znanych z lustrzanek
bardzo duża szybkość pracy / zapisu zdjęć zarówno JPEG jak i RAW-ów
czytelność i łatwość obsługi, nieprzeładowanie, aplikacji aparatu

aparat tylny 8Mpx z obiektywem o kącie widzenia cc – wady:

•
•
•
•
•
•
•

bardzo niska rozdzielczość obrazu
szybka utrata szczegółowości zdjęcia poza centrum kadru
brak podglądu punktu ostrości w trybie ostrzenia manualnego
mała skuteczność lampy doświetlającej LED
niewielkie podbijanie wartości ISO i bardziej agresywne działania algorytmów korygujących zdjęcie w
trybach automatycznych z wykorzystaniem lampy doświetlającej LED przy słabym świetle
agresywne usuwanie szumu przez oprogramowanie aparatu w trybie pełnego automatu
brak ekranowego spustu migawki w trybie pełnego automatu

aparat przedni 8Mpx – zalety:

•
•
•
•
•
•
•

relatywnie jak na przedni aparat „selphie” duża rozdzielczość matrycy
poprawne zdjęcia w dobrym dziennym świetle
poprawna dynamika obrazu w dobrym dziennym świetle
względnie duża liczba szczegółów na zdjęciu w dobrym świetle
tryby wyzwalania migawki przez hasła dźwiękowe, oraz gesty dłoni
szybka i celna praca autofokusu
celne wykrywania twarzy (wyzwalanie migawki)

aparat przedni 8Mpx – wady:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fatalna geometria obrazu błyskawicznie spadająca poza centrum kadru – duża dystorsja beczkowata
niska jakość zdjęć przy słabym świetle
niska dynamika zdjęć przy słabym świetle
brak przedniej lampy doświetlającej LED
niewystarczające doświetlenie kadru za pomocą ekranu
brak stabilizacji optycznej
względnie duże szumy matrycy
agresywna ingerencja algorytmów upiększających w trybach automatycznych nawet przy ich wyborze
minimalnych wartości
brak trybu manualnego
bardzo ograniczone możliwości ingerencji w parametry ekspozycji
brak ekranowego spustu migawki w trybie pełnego automatu
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Przykłady zdjęć terenowych wykonanych smartfonem LG G5 – po lewej zdjęcie wykonane w trybie manualnym, ISO 50 plik JPEG / po prawej ISO 50 zdjęcie wywołane z pliku RAW

część VIII – filmowanie i efekty filmowe

W części tej przyjrzymy się pokrótce możliwością LG G5 pod kątem rejestracji nagrań i klipów wideo. Jak na
zaawansowany smartfon klasy premium przystało posiada on szeroki wachlarz trybów pracy wideo, w tym
nagrywania filmów w rozdzielczości 4K (UHD), oraz kilku trybach tematycznych, mamy tu do dyspozycji:
•

•

nagrywanie klipów w rozdzielczości:
◦ HD / z prędkością zapisu obrazu / rozdzielczość obrazu 1280x720pix
◦ FHD / Full HD z prędkością zapisu 30 klatek na sekundę / rozdzielczość obrazu 1920×1080pix
◦ FHD60 / Full HD z prędkością zapisu 60 klatek na sekundę / rozdzielczość obrazu 1920×1080pix
◦ UHD / K4 (Ultra High Definition – UHD) z prędkością zapisu 30 klatek na sekundę / rozdzielczość
obrazu 3840×2160px
automatyczne tryby tematyczne:
◦ poklatkowo / wideo poklatkowe o różnym wybranym stopniu przyspieszenia: 10x, 15x, 30x, 60x
◦ zwolnione tempo / rozdzielczość nagrania 1280×720pix przy rejestracji 120 klatek na sekundę
◦ snap / krótkie klipy wideo od 3 do 60 sekund z możliwością łączenia kilku nagrań w jeden 60
sekundowy film
◦ popout / zdjęcie w zdjęciu, funkcja działająca analogicznie jak w przypadku fotografowania, oferuje
więc możliwość zmiany dolnego zdjęcia dodając do niego:
▪ rybie oko / zdjęcia z celową dystorsją beczkowatą
▪ czarno białe / w tym trybie ramka zdjęcia będzie czarno biała, a samo zdjęcie pozostaje
kolorowe
▪ winieta / do ramki zdjęcia dodawana jest lekka winieta
▪ rozmycie soczewkowe / efektowne rozmycie dolnego zdjęcia (ramki) pod zdjęciem głównym

Warto tu jeszcze dodać że powyższe warianty klipów „popout” można dowolnie, tak jak w przypadku zdjęć,
łączyć ze sobą na jednym zdjęciu.
Prócz przedstawionych trybów nagrań wideo, aplikacja kamery umożliwia korzystnie z takich funkcji jak:
•
•
•
•
•
•

stabilizacji optycznej
cyfrowego zoomu
lampy doświetlającej LED w przypadku nagrań tylnym aparatem
nagrań z wykorzystaniem obiektywu standardowego i ultra szerokokątnego
nagrywania klipów z wszystkich aparatów, również przedniego
wykorzystanie ekranu do doświetlania obrazu podczas nagrywania klipów przednim aparatem

Filmy rejestrowane tylnym głównym aparatem, w szczególności te w wysokiej rozdzielczości 4K są bardzo
dobrej jakości, obraz jest pełen szczegółów, o żywych, nasyconych barwach.

Poprawnie również pracuje

autofokus szybko dobierając ostrość do zmieniających się kadrów.

Niestety znacznie słabsze efekty oferuje
stabilizacja optyczna, której wpływ na redukcję drgań jest dość skromny, nie udało się również
wyeliminować często pojawiającego się w podobnych urządzeniach efektu „smużenia”
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przesunięciu aparatu, inaczej mówiąc efektu „pływania” co jest między innymi wynikiem budowy matrycy,
tego jak procesor zbiera z niej informacje. Reasumując jednak zalety i wady, w tym szerokie możliwości
dodatkowego wyboru typu klipu, z efektami w postaci filmów poklatkowych, czy popout, działania kamery
należy zaliczyć na plus, choć na tym polu jednak ustępuje ona jakością innym flagowcom.
Kipy wideo przy różnych trybach pracy kamery – przykłady:
•
•
•
•

FULL HD 1920x1080px / 30 klatek na sekundę: https://youtu.be/d97CrEuakoc
zwolnione tempo - HD 1280x720px / 120 klatek na sekundę: https://youtu.be/D5yYq5pg058
4K (FHD) 3840x2160px / 30 klatek na sekundę: https://youtu.be/_F01TrGaXxg
poklatkowo - FULL HD 1920x1080px / 30 klatek na sekundę: https://youtu.be/Rxsywe7g7ZM

część IX – wbudowana aplikacja galerii i jej zamienniki

Pomimo że omawianie aplikacji dostępnych na pokładzie LG G5 nie jest zasadniczo tematem tegoż artykułu,
jedna z nich jest z nim związana bezpośrednio, dotyczy bowiem funkcji fotograficznych – to preinstalowana
aplikacja galerii gdzie trafiają wszystkie nasze pliki graficzne zarejestrowane aparatem, czy kamerą
omawianego modelu.
W toku nabytego doświadczenia z różnymi urządzeniami, różnych marek, nabyłem sporego dystansu do
funkcjonalności aplikacji galerii, obecnej oczywiście na pokładzie każdego smartfonu. Moja raczej negatywna
na ich temat opinia ma swoje korzenia w często źle przemyślanej i ograniczonej funkcjonalności aplikacji,
przyjrzyjmy się jak wygląda to w przypadku modelu LG G5.
Dedykowana aplikacja galerii którą otrzymujemy w pakiecie wraz ze smartfonem, posiada czytelny układ i
dobrą funkcjonalność. Aplikacja sortuje fotografie i pliki wideo pod kątem ich typów: na wykonane aparatem,
pobrane, zrzuty ekranowe, edytowane zdjęcia, czy zapisane z portali społecznościowych. Po wysunięciu z
lewego narożnika menu aplikacji uzyskujemy dostęp do znacznie szerszej możliwości sortowania i
wyszukiwania zdjęć w tym:
–
–
–
–
–
–
–

/ pojawią tu albumy stworzone przez same aplikacje jak:
aparat / album domyślny w którym zapisywane są wszystkie zdjęcia wykonane którykolwiek aparatem
capture / zrzuty ekranu wykonane za pomocą programu Capture+
download / album ze zdjęciami pobranymi z sieci, lub wgranymi do urządzenia
preload / album w którym znajdziemy przykładowe pliki wideo i zdjęcia utworzony przez producenta
screeny / zrzuty ekranowe
snapseed / album ze zdjęciami które zostały edytowane w aplikacji Snapseed (o ile ją
zainstalowaliśmy)
albumy

Co ciekawe albumy możemy dowolnie modyfikować, dodając inną ich zmianę, a nawet wolnomyślne miejsce
zapisywania plików na kartę SD lub pamięć wewnętrzną urządzenia. Aplikacja umożliwia nam również
dowolne tworzenie nowych albumów i przenoszenie pomiędzy wszystkimi albumami plików.
–

/ po wejściu w tą opcję wszystkie obecne w galerii pliki, zarówno fotografie, jak i wideo
wyświetlane są w jednym zbiorczym albumie posortowanym pod kątem czasu ich rejestracji / pobrania
linia czasu

aplikacja umożliwia również odnajdywanie treści pod kątem ich typów:
–

wideo

–

wspomnienia

–
–

/ ta funkcja działa wyłącznie gdy nasze fotografie, nagrania wideo, posiadają dodane
informację o lokalizacji
ulubione / w tym widoku wyświetlane będą pliki które oznaczyliśmy wcześniej gwiazdką jako ulubione
aparat / album w którym zostaną wyświetlone wyłącznie zdjęcia wykonane aparatami LG G5,
posortowane w trzy grupy pod kątem wykorzystanych efektów, typów plików
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Jedną z ciekawszych funkcji galerii jest również obecność kosza – obecnego w menu pod taką nazwą w

w
tym czasie można je na z kosza przywrócić, natomiast po upływie siedmiu dni są one automatycznie kasowane.
Ostatnią z sekcji menu galerii jest „usługa” – są to stricte funkcje sieciowe:
sekcji „zarządzanie” – trafiają tam nasze wszystkie sunięte pliki graficzne w ciągu ostatnich siedmiu dni,

–
–

/ usługa sieciowa umożliwiająca połączenia smartfonu z określonym urządzeniem
zawierającym pliki graficzne działającym z trybie usługi DLNA
chmura / usługa sieciowa, aby uzyskała ona funkcjonalność konieczne jest podpięcie do aplikacji
naszego konta w chmurze, na przykład w Google Drive, lub Dropbox, po połączeniu z kontem w
miejscu tym wyświetlane będą wszystkie zapisane na nim pliki graficzne w układzie folderów takim
jaki posiadamy w chmurze
urządzenia w pobliżu

Prócz wymienionych aplikacja umożliwia również dowolne sortowanie i przemieszczanie pojedynczych
plików, lub ich grup, jak i kasowanie plików przez wybór jedno lub wielokrotny. Jak widać możliwości
dedykowanej aplikacji galerii LG G5 są na bardzo dobrym poziomie, na duży plus zasługuje przejrzystość

Miłym dodatkiem jest też obecność kosza, acz trzeba pamiętać
że pliki tam hibernujące zajmują pamięć urządzenia, lub karty SD. Z całą pewnością aplikację galerii należy
menu, oraz jego przemyślana funkcjonalność.

zaliczyć na duży plus urządzenia, jej funkcjonalność eliminuje praktycznie konieczność instalowania
aplikacji zewnętrznych, co na tle innych rozwiązań jest naprawdę miłym zaskoczeniem.

Wbudowana galeria w LG G5 jest bardzo udanym przykładem przemyślanej aplikacji do zarządzania zbiorem zdjęć i nagrań wideo, tu od lewej: po wysunięciu bocznego panelu menu galerii
otrzymujemy dostęp do różnych typów sortowania materiałów w galerii: albumy (zdjęcie drugie od lewej), linia czasu (zdjęcie trzecie od lewej) i wideo (zdjęcie po prawej)

zdjęcie pierwsze i drugie od lewej: aplikacja umożliwia sortowanie zdjęć również pod kątem trybu „wspomnień” jednak by tryb ten był w pełni funkcjonalny wykonane zdjęcia /
zarejestrowane nagrania wideo musiały wcześniej zostać tagowane informacjami o lokalizacji z GPS / zdjęcie trzecie od lewej sortowanie pod kątem materiałów zarejestrowanych aparatem
smartfonu / zdjęcie po prawej: aplikacja umożliwia również korzystanie z zasobów multimedialnych urządzeń wcześniej sparowanych ze smartfonem, przy czym funkcja ta wymaga
łączności z urządzeniem działającym z trybie usługi DLNA.
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zdjęcie po lewej: unikatową cechą aplikacji galerii jest obecność kosza do którego trafiają usunięte pliki skąd możemy je przez 7 dni przywrócić, po czym są one automatycznie kasowane /
zdjęcie w środku i po prawej – aplikacja umożliwia również podłączenie do zasobów galerii zewnętrznych albumów w chmurze, tu moje albumy zapisane na dysku Google Drive

część X – drogie oryginalne i tanie zamienne akcesoria

Jak zawsze tam gdzie mamy do czynienia z obecnością drogich, akcesoriów, elementów rozbudowujących
funkcjonalność danego uradzania, pojawiają się producenci, oczywiście najczęściej chińscy, oferujący ich
zamienniki za znacznie niższą cenę. Dla wielu konsumentów, w tym dla mnie, opcja taka bywa zbawienna,

gdyż jak wszyscy wiemy akcesoria opatrzone oryginalnym logo, bez względu na ich realny koszt wytworzenia
potrafią ceną przyprawić o zawrót głowy...
Nie inaczej jest w przypadku LG G5, tu jednak obecność dodatkowych akcesoriów ma znacznie szczególne
ze względu jego modułową budowę, a szczególnie korelację możliwości wymiany baterii i jej względnie małej
pojemności wynoszącej 2800mAh.

Innym potencjalnie podatnym na uszkodzenia elementem G5 jest dolny
skrywający wewnątrz również mikrofon, głośnik i gniazdo micro USB

moduł łączący akumulator z telefonem ,

typu C, ten w ogóle

nie jest dostępny w oficjalnej, firmowanej logiem LG sprzedaży, jednak znów na

Podobnie ma się sprawa w przypadku osłony tylnych obiektywów
aparatów, z natury rzeczy, ze względu na wielkość elementu jak i jego lekkie wystawanie, podatny na
uszkodzenia, osłona taka również dostępna jest w Chinach.
szczęście dostępny jest on w chinach.

Przyjrzymy się teraz pokrótce przykładom dostępnych akcesoriów do modelu
oryginalne (o ile taki występuje) i zamienne warianty:
•

LG G5,

oraz ich cenie za

akumulator LG BL-42D1F 2800mAh 10,8Wh 3,85V

◦ dostępność i cena oryginalnego: trudno dostępny / cena w przybliżeniu 140 do 200zł
◦ zamiennik dostępny na platformie AliExpress z opcją darmowej wysyłki: od 7,4$ / około 29,6zł*:
www.aliexpress.com...

•

futerał CFV-160 Quick View

◦ dostępność i cena oryginalnego: dostępny / cena w przybliżeniu 124 do 159,99zł:
http://www.ceneo.pl/44789557;0280-0.htm#tab=click_scroll

◦ zamiennik dostępny na platformie AliExpress z opcją darmowej wysyłki: od 2,59$ / około 10,36zł*:
www.aliexpress.com...

•

power bank / hybrydowa bateria LG BCK 5100:

◦ dostępność i cena oryginalnego: dostępny / cena w przybliżeniu od 129 do 180zł:
http://www.ceneo.pl/47265487

◦ zamiennik dostępny na platformie AliExpress z opcją darmowej wysyłki: od 12,4$ / około 49,6zł*:
www.aliexpress.com...
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od lewej: zamienny akumulator do LG G5 model BL-42D1F / dostępny za kilka złotych zamiennik oryginalnego futerału typu flip Quick View / hybrydowa bateria LG BCK 5100 pełniąca
podwójną funkcję – zamiennego akumulatora, lub power banku, który wraz z baterią można ładować za pomocą szybkiej ładowarki sieciowej

Inne:
•

stacja dokująca dla akumulatora LG G5

/ platforma AliExpress: www.aliexpress.com... / od 2.51$ / około

10zł*
•

/ platforma AliExpress:
/ od 3.41$ / około 13,60zł*
osłona tylnych aparatów fotograficznych / platforma AliExpress: www.aliexpress.com... / od 2.40$ / około
9,60zł*
stacja dokująca ładująca lub z funkcją komunikacji przewodowej
www.aliexpress.com...

•
•

dolna część LG G5 łącząca akumulator z telefonem wyposażona w głośnik, mikrofon, oraz slot baterii

/ platforma AliExpress: www.aliexpress.com... / od 12.50$ / około 50zł*
kabel ładowania magnetycznego + końcówka magnetyczna do smartfonu / platforma AliExpress:
www.aliexpress.com... / od 1.4$ / około 5,60zł*
ochronne szkło na ekran LG G5 / platforma AliExpress: www.aliexpress.com... / od 2.37$ / około 9,48zł*
i gniazdo micro USB typu C

•
•

* przy cenie dolara na poziomie 4zł

od lewej: wśród wielu dostępnych do modelu LG G5 akcesoriów jest między innymi stacja dokująca umożliwiająca łatwe ładowanie smartfonu / stacje tego typu dostępne są w różnych
wariantach w tym z podwójnym slotem ładowania, dla telefonu, oraz osobnego dla drugiego akumulatora, oprócz tego niektóre modele, jak ten powyżej obsługują funkcję łączności OTG,
co oznacza że stacja taka może z powodzeniem służyć również do równoczesnego ładowania i wymiany plików pomiędzy telefonem, a podłączonym urządzeniem / wymienna wykonana z
tworzywa i szkła obudowa tylnych aparatów LG G5
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od lewej: jednym z narażonych, co było szerzej opisywane na początku artykułu, elementem LG G5 jest jego dolny moduł łączący się baterią, wpisując się w tą niszę producenci z Chin
stworzyli dostępne za kilkanaście dolarów amerykańskich zamienniki tej części w wariantach kolorystycznych dopasowanych do dostępnych kolorów LG G5 / ciekawym gadżetem
umożliwiając lądowanie telefonu bez konieczności wpinania go do kabla są przewody z końcówką magnetyczną / szyba ze szkła hartowanego do LG G5

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje oczywiście wszystkich dostępnych akcesoriów do modelu LG G5
dostępnych na Chińskich platformach handlowych jak choćby właśnie AliExpress, to wręcz jedynie jego
skromny zwiastun, podałem tu jedynie najbardziej podstawowe i najczęściej kupowane. Jak zawsze jednak w
przypadku zakupu zamienników wskazane jest zachowanie ostrożności, zdarza się bowiem że jeśli cena jest
zbyt atrakcyjna otrzymany towar będzie równie tani co... nieprzydatny.

Z pewnością jednak zważając na ceny

markowych produktów ryzyko takie warte jest podjęcia.

Smartfon LG G5 i zamiennik oryginalnego futerału typu flip Quick View, zdjęcie w środku i po prawej założony na telefon, zakupiony w chinach za 2.5$ (około 10zł)

Inny wariant futerału dla smartfonu LG G5, z dostępem do ekranu Always On Display (podobnie jak w przypadku Quick View) marki Nillkin cechujący się bardzo dobrą jakością

część XI – Podsumowanie / wady i zalety modelu
Nie będzie chyba dla nikogo, szczególnie po lekturze powyższej recenzji smartfonu LG G5, specjalnym
zaskoczeniem, że moja opinia na temat tego modelu może być wyłącznie jak najlepsza, ale równocześnie nie

Pomimo już blisko roku od jego premiery, model G5 wciąż plasuje się pod
kątem szybkości działania, oraz ogólnie specyfikacji technicznej, w ścisłej czołówce flagowych modeli
smartfonów. W codziennym użytkowaniu zapewni on bardzo wysoką kulturę pracy, obecne na pokładzie 3GB
wolna od kilku krytycznych uwag.

pamięci RAM, szybki procesor Qualcomm Snapdragon 820 8996, wspierany układem graficznym Adreno 530,
zapewniają błyskawiczną pracę,

również z wieloma otwartymi w tle procesami, na nic nie trzeba czekać,
wszystkie polecenia są realizowane natychmiast. Również fani gier nie będą taką konfiguracją rozczarowani,
LG G5 sprawdzi się doskonale w grach również tych najnowszych. Sam po kilkunastu tygodniach dość
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intensywnego użytkowania nigdy nie zauważyłem żadnych dłuższych przycięć, czy zwłoki podczas ładowania
plików, czy uruchamiania aplikacji.
Prawdziwą perełką modelu G5 są jednak jego możliwości fotograficzne, na tym polu nie tylko nadal
pozostaje on na samym szczycie foto-smartfonów, ale wiele z nich przebija, szczególnie pod kątem realnej –

Dotyczy to szczególnie głównego tylnego
aparatu, który z bardzo dobrą dynamiką obraz, relatywnie niskimi szumami matryc, stabilizacją optyczną,
laserowym autofokusem, bardzo dobrą geometrią obrazu, oraz możliwością otwarcia migawki aż do 30 sekund
oferuje znacznie więcej niż znakomita większość konkurentów. A to przecież tylko jeden z trzech aparatów,
nie hipotetycznej możliwości fotografowania w trybie manualnym.

G5 dysponuje bowiem fantastycznym, unikatowym, drugim, szerokokątnym obiektywem o polu widzenia 135°
którego zdjęcia potrafią doprawdy zachwycić, acz już niestety nie pod kątem rozdzielczości obrazu, gdyż

Jest też
oczywiście i aparat przedni dla zwolenników zdjęć z ręki typu „selphie” pomimo słabszej konfiguracji niż tylni
główny aparat i tu użytkownicy nie powinni być zawiedzeni.
obiektyw ten współpracuje z matrycą o znacznie mniejszej rozdzielczości wynoszącej 8Mpx.

Model jednak jak pisałem nie jest wolny od irytujących wad – irytujących gdyż wiele z nich można było łatwo
wyeliminować... pierwszą z nich bateria o niskiej pojemności 2800mAh. Przy tak zaawansowanej
konfiguracji, dużym o wysokiej rozdzielczości ekranie, pojemność ta jest co najmniej za mała, a przecież z
całą pewnością można było tu dodać bardziej pojemny akumulator. Sytuację ratuje, jeden z ważniejszych
atutów modelu – jego modułowa budowa, w tym właśnie możliwość wymiany baterii. Tu jednak znów trafiamy
na kolejny mankament modelu, dotyczący samej budowy mechanizmu zaczepów baterii i modułu ją
utrzymującego. System ten wydaje się być bardzo podatny na awarie.

W ten sposób dotarliśmy do cechy która radykalnie wyróżnia model G5 na tle konkurencji – budowę
modułową. W chwili gdy zaczynałem pisać artykuł na rynek miał lada chwila wejść nowy model LG, następca
omawianego – G6, wówczas wciąż trwały jeszcze spekulacje czy będzie on kontynuował znakomity przecież
pomysł budowy modułowej, czy też nie...sam przyglądając się podejściu marki do rozwoju i dystrybucji
modułów z grupy LG Friends obawiałem się że jednak firma położyła już krzyżyk na tym pomyśle... i
faktycznie kończąc artykuł, marka LG wprowadziła już model G6 oficjalnie na rynek i tak jak się obawiałem
nie ma w nim śladu po modułowej budowie.
Można wręcz powiedzieć że nowy model jest radykalnym odwrotem od innowacji w stronę konserwatywnego
podejścia do budowy smartfonu, opartego o zamkniętą nie rozbieralną konstrukcję. Nie jest to jak już w tekście
recenzji było to poruszane, pierwsza taka sytuacja, podobnie postąpiło Google, jak i Samsung. Szkoda, wielka
szkoda, gdyż właśnie modułowa budowa może być elementem który odwróci obecną irracjonalną tendencję do
budowania nierozbieralnych, zamkniętych, trudnych w serwisowaniu jednorazówek, jednak pozwólcie znów tu
się powtórzę, jak nie wiadomo o co chodzi, zazwyczaj chodzi zawsze o pieniądze... Brak rozwoju modułów w
kolejnych modelach flagowych smartfonów LG rokuje zapewne rychły zmierzch już powstałych, można więc
powiedzieć że LG G5 jest również pod tym kątem prawdziwym unikatem, który pewnie długo nie doczeka się
równorzędnego konkurenta.
Dużo też pisało się na temat wyglądu modelu G5, osobiście uważam że w żadnym wypadku nie jest to jego
przywara, lecz duża zaleta, jest on bowiem z całą pewnością charakterystyczny, wyróżniający się na tle
wielu podobnych do siebie modeli, również brak szkła na tylnym panelu, tak modny ostatnio element budowy,
jako że zastosowano lakierowaną stal, z pewnością odznacza się znacznie większa od szkła trwałością.

Reasumując z czystym sumieniem mogę polecić model LG G5, który teraz gdy na rynek wkroczył jego
następca będzie z pewnością dostępny w znacznie korzystniejszych cenach. Model sprawdzi się w każdym
typie użytkowania, bez względu na ty czy jesteście fanem mobilnych gier, czy też fotografii, czy po prostu
poszukujecie bardzo szybkiego wydajnego urządzenia do codziennych zadań.
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zdjęcia od lewej: smartfon LG G5 zakupiłem w promocyjnej cenie wraz modułem LG Cam Plus / model cechuje się unikatowym wzornictwem wyróżniającym się na tle konkurentów...

LG G5 z założonym modułem LG Cam Plus

część XII – linki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

polska strona marki LG: http://www.lg.com/pl
strona produktu LG G5: http://www.lg.com/pl/telefony/lg-G5
wideo recenzja LG G5 (Mozbilla): https://www.youtube.com/watch?v=bdqIvw5O4Mo&t=36s
polska strona marki LG / akcesoria do smartfonów: http://www.lg.com/pl/akcesoria
moduły LG Friends / moduł LG Cam Plus: http://www.lg.com/ca_en/lg-friends/lg-CBG-720-lg-cam-plus
moduły LG Friends / okulary rozszerzonej rzeczywistości 360 VR LGR100: http://www.lg.com/ca_en/lg-friends/lg-LGR100-lg-360-vr
moduły LG Friends / kamerka sportowa LG 360 CAM: http://www.lg.com/ca_en/lg-friends/lg-LGR105-lg-360-cam
moduły LG Friends / moduł muzyczny LG Hi-Fi Plus with B&O Play: http://www.lgfriends.com/hifi.php
LG Friends – robot LG Rolling Bot – wideo recenzja: http://komorkomania.pl/32655,lg-rolling-bot-w-naszych-rekach-wideo
pełna specyfikacja techniczna LG G5: http://www.mgsm.pl/pl/katalog/lg/g5/

część XIII – galeria

Już na zakończenia artykułu opisującego smartfon LG G5, szczególnie właśnie pod kątem jego możliwości
fotograficznych, zapraszam do zapoznania się z zdjęciami wykonanymi podczas testów modelu, w okresie od
połowy marca do końca kwietnia 2017 roku.
część XIV – specyfikacja smartfonu LG G5 i instrukcja obsługi do pobrania...
SPECYFIKACJA TECHNICZNA LG G5
MODEL

LG G5

INNE NAZWY TEGO TELEFONU

H850

STANDARD

GSM 850 900 1800 1900

STANDARD UMTS

850 900 1900 2100

STANDARD LTE FDD LTE

2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800
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TDD LTE

2600, 2300

WYMIARY (wysokość x szerokość x grubość)

149,40 x 73,90 x 7,30 mm

BUDOWA

jednobryłowa / modułowa / otwierana

WAGA

159g

WYŚWIETLACZ KOLOROWY / IPS TFT

16M kolorów 1440 x 2560 px (5,30") 554 ppi

OCHRONA WYŚWIETLACZA CORNING

Gorilla Glass 4

AKUMULATOR

LG 2800mAh BL-42D1F / typ 2800mAh 10,8Wh / min.
2700mAh 10,4Wh / Li-Ion 3,85V

WYMIENNY AKUMLATOR

TAK

SZYBKIE ŁADOWANIE

Quick Charge 3.0

PAMIĘĆ WBUDOWANA

32 GB

PAMIĘĆ RAM

4 GB

KARTY PAMIĘCI

microSD, microSDHC, microSDXC (do 2 TB)

SYSTEM OPERACYJNY

Android 7.0

PROCESOR

Qualcomm Snapdragon 820 8996

LICZBA RDZENI

4

ZEGAR PROCESORA

dwa taktowane zgarem 2,15 GHz
dwa taktowane zgarem 1,6 GHz

GPU

Adreno 530 @650-736 MHz

STANDARD KARTY SIM

nanoSIM

WPROWADZONY NA RYNEK

I kwartał 2016
APARATY FOTOGRAFICZNE

ŁĄCZNA LICZBA APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH

3

APARATY FOTOGRAFICZNE ULOKOWANIE

dwa z tyłu / jeden z przodu

TYLNI APARAT FOTOGRAFICZNY
ROZDZIELCZOŚĆ MATRYCY

16Mpx

MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ ZDJĘCIA

5312 x 2988px

FORMAT MATRYCY

16:9

STABILIZACJA OPTYCZNA

TAK

ZOOM CYFROWY

TAK / 8x

JASNOŚĆ OBIEKTYWU

f/1,8

KĄT WIDZENIA

brak danych

AUTOFOKUS

TAK / LASEROWY

DIODA DOŚWIETLAJĄCA

TAK / PODWÓJNA (biała + pomarańczowa)

FORMATY ZAPISU ZDJĘCIA

JPEG / JPEG+RAW

INNE

czujnik barwy światła RGB

TRYB MANUALNY

TAK

MAKSYMALNY CZAS OTWARCIA MIGAWKI

30 sekund

MINIMALNA CZAS OTWARCIA MIGAWKI

1/3200 sekundy

ISO

50 – 3200

TRYBY PRACY AUTOFOKUSU

•
•
•

automatyczny wielopunktowy
automatyczny jednopunktowy / po wskazaniu
obszaru
ręczy

POMIAR ŚWIATŁA

średnioważony

KOREKCJA EKSPOZYCJI

TAK / EV +/- 2 stopnie

TRYBY PRACY DIODY DOŚWIETLAJĄCEJ LED

•
•
•
•

wyłączona / ikonka lampa przekreślona
włączona / ikonka lampy
automatyczny / ikonka lampy + literka A
synchronizacja na tylną kurtynę (tryb manualny) /
ikonka lampy + literka R

MANUALNE OSTRZENIE OBRAZU

TAK w zakresie od nieskończoności do makro (minimalna
odległość ostrzenia 5 – 6 cm)

PODGLĄDU PUNKTU OSTROŚCI

BRAK
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TRYBY PRACY BALANSU BIELI

•
•

automatyczny
manualny w zakresie od 7400 do 2400K

BLOKADA EKSPOZYCJI

TAK / AE-L

TRYBY AUTOMATYCZNE

•
•

PROSTY
PODSTAWOWY

FILTRY

TAK / 9 / filtry imitujące różne rodzaje klisz fotograficznych

ZDJĘCIA HDR

TAK / tryby pracy:
•
HDR OFF / HDR wyłączony
•
HDR ON / HDR włączony
•
HDR AUTO / HDR automatyczny

TRYBY PRACY SAMOWYZWALACZA

•

•
TRYBY AUTOAMTYCZNE / POZOSTAŁE

•
•
•
•
•
•
•
•

uruchamianie migawki za pomocą komend
głosowych: „Cziz” / „Smajl” / „Whisky” / „Kimachi” /
„LG”
timer wyzwalający migawkę: wyłącz / 3 sekundy /
10 sekund
panorama
snap
multi-view
popout
automatycznie
poklatkowo
zwolnione tempo
zmianę aparatu z tylnego na przedni

DRUGI TYLNI APARAT FOTOGRAFICZNY
ROZDZIELCZOŚĆ MATRYCY

8Mpx

MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ ZDJĘCIA

3264 x 2448px

FORMAT MATRYCY

brak danych

STABILIZACJA OPTYCZNA

TAK

ZOOM CYFROWY

TAK / 8x

JASNOŚĆ OBIEKTYWU

f/2,4

KĄT WIDZENIA

135

AUTOFOKUS

135°

DIODA DOŚWIETLAJĄCA

TAK / PODWÓJNA (biała + pomarańczowa)

FORMATY ZAPISU ZDJĘCIA

JPEG / JPEG+RAW

INNE

czujnik barwy światła RGB

ZDJĘCIA HDR

TAK / tryby pracy:
•
HDR OFF / HDR wyłączony
•
HDR ON / HDR włączony
•
HDR AUTO / HDR automatyczny

TRYB MANULANY

TAK

TRYBY AUTOMATYCZNE

•
•

PROSTY
PODSTAWOWY

FILTRY

TAK / 9 / filtry imitujące różne rodzaje klisz fotograficznych

MAKSYMALNY CZAS OTWARCIA MIGAWKI

30 sekund

MINIMALNA CZAS OTWARCIA MIGAWKI

1/3200 sekundy

ISO

50 – 3200

TRYBY PRACY AUTOFOKUSU

•
•
•

automatyczny wielopunktowy
automatyczny jednopunktowy / po wskazaniu
obszaru
ręczy

POMIAR ŚWIATŁA

średnioważony

KOREKCJA EKSPOZYCJI

TAK / EV +/- 2 stopnie

BLOKADA EKSPOZYCJI

TAK / AE-L

TRYBY PRACY DIODY DOŚWIETLAJĄCEJ LED

MANUALNE OSTRZENIE OBRAZU
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wyłączona / ikonka lampa przekreślona
włączona / ikonka lampy
automatyczny / ikonka lampy + literka A
synchronizacja na tylną kurtynę (tryb manualny) /
ikonka lampy + literka R

TAK w zakresie od nieskończoności do makro (minimalna
odległość ostrzenia 5 – 6 cm)
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PODGLĄDU PUNKTU OSTROŚCI

BRAK

TRYBY PRACY BALANSU BIELI

•
•

automatyczny
manualny w zakresie od 7400 do 2400K

TRYBY PRACY SAMOWYZWALACZA

•

uruchamianie migawki za pomocą komend
głosowych: „Cziz” / „Smajl” / „Whisky” / „Kimachi” /
„LG”
timer wyzwalający migawkę: wyłącz / 3 sekundy /
10 sekund

•
TRYBY AUTOAMTYCZNE / POZOSTAŁE

•
•
•
•
•
•
•
•

panorama
snap
multi-view
popout
automatycznie
poklatkowo
zwolnione tempo
zmianę aparatu z tylnego na przedni

PRZEDNI APARAT FOTOGRAFICZNY
ROZDZIELCZOŚĆ MATRYCY

8Mpx

MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ ZDJĘCIA

3264 x 2448px

FORMAT MATRYCY

brak danych

STABILIZACJA OPTYCZNA

NIE

ZOOM CYFROWY

NIE

JASNOŚĆ OBIEKTYWU

brak danych

KĄT WIDZENIA

brak danych

AUTOFOKUS

TAK

TRYB PRACY AUTOFOKUSU

•
•

automatyczny punktowy i wielopunktowy
ze wskazaniem obszaru ostrzenia

DIODA DOŚWIETLAJĄCA

NIE / doświetlenie za pomocą ekranu

FORMATY ZAPISU ZDJĘCIA

JPEG

TRYBY PRACY SAMOWYZWALACZA

•
•

•

uruchomienia migawki za pomocą gestów dłoni, lub
po wykryciu twarzy
uruchamianie migawki za pomocą komend
głosowych: „Cziz” / „Smajl” / „Whisky” / „Kimachi” /
„LG”
timer wyzwalający migawkę: wyłącz / 3 sekundy /
10 sekund

AUTOMATYCZNE TRYBY PRACY

•
•
•
•
•
•
•

panorama
snap
multi-view
popout
automatycznie
poklatkowo
zwolnione tempo

DODATKOWE TRYBY PRACY / POZOSTAŁE

•
•

upiększanie twarzy
wybór miejsca zapisu zdjęć: karta pamięci / pamięć
wewnętrzna smartfonu
odwrócenie/odbicie zdjęcie
filtry fotograficzne: film 1 / film 2 / film 3 / film 4 / film
5 / film 6 / film 7 / film 8 / film 9

•
•
FORMAT ZDJĘCIA

1:1 / 4:3 / 16:9 (domyślnie)
GŁÓWNY TYLNI APARAT / NAGRANIA WIDEO

ROZDZIELCZOŚĆ NAGRAŃ

•
•
•
•

STABILIZACJA OPTYCZNA

TAK

ZOOM CYFROWY

TAK / 8x

AUTOFOKUS

TAK

DIODA DOŚWIETLAJĄCA

TAK
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HD / z prędkością zapisu obrazu / rozdzielczość
obrazu 1280x720pix
FHD / Full HD z prędkością zapisu 30 klatek na
sekundę / rozdzielczość obrazu 1920×1080pix
FHD60 / Full HD z prędkością zapisu 60 klatek na
sekundę / rozdzielczość obrazu 1920×1080pix
UHD / K4 (Ultra High Definition – UHD) z
prędkością zapisu 30 klatek na sekundę /
rozdzielczość obrazu 3840×2160px
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FORMATY ZAPISU NAGRAŃ WIDEO

H.263, H.264, MPEG4

TYLNI SZEROKOKĄTNY APARAT / NAGRANIA WIDEO
ROZDZIELCZOŚĆ NAGRAŃ

•
•
•
•

HD / z prędkością zapisu obrazu / rozdzielczość
obrazu 1280x720pix
FHD / Full HD z prędkością zapisu 30 klatek na
sekundę / rozdzielczość obrazu 1920×1080pix
FHD60 / Full HD z prędkością zapisu 60 klatek na
sekundę / rozdzielczość obrazu 1920×1080pix
UHD / K4 (Ultra High Definition – UHD) z
prędkością zapisu 30 klatek na sekundę /
rozdzielczość obrazu 3840×2160px

STABILIZACJA OPTYCZNA

TAK

ZOOM CYFROWY

TAK / 8x

AUTOFOKUS

TAK

DIODA DOŚWIETLAJĄCA

TAK

FORMATY ZAPISU NAGRAŃ WIDEO

H.263, H.264, MPEG4
PRZEDNI APARAT / NAGRANIA WIDEO

ROZDZIELCZOŚĆ NAGRAŃ

•
•

HD / z prędkością zapisu obrazu / rozdzielczość
obrazu 1280x720pix
FHD / Full HD z prędkością zapisu 30 klatek na
sekundę / rozdzielczość obrazu 1920×1080pix

STABILIZACJA OPTYCZNA

NIE

ZOOM CYFROWY

NIE

AUTOFOKUS

TAK

DIODA DOŚWIETLAJĄCA

NIE / doświetlenie ekranem

FORMATY ZAPISU NAGRAŃ WIDEO

H.263, H.264, MPEG4
CZUJNIKI

akcelerometr

TAK

zbliżeniowy

TAK

światła

TAK

magnetometr

TAK

żyroskop

TAK

barometr

TAK

czytnik linii papilarnych

TAK
TRANSMISJA DANYCH

PROTOKOŁY TRANSMISJI DANYCH

XHTML / WAP v2.0 / HSDPA 42,20 Mbit/s / HSUPA 5,76
Mbit/s / HSPA / HSPA+ / LTE DL 450,00 Mbit/s / LTE UP 50,00
Mbit/s

GPRS

TAK

EDGE

TAK

Bluetooth

v4.2 LE

Profil A2DP

TAK

WiFi

v802.11 a/b/g/n/ac

Częstotliwości WiFi

2,4 i 5 GHz

WiFi Direct

TAK

DLNA

TAK

Miracast

TAK

Hotspot WiFi

TAK

IrDA

TAK

USB

v2.0 OTG / Type-C

Moduł GPS

TAK

Obsługa A-GPS

TAK

Obsługa GLONASS

TAK

NFC

TAK
KOMUNIKACJA I WIADOMOŚCI

Połączenia oczekujące
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TAK
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Połączenia konferencyjne

TAK

Przekierowania

TAK

Instant Messenger

TAK

SMS

TAK

pamięć SMS

TAK

MMS

TAK

słownik

XT9

klient e-mail

TAK

protokoły e-mail

POP3, IMAP4, SMTP

czytnik RSS

TAK
MULTIMEDIA

radio

TAK

obsługa mp3

TAK

głośnik

1 monofoniczny

audio jack

3,5 mm

formaty dźwięku

AAC, AAC+, AMR, WAV, eAAC+

polifonia

TAK

java

TAK / ART
FUNKCJE BIZNESOWE

zegarek

TAK

stoper

TAK

alarm

TAK

kalkulator

TAK

organizer

TAK

kalendarz

TAK

wymienna obudowa

TAK

praca w samolocie

TAK

dane i faks

TAK
INNE FUNKCJE

wygaszacz

TAK

obsługa motywów

TAK

wybieranie głosowe

TAK

głośnomówiący

TAK

dyktafon

TAK

wibracje

TAK

DO POBRANIA:
– instrukcja użytkowania smartfonu LG G5 pl (PDF)

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com

tekst i opracowanie:
Sebastian Nikiel

30.04.2017
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