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Zestaw sprzedażowy…

Znajomość ze smartfonem chińskiej marki OPPO należącym do rodziny Reno, model 5 5G, rozpoczniemy od
przyjrzenia się zawartości zestawu sprzedażowego. Mogłoby się wydawać po cóż w ogóle o tym wspominać…
tak byłoby w świecie jeszcze sprzed kilku lat, gdy na pewniaka można było przyjąć że w zestawie z każdym
nowo nabytym smartfonem dostaniemy ładowarkę z kablem do niej i słuchawki. Niestety dziś już takie
oczywiste to nie jest, niektóre topowe marki, z gruntu fałszywie podpierając się nadużywanym tu słowem
„ekologia”, przestały do swych urządzeń dołączać ładowarki, które trzeba kupić za nie małe pieniądze
osobno. Ten sam los spotkał również kabel zasilający / komunikacyjny, jak i słuchawki.

Trudno mówić tu o ekologii w sytuacji gdy każda nowa generacja urządzeń zasilana jest coraz mocniejszymi,
wydajniejszymi ładowarkami, co oznacza że nawet jeśli ktoś zachował starą, zwyczajnie będzie ona
niewłaściwa. Zakładanie więc że klient nie będzie kupował ładowarki, to tak jakby zakładać że będzie
ładował nowe urządzenie zdolne do ładowania z mocą powiedzmy 60 W, ładowarką oferująca zaledwie 18 W,
czysta fikcja i ukrywanie prawdziwych celów, tudzież chęci pomnożenia dochodów, pod płaszczykiem
ekologii.
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OPPO Reno 5 5G – pomimo że początkowo podchodziłem do jego możliwości z rezerwą, jak będziecie mogli zobaczyć w tym artykule, jego foto możliwości zasługują na pochwałę. Tu oba zdjęcia
wykonane tym właśnie smartfonem, po lewej autor podczas zejścia z Magury, po prawej widok ze szczytu Klimczoka na Magurę i Schronisko PTTK pod Klimczokiem.

Owa pseudo ekologiczne praktyki nie dotyczą na szczęście (i paradoksalnie) znakomitej większości chińskich
marek, ba… zachowanie w tej mierze marek wycofujących takie akcesoria z zestawów sprzedażowych, tworzy
okazję dla marek chińskich do podkreślenia zalet zakupu ich urządzeń. Nie inaczej jest w przypadku
omawianego OPPO Reno 5 5G. Model sprzedawany jest w estetycznym kartoniku, wykonanym z twardej
tektury, pokrytym wysokiej jakości satynowym, miejscami laminowanym na błysk papierem, w kolorze czarno
– zielonym. Ascetyzm i zdecydowane linie podkreśla nie tylko jego bryła, ale również niewielka ilość
dodatkowych napisów. Na górnym panelu znajdziemy wyłącznie informację o nazwie modelu i marki,
podobnie na lewej ściance. Natomiast na ścince przedniej i tylnej natrafimy na naklejki z informacjami
technicznymi na temat samego urządzenia, jak i producenta. Warto pamiętać że nowo zakupione urządzenie
musi posiadać nienaruszoną plombę na dnie opakowania, potwierdzające że zestaw nie był wcześniej
otwierany.

Po otwarciu kartoniku, pierwszym co dostrzeżemy jest kolejny, mniejszy, wykonany z czarnej tektury. Skrywa
on w swym wnętrzu kilka broszurek w tym wielojęzyczną, z podstawowymi informacjami technicznymi na
temat omawianego modelu smartfona. Brak natomiast wśród nich choćby uproszczonej wersji instrukcji
obsługi, choć to akurat dziwić nie powinno, jest to powszechnie obecnie stosowana praktyka. Producenci
zamiast dodawać grube książki, implementują dość często uproszczoną wersję takiej instrukcji albo w samym
smartfonie, albo jako plik do pobrania ze strony marki. Szkopuł w tym że w przypadku Reno 5 5G nie
znajdziemy jej ani w jednym, ani w drugim miejscu. Co prawda w samym telefonie są dostępne wskazówki
omawiające w prosty sposób niektóre tryby jego pracy, wciąż nie dostarczają one jednak wystarczającej ilości
informacji. Tu pierwszy, choć nie związany z samym telefonem, minus dla marki.
Oprócz niezbędnej papierologii w rzeczowym kartoniku znajdziemy znacznie bardziej funkcjonalne dodatki.
Pierwszym z nich jest umieszczony na tekturce klucz umożliwiający otwarcie szufladki dla kart SIM, drugim
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proste sylikonowe etui dla modelu

Reno 5 5G. To ważne że już na starcie marka dba o to aby zakupione
urządzenie było właściwie chronione, czemu na pewno przysłuży się obecna na ekranie folia, oraz właśnie
rzeczowe etui.

Po podniesieniu czarnego kartonika naszym oczom ukaże się wreszcie właściwy bohater tej recenzji, tudzież
smartfon OPPO Reno 5 5 G. No prawie, w rzeczywistości bowiem jest on jeszcze okryty dodatkowym
ochronnym etui z półsztywnej mlecznej folii. Na jej licu nadrukowano nazwę marki, oraz modelu, jak i
podstawowe dane techniczne telefonu. Po jej zdjęciu, warto zwrócić uwagę na obecna na tylnym panelu
smartfona naklejce. Nie powinniśmy jej wyrzucać, zawiera ona takie dane jak fabryczny numer modelu, oraz
unikatowy IMEI I i II.

Pod smartfonem natrafiamy na kolejna kartonowa przekładkę, za która ukryto profilowaną wkładkę z
tworzywa, a w niej to co niektórzy z dużych graczy na rynku uważają za zbędny i nieekologiczny luksus, to jest
ładowarkę sieciowa, metrowy kabel do niej USB / micro USB C, oraz przewodowe, dokanałowe słuchawki
stereofoniczne. Umożliwiają one nie tylko odsłuch muzyki, ale również nawiązywanie i prowadzenia połączeń
głosowych.

Na duży plus, że marka OPPO nie podążą śladami pseudo-ekologicznej mody i wyposaża swój zestaw sprzedażowy w standardowy zestaw akcesoria. W kartoniku znajdziemy: szybką ładowarką, kabel
komunikacyjny i do ładowania USB / micro USB C, słuchawki stereofoniczne z funkcją zestawu głośnomówiącego, kluczyk do szufladki kart SIM, oraz proste sylikonowe etui na plecki.

Ładowarka od razu zawraca uwagę swoimi gabarytami i wagą sugerując że mamy do czynienia z modelem
zdolnym do generowania dużej mocy. W istocie tak właśnie jest, dołączany do zestawu model ładowarki
OPPO SuperVOOC 2.0 / VCA7JAEH, zapewnia smartfonowi Reno 5 5G możliwość ładowania o prądem
maksymalnej mocy aż 65 W.

Samej kwestii ładowania przyjrzymy się szerzej w dalszej części. Podsumowując

tą część duży plus dla marki OPPO za nieuleganie panującym trendom na minimalizację zawartości zestawu
sprzedażowego. Decydując się na zakup tego urządzenia producent od razu wyposaża nas we wszystkie
potrzebne dodatki zapewniające możliwość nie tylko naładowania jego ogniwa, ale również ochronę przed
zarysowaniem samej obudowy.
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Materiały, obudowa i jej wersje...

Smartfon OPPO Reno 5 5G, dostępny jest w naszym kraju w dwóch wersjach kolorystycznych tylnego panelu i
ramki wokół ekranu:
•
•

Dark Silent Night
Reno Astral Blue

/ czarny
/ niebieski (na rynku azjatyckim wariant ten opisywany jest jako NEVADA)

Natomiast na rodzimym marce azjatyckim rynku występuję on jeszcze w trzech odmianach kolorystycznych, a
przynajmniej tle udało mi się ich odnaleźć:
•
•
•

/ letnie słoneczne morze
/ gwiazdy wprowadzają sen
night sea / nocne morze
summer sunny sea

stars intro a dream

Smartfon OPPO Reno 5 5G dostępny jest w krajowej sprzedaży w dwóch kolorach, czarnym – Dark Silent Night (tu po lewej), oraz niebieskim – Reno Astral Blue (na rynku azjatyckim wariant ten
opisywany jest jako NEVADA)
zdjęcia pobrano ze strony marki w celu prezentacji omawianego urządzenia, marka OPPO jest ich wyłącznym właścicielem (www.oppo.com/pl)

Wszystkie, wraz z wariantami europejskimi, posiadają matowe, lekko się mieniące, lub perłowe wykończenie.
W przypadku wariantów krajowych jest to bardziej widoczne w przypadku modelu niebieskiego. Tylny panel
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Wydawać by się mogło że to wyraźny krok w tył w
stosunku do modeli konkurencji, gdzie dominuje szkło, rzadziej metal. Jednak nie powinno nas to niepokoić ani
zniechęcać, tworzywo to z całą pewnością cechuje się wyższą odpornością na uderzenia od szkła,

obudowy wykonano w całości z tworzywa sztucznego.

spodziewam się że i z odpornością na zarysowania będzie lepiej. Sprzyja temu fakt że jego powierzchnia nie
tylko została wykończono satynowo, nie na błysk, ale i fakt że posiada delikatną fakturę, doskonale
maskującą ewentualne zarysowania. Ta ostatnia cecha znacząco poprawia
znakomicie leży w dłoni, dobrze się go trzyma, nawet spoconymi dłońmi.

również łatwość chwytu.

Model

Pomimo że plecki i modelu wykonano z tworzywa sztucznego, jego cechy użytkowe sprawiają że trudno to uznawać za wadę, tworzywo to cechuje wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, nie
palcuje się, a dzięki drobnej fakturze doskonale trzyma się nawet w spoconej dłoni, na pewno też nie można mu odmówić estetycznego wyglądu.

W sukurs nieco wchodzą tu jednak dwie inne cechy budowy, charakterystyka ramki, oraz duża wyspa z
aparatami fotograficznymi. Ta ostatnia wyraźnie przechyla środek ciężkości w stronę górnej krawędzi
ekranu. Warto o tym pamiętać chwytając urządzenie. Nieco gorzej wygląda sytuacja w przypadku ramki, ta
wykończona na połysk, jest po prostu śliska, łatwo też się palcuje. Pomimo że wyglądają jakby wykonano je
z metalu, również tu zastosowano tworzywo sztuczne. Ich brzegi zostały zaokrąglone, silniej ku plecom, gdzie
płynnie przechodzą w zaokrąglone linie rantu tylnego panelu. Warto zauważyć że grubość ramek to zaledwie 5
mm na bokach, oraz 7,5 mm na górnej i dolnej krawędzi gdzie unoszą się one obejmując brzeg ekranu, oraz
pleców. Skoro jesteśmy już przy liczbach, globalnie całkowita grubość telefonu wynosi 7,9 mm dla ramki z
ekranem, wraz z wyspą dla aparatów 10 mm, długość 159,1 mm, a szerokość 73,4 mm. Natomiast waga Reno
5 5G to 172 g.
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Również ramki OPPO Reno 5 5G wykonano z tworzywa sztucznego, dobrze imitującego wygląd metalu. Ich przywarą jest jednak duża śliskość, a dodatkowo pewny chwyt utrudnia tu też ich zaokrąglony
profil. Globalnie jednak model wyróżnia się udanym, zrównoważonym wzornictwem.

Przyjrzyjmy się teraz układowi przycisków, oraz gniazd komunikacyjnych. Spoglądając na telefon od strony
ekranu, w górnej części lewej ramki dostrzeżemy otwór zwalniający szufladę dla dwóch kart SIM w
standardzie NANO. Tuż pod nią dodano dwa fizyczne przyciski regulujące między innymi głośność. To jedyne
co znajdziemy na tym panelu ramki. W dolnej części ramki znajdziemy natomiast od lewej: gniazdo
przyłączeniowe mini Jack, dalej niewielki otwór mikrofonu, w osi smartfona gniazdo ładowania /
komunikacyjne w standardzie micro USB C, a tuż przy przy prawej krawędzi trzy otwory wyjściowe,
pojedynczego monofonicznego głośnika. Samym podzespołom przyjrzymy się szerzej dalej. Znów podążając w
górę, tym razem wzdłuż prawej krawędzi, w górnej części dostrzeżmy tylko jeden fizyczny przycisk
włączania / wyłączania. Posiada on wzdłużne wgłębienie, pomalowane na kolor jasno zielony. Na górnym
panelu ramki natrafimy tylko na otwór dodatkowego głośnika.
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Fizyczne przyciski funkcyjne wystają na około milimetr poza obrys ramki. Cechują się bardzo dobrym,
wyczuwalnym skokiem, o właściwym oporze, korzystanie z nich jest wygodne. Natomiast cechą która
niezwykle mnie zaskoczyła jest fakt podzielenia przycisków funkcyjnych na dwa boki smartfona. Może to
jednak wynikać z moich dotychczasowych doświadczeń użytkowych. Wszystkie bowiem posiadane przeze
mnie smartfony, w tym ostatni HUAWEI P20 Pro, posiadały fizyczne przyciski zgrupowane na prawym boku. W
przypadku Reno 5 5G te do obsługi głośności powędrowały jak wiemy na lewy.

Czy to dobre rozwiązanie? Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Na pewno dla osób przyzwyczajonych do
bardziej typowego układu przycisków ich obsługa jest nieco mnie intuicyjna i wygodna. Ma to też jednak i
swój plus, trudno w tej sytuacji pomylić przycisk włączania / wyłączania z tymi sterującymi głośnością.
Natomiast nieco niespodziewaną przywarą wynikającą z takiego ich układu jest utrudniona obsługa dla osób
leworęcznych, jaką jestem ja sam. Trzymając zazwyczaj telefon właśnie lewą ręką, miałem wszystkie przyciski
funkcyjne po palcem wskazującym gdy kciuk wspierał się o lewy bok, w obecnym w OPPO Reno 5 5G
układzie, trzymając go w ten sposób często dochodzi do przypadkowego wciśnięcia przycisków pogłaśniania.
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Spójrzmy teraz na sam ekran, w górnej jego części, w osi urządzenia natrafimy na szparę głośnika słuchawki.
Ze względu na jego długość, wynoszącą około 17 mm, oczko przedniego aparatu powędrowało do lewego
górnego rogu, jest to dość często spotykane rozwiązanie, choć kadrowanie przez tak ulokowany aparat
wymaga pewnego przyzwyczajenia. Spoglądając na stronę przeciwną, nieopodal prawego górnego rogu
ekranu dodano czujnik zbliżeniowy i światła. Element ten jest ledwo dostrzegalny, jego obecność można
stwierdzić właściwie jedynie po milimetrowym wcięciu na folii chroniącej ekran. Ta ostania, pomimo że jej
obecność to plus dla marki, odznacza się niestety dość niską odpornością na zarysowania. Z pewnością należy
liczyć się z koniecznością pewnie dość szybkiej jej wymiany na inną folię, lub szkło hartowane. Skoro padło
słowo ochrona, warto dodać że ekran Reno 5 5G chroni szkło Corning GG3+/ AGC DT-Star1. Pod tymi
tajemniczymi nazwami kryje się po prostu szkło Corning® marki Gorilla® Glass wersja III, które powinno
zapewnić ekranowi bardzo dobrą ochronę udarową.

...nieopodal prawego górnego rogu ekranu dodano czujnik zbliżeniowy i światła, tu zaznaczony na zdjęciu po prawej. W miejscu tym dostrzeżemy lekkie wcięcie folii poprawiające celność pracy czujnika.

W Reno 5 5G nie znajdziemy natomiast przedniej diody powiadomień którą zastąpiono… podświetleniem
krawędzi ekranu. Cecha ta zresztą jest z poziomu interfejsu w pełni konfigurowalna, o czym jednak szerzej
będzie w dalszej części. Wadą takiego rozwiązania jest fakt że podświetlenie działa tylko przez krótką
chwilkę, osobiście chętniej bym tu jednak widział konwencjonalną diodę LED.

8

CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org
Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Recenzja nie jest ofertą
handlową, nie powstała na zamówienie firm trzecich, nie jest też przez takowe sponsorowana, ani nie namawia do zakupu danego, omawianego sprzętu, lub książki.

Pomimo dość prostego wyglądu, bez żadnych ekscentrycznych dodatków, OPPO Reno 5 5G z całą pewnością może się podobać, cechuje go lekkie i nowoczesne wzornictwo, oraz dobra jakość
zastosowanych materiałów i znakomite ich spasowanie, oraz wykończenie.

Globalnie ergonomia telefonu stoi na wysokim poziomie, pomimo dużej, wystającej na około 21 mm

(wysokość wyspy wraz z obiektywami) wyspy z aparatami fotograficznymi. Z całą pewnością jednak warto
wciąż poprawkę na fakt że tak duża wyspa zmienia nieco geometrię obudowy. Nie sposób więc położyć jej
płasko na pleckach, warto też pamiętać o tym że mocno wystające obiektywy znacznie łatwiej zarysować,
wskazane jest więc użytkowanie telefonu w etui chroniącym ten element. Można tu też ewentualne rozważyć
implementację dodatkowych ochronnych szkieł na soczewki dostępnych do tego modelu.

Podsumowując, duży plus za jakość wykorzystanego na pleckach tworzywa sztucznego, jego matowa
powierzchnia i lekka faktura znakomicie chronią przez ślizganiem się smartfona, a lekko perłowy pobłysk
przydaje mu ciekawego, eleganckiego wyglądu. Cechy te szczególnie dobrze widać w przypadku wariantu
niebieskiego, nieco gorzej jest w przypadku modelu czarnego, który łatwiej się palcuje, nadal jednak równie
dobrze trzyma się go w dłoni. Wyjątek w obu przypadkach stanowi natomiast sama wyspa z aparatami, którą
została pokryta szkłem, w związku z czym dużo łatwiej się palcuje, acz po kilku tygodniach użytkowania nie
zauważyłem zwiększonej podatności tego elementu na zarysowania.
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Oprócz nienagannego designu, oraz świetnego wykończenia, na pewno cechą charakterystyczną modelu jest jego duża tylna wyspa z aparatami, element ten jednak należy pamiętać dość mocno
wystaje poza obrys tylnego panelu, problem ten jednak rozwiązuje zastosowanie dodatkowej obudowy, choćby w postaci prostego sylikonowego etui obecnego e zestawie sprzedażowym.

Obudowa cechuje się znakomitym wykończeniem, wszystkie elementy są bardzo dobrze spasowane, całość
zachowuje wysoką sztywność, nie ma żadnych luzów, nic nie trzeszczy, nie ma tu mowy o jakiejkolwiek
tendencji do wyginania.

Obudowa prezentuje poziom właściwy dla super średniaka, a nawet i w segmencie
klasy wyższej nie miałaby się czego wstydzić, tu więc duży plus dla marki. Pewną może nie tyle wadą, co
uwagą, jest natomiast podział przycisków funkcyjnych na dwa boki urządzenia. Warto też pamiętać o właściwej
ochronie mocno mimo wszystko wystającej poza obrys obudowy wyspy z aparatami fotograficznymi.

ZESTAW SPRZEDAŻOWY / OBUDOWA I MATERIAŁY – podsumowanie...
zalety
•
•
•
•
•
•
•
•

staranne wykonanie z dobrej jakości materiałów
ogólnie udane, niekrzykliwe wzornictwo
delikatnie chropata faktura plecków skutecznie przeciwdziałająca wyślizgnięciu się telefonu z ręki
dobre wyważenie pomimo ciężkiej wyspy z aparatami w górnej części pleców modelu
niska waga smartfona i mała grubość obudowy
szkło Corning® marki Gorilla® Glass wersja III chroniące ekran
szybka ładowarka sieciowa, zestaw słuchawkowy, oraz etui w zestawie sprzedażowym
dobra odporność mechaniczna obudowy na zarysowania

wady:
•
•
•

niezbyt wygodne podzielenie przycisków funkcyjnych na dwie strony obudowy szczególnie utrudniające obsługę osobom leworęcznym
brak fizycznej diody powiadomień
mocno wystająca wyspa z aparatami wymagająca ostrożności

Podzespoły – czyli zaglądamy pod maskę...

Pora porzucić opisywanie zalet i przywar urody zewnętrznej modelu i przyjrzeć się jego wnętrzu, czyli
zastosowanych w OPPO Reno 5 5G podzespołach. Smartfon wyposażono w nieco starszy, ale wciąż dobrze
wypadający, ośmiu rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G. Pewną chyba już tradycją jest w
przypadku marki OPPO że procesor obecny w modelu flagowym poprzedzającym kolejną generację trafia do
nowego średniaka, a nowszy do wersji flagowej. Tak jest i w tym przypadku, ten sam procesor napędza
ubiegłoroczny flagowiec marki z rodziny Reno, model 4 Pro. Warto tu dodać że procesor Qualcomm
Snapdragon 765G jest zgodny ze standardem sieci 5G co z całą pewnością należy zaliczyć do ważnych zalet
modelu.
Pomimo że nie zabłyśniecie w towarzystwie jego wynikami z benchmarków w starciu z topowymi
flagowcami, wraz z 8 GB pamięci RAM na pokładzie, oraz układem graficznym Adreno 620, smartfon
zapewnia nam doskonałą platformę, która gwarantuje bezstresową, szybką i płynną pracę w zróżnicowanych

poradzi sobie z łatwością ze wszystkimi typowymi zadaniami, jak przeglądanie
internetu, poczty, odtwarzanie filmów, czy edycja zdjęć. Również fani gier nie powinni tu mieć powodów do
narzekań, choć oczywiście najnowsze tytuły mogą okazać się już nieco zbyt dużym wyzwaniem. Biorąc jednak
pod uwagę relację ceny do możliwości jest naprawdę nieźle.
zadaniach. Reno 5 5G
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Jest tu jednak pewno poważne „ale”, deklarowane w specyfikacji 8 GB RAM nijak ma się do wskazań
programów diagnostycznych CPU-Z, oraz CPU X. Oba wskazują że zamiast deklarowanej 8 GB pamięci RAM
mamy fizycznie 7,4 GB według CPU-Z, oraz 7,23 GB według CPU X. Nie da się tego fizycznie wyjaśnić
przelicznikiem gigabajta na megabajty. W tym bowiem przypadku wynik wyglądałby następująco 1 GB = 1024
mb x 8 (GB RAM) = 8 192 mb, co oznacza że brak nam odpowiednio 892 mb (CPU-Z) i 962 mb (CPU X).
Chcąc uniknąć możliwości że problem ten dotyczy tylko mojego egzemplarza sprawdziłem to na kolejnym
takim samym. Niestety efekty był dokładnie taki sam… trudno mi tu doprawdy zgadywać co stoi za tą różnicą
wskazań.

OPPO Reno 5 5G napędza dobry, choć już nie najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 765G, towarzyszy mu układ graficzny Andreno 620, oraz 8 GB pamięci RAM… a raczej powinno tyle jej być, z
niewiadomych bowiem przyczyn programy diagnostyczne CPU-Z wskazuje tylko 7,4 GB RAM, a CPU X jeszcze mniej bo 7,23 GB...

Ważnym atutem jest tu również fakt że nawet wysoko obciążony OPPO Reno 5 5G się nie nagrzewa.

Obudowa przez większość czasu pozostaje chłodna. Wyjątek stanowi tu dłuższe fotografowanie, lub kręcenie
klipów wideo. Wówczas faktycznie telefon może nieco się zagrzać, choć nawet wtedy, po blisko 45 minutach
fotografowania, temperatura podzespołów nie przekroczyła 38°C. Najwyższe zarejestrowane temperatury, w
wyjątkowy upalny letni dzień, również po ponad pół godzinie kręcenia klipów wideo na potrzeby tej recenzji,
wyniosły 43,7°C. W codziennym użytkowaniu temperatura waha się średnio w przedziale od 25 do 32°C,
bardzo rzadko przekraczając 35°C.
Model wyposażono w 128 GB szybkiej pamięci UFS 2.1, z czego na start, po pierwszym uruchomieniu, dla
użytkownika dostępnych jest około 115 GB,

pozostała część od razu zajęta jest przez system Android, oraz
preinstalowane aplikacje. Tych ostatnich na szczęście wiele nie ma, nie mamy tu do czynienia ze śmietnikiem
zdarzającym się w niektórych modelach, szczególnie tych dystrybuowanych przez operatorów sieci. Te które

były, można było bez problemu usunąć, poza jedną – aplikacją Netflixa. To jednak jedyny tego typu incydent.

Jak już pewnie się zorientowaliście po części opisującej budowę modelu, nie mamy tu niestety możliwości
rozbudowy pamięci kartami pamięci, trochę szkoda, choć sam nie poczytuję tego za specjalną przywarę Reno 5
5G. Również w moim poprzedniku HUAWEI P20 Pro była to dokładanie taka sama pojemność pamięci
wewnętrznej i również bez możliwości rozbudowy kartami. Przez cały okres użytkowania nigdy nie
wypełniłem więcej niż około 35 GB ze 120 GB dostępnej dla użytkownika pamięci, mając przy tym zapisanych
nawet ponad 3 000 fotografii w galerii urządzenia.
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Ważną zaletą modelu jest doskonale zoptymalizowanie pracy podzespołów, oraz brak tendencji do przegrzewania, nawet obciążony bardzo rzadko nagrzewa się powyżej 40°C / Reno 5 5G wyposażono
w 128 GB szybkiej pamięci UFS 2.1, z czego dla użytkownika po pierwszym uruchomieniu, dostępnych jest około 115 GB.

Tym bardziej dziwi natomiast fakt że skoro telefon nie posiada slotu kart pamięci, a jedynie szufladę dla kart
SIM, nie zdecydowano się na zadbanie o jego ochronę przed woda i pyłem. To akurat dla mnie bardzo istotna
wada, jednak po wyeliminowaniu marki HUAWEI z rynku, wcześniej typowa dla modeli tej marki wysoka
klasa wodoodporności, nagle praktycznie znikła z segmentu średniego powracając do tylko wybranych

To niepodważalna przywara, mocno uderzającą w moim przypadku w możliwość jego
bezpiecznego użytkowania w terenie, a mowa tu o górskich szlakach w każdych warunkach pogodowych, od
mrozu, przez upał, ulewy i śnieżyce – warunków z którymi śpiewająco radził sobie P20 Pro.
flagowców.

Szkoda… obecność ochrony przed wodą i pyłem dodałby do już niezłego garnituru cech OPPO Reno 5 5G
dodatkowy bardzo mocny atut, który na pewno zachęciłby wielu aktywnych ludzi do skorzystania z oferty tej
marki. Zamiast tego mamy tu normę wodoodporności w klasie IP52, która choć może sugerować obecność
jakiejś ochrony, faktycznie nie zapewnia żadnej.

•
•
•

Definicja mówi tu jedynie o ochronie przed:

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
częściowa ochrona wnętrza przed pyłem
krótkotrwała ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do
15° od pionu w każdą stronę

Inaczej rzecz ujmując nie możemy tu liczyć na nic więcej niż zabezpieczenie przed kroplami deszczu i to w
podczas krótkotrwałej ekspozycji, oraz przedostaniem się do wnętrza ciał obcych. Szkoda, naprawdę szkoda,
byłoby to bardzo udane dopełnienie zalet modelu.
Dla przeciwwagi do powyższych narzekań nie można nie wspomnieć o świetnym ekranie w jaki wyposażono
Reno 5 5G. Zaimplementowano tu 6,4 calowy ekran wykonany w technologii AMOLED, o rozdzielczość FHD+
2400 x 1080 pikseli, co przy tej wielkości daje zagęszczenie pikseli na poziomie 411 ppi. Jest to gęstość i
rozdzielczość zdolna zapewnić znakomitą ostrość obrazu, a technologia w jakiej go wykonano przekłada się
na piękne, nasycone barwy. Warto tu wspomnieć że ekran OPPO Reno 5 5G posiada certyfikat Netflixa HD,
oraz Amazon Prime Video HD.
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Prawdziwą perełką tego ekranu, wciąż rzadko spotykaną w tym segmencie, jest odświeżanie na poziomie 90

Prócz tej ostatniej możemy przełączyć szybkość odświeżania na wartość standardową 60 Hz. Przyda to się
szczególnie w sytuacji gdy konieczne będzie ograniczenie zużycia energii. Ekran zapewnia kontrast
maksymalny na poziomie 1000000: 1, oraz jasność standardową na poziomie 430 nitów, z maksymalną typową
600 nitów, oraz szczytową (w trybie automatycznym i ostrym świetle) 750 nitów. Kolejnym mocnym atutem
jest zdolność do odzwierciedlenia barw zgodnych ze standardem sRGB na poziomie 100%. To wciąż nie
wyczerpuje możliwości kolorystycznych ekranu, mamy tu bowiem do wyboru w zależności od własnych
preferencji takie tryby pracy jak: Vivid 93,28% DCI-P3, 135,13% sRGB, oraz tryb łagodny: 73,72% DCI-P3,

Hz.

100% sRGB.

Prawdziwą perełką OPPO Reno 5 5G, jest doskonały 6,43 calowy ekran AMOLED o wciąż rzadko spotykanej w tym segmencie zdolności do odświeżania na poziomie 90 Hz.

Wszystko to przekłada się na piękne głębokie barwy, choć jest tu jednak pewne „ale”, model ma wyraźną
tendencje w trybie DCI-P3 do podbijania bieli, oraz świateł. Różnicę można łatwo dostrzec wyświetlając
zdjęcia na monitorze laptopa czy komputera, a następnie to samo zdjęcie na Reno 5 5G. Od razu widać

Przyznam że przywara ta nieco mnie zaskoczyła, można ją
częściowo zmniejszyć przełączając ekran w tryb pracy sRGB, jednak z odbywa się to kosztem dynamiki, oraz
mniejszą głębią barw. Problem ten szczególnie nasila się w przypadku korzystania z ekranu w trybie
automatycznego doboru jasności, w słoneczny dzień. Warto o tym pamiętać abyśmy nie doznali rozczarowania
jakością naszych zdjęć. Na pewno natomiast należy pochwalić ekran za doskonale kąty widzenia, również w
ostrym dziennym świetle, dużą kontrastowość i szczegółowość. Globalnie mamy tu więc do czynienia z

utratę szczegółów w światłach na tym ostatnim.

ekranem którego nie powstydziłby się i dobrej klasy flagowiec.
Z ekranem zintegrowano w centrum dolnej części czytnik linii papilarnych. Pomimo że większość
recenzentów chwaliła go za szybkość reakcji i trafność odczytu linii papilarnych, sam nie mogę pisać o nim
w takich superlatywach. W moim modelu (mam nadzieję że tylko) działa on co prawda w większości sytuacji
trafnie, potrzebuje jednak chwili na rozpoznanie odcisku. Jeśli natomiast palec na czytnik trafi brzegiem, nie
pełnym opuszkiem, lub z niewłaściwym naciskiem, często nie jest w stanie w ogóle zinterpretować odcisku.

Tu więc minus, choć moje uwagi mogą wynikać z faktu że dotychczas korzystałem ze smartfonów
wyposażonych w dedykowane skanery odcisków palców, nie ekranowe. W ich przypadku reakcja zwyczajowo
jest zawsze szybsza i mniej błędna.
Prócz czytnika linii papilarnych Reno 5 5G możemy odblokować również za pomocą przedniej kamerki.
Biometria działa tu dobrze w poprawnych warunkach oświetleniowych, praktycznie nie występują pomyłki,

natomiast wraz ze spadkiem jakości światła, spada i jej trafność. Problemem, acz typowym dla tej technologii,
są również okulary przeciwsłoneczne, czy czapki z daszkiem. Jeśli zawiodą obie metody odblokowania ekranu
pozostaje nam standardowy pin.
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Telefon może być odblokowywany za pomocą wbudowanego w ekran czytnika linii papilarnych, przedniej kamerki, lub standardowo hasłem ekranowym.

To dość częste w tej klasie rozwiązanie, choć
można i znaleźć modele z głośnikami stereofonicznymi. W każdym razie ten obecny na pokładzie Reno 5 5G
jest naprawdę głośny, a jakość dźwięku zadowalająca. Brak tu wysmakowanych wysokich tonów, lepiej jest
natomiast ze średnimi i dobrze z niskimi. Warto tu wspomnieć że głośnik posiada zgodność ze standardem
Smartfon wyposażono w pojedynczy monofoniczny głośnik.

Dolby Atmos.
PODZESPOŁY – podsumowanie...
zalety:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajny, choć nie najnowszy, procesor Qualcomm Snapdragon 765G
obsługa standardu sieci 5G
teoretyczna ilość pamięci RAM 8 GB
128 GB szybkiej wewnętrznej pamięci UFS 2.1
brak tendencji do przegrzewania, utrzymanie temperatur w zakresie od 25 do 38°C
ogólnie wysoka kultura pracy, oraz wydajność
znakomity 6,4 calowy ekran AMOLED, FHD+ 2400 x 1080 px, 411 ppi
90 Hz odświeżanie ekranu
pokrycie sRGB na poziomie 100%
certyfikat Netflixa HD, oraz Amazon Prime Video HD
pomimo że pojedynczy dobrej jakości, głośny głośnik zgodny ze standardem Dolby Atmos

wady
•
•
•
•
•

zawyżona ilość pamięci RAM, według wskazań programów diagnostycznych zamiast 8 GB mamy do dyspozycji od 7,2 do 7,4 GB
brak rzetelnych informacji na temat pojemności ogniwa, znów rozbieżne wskazania programów diagnostycznych
tendencja do rozbielania obrazu, to jest zbytniego podnoszenia jasności ciemniejszych partii obrazu
brak opcji manualnego dopasowania ekranu poza temperaturą barw
nieprecyzyjny, działający z opóźnieniem czytnik linii papilarnych

Piątka, piąteczka, G-piąteczka…

Czyli o co chodzi z tymi zdublowanymi piątkami w nazwie. Omawiany model OPPO występuje w aż czterech
wersjach: Reno 5 Pro 5G, Reno 5 Lite, Reno 5 Z, oraz omawiany Reno 5 5G, a i to tylko na naszym rynku, w

Sporo tych piątek, co gorsza zdublowanych. W istocie
jest to dość prosty, stosowany również przez innych producentów podział, na modele klasyfikowane pod kątem
jakości i oczywiście ich ceny. Mamy tu więc najwyższy wariant „piątki” wersję PRO (w Chinach Pro+), dalej
omawiany 5 5G, potem wersja LITE i na końcu „Z”.

Chinach są jeszcze wersja Reno 5K, czy Reno 5 Pro+.
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Zasadnicza różnica pomiędzy poszczególnymi modelami dotyczy klasy procesora, ilości pamięci RAM i
wewnętrznej ROM dla użytkownika, typu / rozdzielczości matryc aparatu głównego, oraz takich dodatków do
nich jak stabilizacja optyczna. Dla ułatwienia, jako że sam nieco się plątałem w owych piątkach podczas
wyboru, pomimo że nie jest to główny temat tego opracowania, poniżej dodaję tabelkę wymieniające
zasadnicze różnice pomiędzy poszczególnymi modelami (dostępnymi w oficjalnej polskiej sprzedaży). Sama
zaś piątka z literką „G” to nic innego niż świadectwo zgodności ze standardem sieci 5G.
MODEL:

RENO 5 PRO 5G

RENO 5 5G

RENO 5 Z

RENO 5 LITE

PROCESOR

MediaTek Dimensity 1000+
MT6889Z

Qualcomm Snapdragon 765G

MediaTek Dimensity 800U

MediaTek Helio P95
MT6779V/CV

UKŁAD GRAFICZNY

ARM Mali-G77 MC9

Adreno 620

ARM Mali-G57 MC3

IMG PowerVR GM9446

OBSŁUGA SIECI 5G

TAK

TAK

TAK

NIE

PAMIĘĆ RAM

8 lub 12 GB

8 GB

8 GB

6 lub 8 GB

PAMIĘĆ DLA UŻYTKOWNIKA

128 GB / 256 GB

128 GB

128 GB

128 GB

EKRAN

AMOLED / 6,55 cala
1080 x 2400 px / 402 ppi

AMOLED / 6,40 cala / 90 Hz
1080 x 2400 px / 411 ppi

AMOLED / 6,43 cala / 60 Hz
1080 x 2400 px / 409 ppi

AMOLED / 6,43 cala / 60 Hz
1080 x 2400 px / 409 ppi

OBSŁUGA KART PAMIĘCI

NIE

NIE

NIE

TAK / do 256 GB

DWIE KARTY SIM

NIE

TAK

TAK

TAK

POJEMNOŚĆ / TYP BATERII

4350 mAh

4300 mAh

4310 mAh

4310 mAh

SuperVOOC 2.0

VOOC 4.0

VOOC 4.0

STANDARD SZYBKIEGO ŁADOWANIA SuperVOOC 2.0

APARAT GŁÓWNY
MATRYCA

64 Mpx

OmniVision OV64B / 64 Mpx

OmniVision OV48B / 48 Mpx

Samsung S5KGM1ST / 48 Mpx

STABILIZACJA

OPTYCZNA

ELEKTRONICZNA

ELEKTRONICZNA

ELEKTRONICZNA

TAK / B.D.

TAK / B.D.

TAK / B.D.

AUTOFOKUS / DALMIERZ LASEROWY TAK / B.D.

APARAT SZEROKOKĄTNY
MATRYCA

BRAK DANYCH / 8 Mpx

Hynix Hi846 / 8 Mpx

Hynix Hi846 / 8 Mpx

Hynix Hi846 / 8 Mpx

STABILIZACJA

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE
2 Mpx

AUTOFOKUS / DALMIERZ LASEROWY TAK / NIE

APARAT MARKO
MATRYCA

2 Mpx

2 Mpx

2 Mpx

STABILIZACJA

NIE

NIE

NIE

NIE

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

2 Mpx

2 Mpx
OmniVision OV32A / 32 Mpx

AUTOFOKUS / DALMIERZ LASEROWY BRAK DANYCH

APARAT DO POMIARU GŁĘBI
MATRYCA

2 Mpx

2 Mpx
PRZEDNI APARAT

MATRYCA

BRAK DANYCH / 32 Mpx

Sony IMX615 / 32 Mpx

Sony IMX471 / 16 Mpx

STABILIZACJA

NIE

NIE

NIE

NIE

AUTOFOKUS / DALMIERZ LASEROWY

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

Android i ColorOS...
Bohater niniejszej recenzji, tudzież OPPO Reno 5 5G, w chwili wyjęcia z pudełka posiadał już na pokładzie
zainstalowany system Android 11. Za interfejs graficzny i funkcjonalny odpowiada producencka nakładka
systemowa ColorOS, która tuż po pierwszym uruchomieniu została zaktualizowana do najnowszej wersji

Na przestrzeni ostatnich kilku miałem okazję użytkować smartfony różnych marek, w tym przez
ostatnie dwa HUAWEI P20 Pro. Każdy z nich posiadał nakładkę systemowa na Androida o nieco innej specyfice,
najmniej chyba do gustu przypadła mi ta z Xiaomi, nieźle było w LG, ale to HUAWEI pokazał czym jest
przemyślana architektura, przyjazna dla użytkownika i multi funkcjonalna.
ColorOS 11.1.

Stąd nie dziwcie, lub co gorsza się nie oburzajcie, że właśnie do niej często będę porównywał ColorOS z
którym do czynienia mam po raz pierwszy. Pierwsze wrażenia były pozytywne, choć od razu też wyłapałem
kilka brakujących funkcji, acz brałem poprawkę na to że nie jestem zbyt obiektywny, wciąż tylko szukając
podobieństw zamiast doceniać różnice. W każdym razie nakładka od OPPO cechuje się rozbudowanymi
możliwościami manualnej konfiguracji wielu funkcji interfejsu, z całą pewnością nic też nie można zarzucić
mu pod kątem estetyki, jak i ogólnej jakości zoptymalizowania. Interfejs graficzny pracuje płynnie bez żadnych
przycięć. Całość została zaprojektowana tak aby przeciętny użytkownik telefonu, który nie miał wcześniej do
czynienia z tą nakładką, nie miał problemów w jej konfiguracji, oraz sprawnym poruszaniu po jej opcjach. Tu
duży plus, za przejrzystość i intuicyjność.
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ColorOS wyróżnia się na tle konkurencji dużą możliwości personalizacji wyglądu takich elementów jak
kształt i rozmiar ikon, gęstość siatki ikon na ekranie, pozwala też dopasować ich kolor według kilku
gotowych schematów, lub skonfigurować własny zestaw barw. Z istotnych dla mnie plusów jest też opcja
wyboru, a co bywa niemożliwe w nakładkach niektórych marek, wyboru pomiędzy trzema typami układu ikon

Sam zawsze wybieram
szufladę dlatego jej obecność bardzo mnie ucieszyła. Cenię sobie porządek i nie lubię mieć śmietnika na
pulpicie, tam umieszczam wyłącznie ten najważniejsze aplikacje, pogrupowane w foldery, a reszta sobie siedzi
w „szufladzie”.

aplikacji. Do wyboru mamy tu: tryb standardowy, tryb szuflady, oraz tryb prosty.

16

CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org
Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Recenzja nie jest ofertą
handlową, nie powstała na zamówienie firm trzecich, nie jest też przez takowe sponsorowana, ani nie namawia do zakupu danego, omawianego sprzętu, lub książki.

Producencka nakładka systemowa ColorOS wyróżnia się na tle konkurencji dużą możliwości personalizacji...

Prócz tego ColorOS umożliwia dopasowanie wyglądu paska Always On Display, który możemy albo
pozostawić widocznym, albo ukryć. W tym ostatnim przypadku pasek jest zaczerniony, ukrywając oko

Do dyspozycji otrzymujemy cztery ekrany główne, których styl przewijania również można
dopasować, możemy tu wybierać spośród: domyślny, walec, sześcian, przewrócenie, karta, przechylenie. Jest
też oczywiście wysuwany z lewej panel z wiadomościami, których źródło możemy wybrać. Jeśli chodzi o
pasek Always On Display możemy w sposób dowolny określić z których aplikacji mają się tam powiadomienia
znaleźć, a nawet to jak mają wyglądać, tudzież czy mają to być tylko ikonki powiadomień, czy też cyfra
określająca ich ilość. Możemy też wybrać takie parametry jak wskaźnik stanu naładowania baterii, graficzny
lub wyrażany liczbą, prędkość sieci w czasie rzeczywistym, lub tylko jej graficzny symbol. Nie zabrakło też
równoczesnej obsługi dwóch aplikacji na dzielonym ekranie, jak i trybu nocnego. W tym ostatnim przypadku
możemy wybrać trzy rodzaje stylów: wzmocniony, średni i delikatny. Globalnie zmiana dotyczy w nich głębi i
nasycenia czerni. Nakładka umożliwia również wybór obsługi niektórych funkcji gestami, predefiniowanymi,
lub własnymi.
przedniej kamerki.
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To wszystko oczywiście ledwo dotknięcie niezwykle rozbudowanych możliwości konfiguracji jakie daje
nakładka ColorOS 11, nie sposób wymienić ich tu wszystkich, jest jednak jeszcze kilka rzeczy o których
wspomnieć po prostu trzeba. Tu powracamy do problemu brakującej diody powiadomień, oraz podświetlanych
krawędzi ekranu informujących o nadejściu wiadomości. Rozwiązanie bardzo efektowne, to na pewno trzeba
mu przyznać, po jej wybraniu w chwili nadejścia wiadomości brzegi ekranu zaczynają pulsować w jednym z
trzech możliwych do wybór kolorów: fiolet neonowy, błękit oceanu, bursztynowy. Pomimo że estetyczne i
nowatorskie, rozwiązanie to trudno nazwać funkcjonalnym… w przeciwieństwie bowiem do standardowej,
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fizycznej diody powiadomień, podświetlenie to działa tylko przez krótką chwilę (co jest zrozumiałe ze względu
na zużycie ogniwa), łatwo je więc po prostu przeoczyć.

Prawdziwą natomiast perełka dostępną w wersji 11.1 ColorOS jest możliwość zamiany części ze 128 GB
szybkiej pamięci UFS 2.1 na pamięć RAM. To prawdziwa rewolucja, która zagościła już również między
innymi w świecie smartfonów Xiaomi. Dzięki temu rozwiązaniu w przypadku gdyby obecne w Reno 5 5G 8GB
RAM-u okazało się niewystarczające smartfon sięgnie po rezerwę pamięci wydzielonej z głównego
magazynu. Użytkownik może tu wybrać zakres rezerwy, w przedziale: 2, 3 lub 5 GB. Na opcji tej skorzystają
szczególnie posiadacze słabszych modeli, z małą ilością pamięci RAM.

Jak wspominałem na wstępie są jednak w tej litanii zalet i pewne niedociągnięcia. Pierwszym z nich jest brak
opcji zmiany tła ikon w szufladzie z aplikacjami. Jest on jednobarwne, po prostu białe i nieprzejrzyste. Trudno
nazwać to rozwiązaniem estetycznym, a jeszcze bardziej nowoczesnym, w większości podobnych nakładek
można regulować stopień przejrzystości tła, lub w ogóle je wyłączyć. Brak tu też opcji zmiany sortowania
widoku co utrudnia poszukiwanie danej apki, sporo można też zarzucić funkcjonalności systemowej aplikacji
galerii, o tym jednak pomówimy szerzej w dalszej części poświęconej w całości fotografii.
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Ważnym autem nakładki ColorOS (zdjęcie pierwsze i drugie od lewej) jest możliwość zamiany części ze 128 GB szybkiej pamięci UFS 2.1 na pamięć RAM, w zakresie od 2 do 8 GB. Pomimo jednak
dużych możliwości personalizacji nakładki, pojawiają się tu pewne niedociągnięcia, jak choćby brak możliwości zmiany sortowania programów, czy wyglądu ekranu w trybie „szuflady”, oraz brak
możliwości wyglądu ekranu głównego galerii i sortowania zdjęć w albumach.

Największy zarzut mam jednak pod kątem pozostających stale aktywnymi przycisków pogłaśniania na
ekranie wybudzenia. Co gorsza funkcji tej nie można wyłączyć nawet manualnie. Nie zliczę ile to już razy
przy przypadkowym wybudzeniu w kieszeni, uaktywniłem te przyciski, to ściszając dźwięki, to pogłaśniając
w najmniej odpowiednim momencie. Przyznam że z tego typu mankamentem spotykam się po raz pierwszy.

OPPO Reno 5 5G pozbawiono fizycznej diody powiadomień LED, co uważam za istotny minus modelu, funkcją która ma ten brak częściowo rekompensować jest opcja podświetlania krawędzi ekranu po
nadejściu wiadomości. Funkcja bardzo ładna i efektowna, jednak działająca tylko przez krótką chwilę co nie do końca moim zdaniem równoważy brak fizycznej diody LED...
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Kolejnym już wspominanym mankamentem, choć nie dotyczącym wprost samej nakładki ColorOS, jest brak
polskojęzycznej instrukcji obsługi. Jedna jaką udało mi się znaleźć w sieci była w języku angielskim. Wobec
takiej sytuacji miło by było gdyby marka zadbała o szersze porady kontekstowe dostępne z poziomu nakładki
systemowej. Zamiast tego mamy tylko kilka rachitycznych porad i to w niektórych tylko opcjach. Jeszcze
większym zdziwieniem był dla mnie brak aplikacji do zarządzania telefonem z poziomu komputera. Kolejny
„pierwszy raz”… nigdy wcześniej bez względu czy to w zamierzchłych czasach gdy korzystałem głównie z
modeli NOKII, Samsunga, czy też Huawei, nie zdarzyło się aby producent telefonu nie zabezpieczył własnego
do zarządzania nim oprogramowania. Krótkie śledztwo wykazało że i owszem istnieje taka aplikacja, tyle że
znów nie dostępna oficjalnie na rynku Polskim.
Globalnie jednak ocena nakładki systemowej ColorOS jest na plus, pomimo kilku potknięć, oraz faktu że dla
użytkownika wcześniej operującego na telefonach innych marek, kilka rzeczy będzie wymagało
przyzwyczajenia, jest to nakładka bardzo udana, funkcjonalna, intuicyjna i oferująca daleko idące możliwości
personalizacji. Z pewnością najważniejszym zaś jej atutem jest opcja zamiany części powierzchni dyskowej
na pamięć podręczną RAM.

ColorOS 11 – zalety i wady
zalety:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

możliwość przypasania części pamięci ROM na poczet rezerwy pamięci RAM (od 2 do 5 GB)
do wyboru trzy tryby układu interfejsu: standardowy, tryb szuflady, oraz prosty
duża liczba możliwych do spersonalizowania elementów
możliwość ukrycia paska Always On Display
tryb nocny
obsługa dwóch aplikacji równocześnie (dzielony ekran)
efektowne animacje czytnika odcisku palca, oraz elementów pulpitu
możliwość konfiguracji automatycznego włączania / wyłączania
możliwość konfiguracji charakterystyki ładowania baterii (ultra szybka / zoptymalizowana)
efektowne podświetlanie krawędzi po nadejściu wiadomości
duża liczba ekranów i efektownych animacji przejść pomiędzy nimi
możliwość swobodnego tworzenia, edytowania folderów, oraz ich rozmieszczania na pulpicie
doskonale zoptymalizowanie procesu ładowania w zależności od wydajności źródła mocy - współpraca również ze starszymi modelami
PowerBanków

wady:
•
•
•
•
•
•
•

aktywne przyciski w trybie blokady ekranu bez opcji ich wyłączenia
nie do końca udana architektura systemowej aplikacji GALERIA
brak możliwości zapisania własnych trybów ustawienia dźwięków
brak opcji trwałego wyłączenia panelu wiadomości Google Discovery
brak opcji zmiany źródła wiadomości w panelu wiadomości Discovery
brak opcji zmiany tła w trybie szuflady z aplikacjami (jest wyłącznie nieprzejrzyście białe)
brak możliwości zmiany sortowania i wyświetlania albumów w systemowej aplikacji galerii

Prawdziwy perełka modelu – czyli hiper doładowane ładowanie…
Pora na prawdziwą energetyczną bombę – czyli szybkie ładowanie w producenckim standardzie OPPO
SuperVOOC 2.0. Smartfon Reno 5 5G wyposażono w baterię litowo – jonową o deklarowanej pojemności 4300
mAh. Nie jest to powalająca pojemność, mieści się raczej w średniej dla tej klasy urządzeń. Problem w tym
że owa deklaracja rozjeżdża się ze wskazaniami programu CPU-Z, z którego dane wskazują na pojemność
baterii równą 4000 mAh, z tego powodu próbowałem weryfikować sprawę za pomocą innego programu
diagnostycznego CPU-X, który faktycznie potwierdził deklarowaną pojemność 4300 mAh.
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Prawdziwą perełka Reno 5 5G jest ultra szybkie ładowanie ogniwa z mocą 65W, co umożliwia nie tylko funkcjonalność samego smartfona, ale przede wszystkim producencka szybka ładowarka sieciowa
zgodna ze standardem SuperVOOC 2.0, obecna w zestawie sprzedażowym. Ładowarka ta ze zrozumiałych względów ma też dość duże rozmiary...

To jednak sprawy nie zamknęło. Chińska strona marki informuje bowiem o pojemności nieco wyższej równej
4350 mAh, a niektórzy sprzedawcy mówią o dwukomorowej baterii, gdzie każda z komór ma 2000 mAh, co
pokrywałoby się ze wskazaniami CPU-Z. Trudno doprawdy wyrokować kto ma tu rację, większość jednak
źródeł wskazuje właśnie na wartość deklarowaną, przyjmijmy więc że mamy do czynienia z pojemnością
deklarowaną – 4300 mAh.

Podobnie jak w przypadku ilości pamięci RAM, tak i w przypadku faktycznej pojemności ogniwa brak tu jednoznacznych, pokrywających się w wynikach programów diagnostycznych wartości. Program
CPU-Z (po lewej) wskazuje jego pojemność na poziomie 4000 mAh, natomiast CPU X na poziomie zgodnym z deklarowanym przez markę, to jest 4300 mAh. Różnica ta może wynikać, choć to wyłącznie
moje spekulacje, z samej charakterystyki ogniwa. Według niektórych źródeł zbudowane jest ono z dwóch ogniw o pojemności 2150 mAh, co faktycznie dałoby wartość deklarowaną przez markę 4300
mAh, wiadomo również że część mocy jest rezerwowana jako bufor bezpieczeństwa dla szybkiego ładowania, stąd programy diagnostyczne mogą nie podawać jego faktycznej pojemności.

W pełni naładowane ogniwo Reno 5 5G, bez większego trudu wystarcza na dobę – półtorej użytkowania, ale
jeśli potraktujemy go intensywniej ładowanie może okazać się konieczne pod koniec dnia. To świetne wyniki,
tym bardziej że mowa o dość dużym i jasnym ekranie, dodajmy tu że powyższe wartością dotyczą pracy ekranu
w najwyższej 90 Hz częstotliwości odświeżania, oraz przy wyłączonym trybie automatycznego podświetlenia
ekranu. Tu duży plus za gospodarkę energią, oraz ogólną dobrą optymalizację. Gdy już jednak mocy zabraknie
czeka na nas odkrycie jednego z największych atutów tego modelu – ultra szybkie ładowanie.
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Ogniwo smartfona OPPO Reno 5 5G obsługuje standard szybkiego ładowania SuperVOOC 2.0 o maksymalnej
mocy aż 65W. To naprawdę duży skok na przód, dla porównania P20 Pro ładowany był z mocą do 18W,
nowszy P40 Pro – 40W, Reno 5 5G wyraźnie więc wybija się tu na tle rynku. Według deklaracji, wykorzystując
obecną w zestawie szybką ładowarkę SuperVOOC 2.0 / VCA7JAEH, powinniśmy naładować ogniwo od zero
do stu procent w nieco ponad 30 minut. Przyjrzyjmy się teraz poniższej tabelce i wykresowi jak wyglądało to
w praktyce...
OPPO Reno 5 5G / test szybkości ładowania sieciowego
ładowarka OPPO SuperVOOC 2.0 / VCA7JAEH
czas:

stan ogniwa:

00 / START

10 %

+ 5 minut

34 %

+ 10 minut

53 %

+ 15 minut

63 %

+ 20 minut

74 %

+ 25 minut

85 %

+ 30 minut

97 %

+ 35 minut

100 %

Testowe ładowanie rozpocząłem w chwili gdy ogniwo smartfona Reno 5 5G wskazywało poziom 10% mocy.

Dla formalności tylko dodam że odbywało się w warunkach domowych, przy temperaturze otoczenia równej
24°C, oraz z wykorzystaniem szybkiej 65W ładowarki i kabla obecnego w zestawie z telefonem. Cóż…
włączając wtyczkę micro USB C kabla ładowania do smartfona i owszem spodziewałem się że proces ten
będzie przebiegał szybko, ale z cała pewnością nie tego co zobaczyłem. Ładowanie nie przebiegało szybko, on
po prostu od razu weszło w prędkość hiper kosmiczną warp znaną z sagi Start Trek. Wiem, wiem popuściłem
wodzę fantazji. W istocie jednak był to widok niezwykły. W locie przybywało kolejnych procentów
zapełniających ogniwo Reno 5 5G, czemu dodajmy towarzyszy efektowna animacja.

Trzeba przyznać że marka ani trochę nie przesadzała, reklamując szybkość ładowania tego telefonu. W istocie
wystarczy go podłączyć wyjść na papieroska, tak znów nie modna wstawka, no dobrze więc zrobić sobie kawę
lub herbatę, by po pięciu zaledwie minutach przybyło nam aż… 24% pojemności ogniwa, co w tym przypadku
oznaczało dobicie z 10 początkowych do 34%! Proces ładowania zakończył się po 35 minutach gdy ogniwo

Tak wiem co powiecie, że zaczynałem nie od zera, ale od dziesięciu procent. To prawda
i zgodziłbym się z takim zarzutem gdyby dotyczyło to innego modelu smartfona. W tym jednak przypadku jak

osiągnęło 100% mocy.

wykazały testy nie ma to żadnego znaczenia, czy zaczynamy od zera, czy dziesięciu proces ładowania do
100% i tak trwa średnio od 32 do 38 minut.
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Z powyższym czasem związany jest fakt, doskonale rzucający się od razu w oczy, gdy tylko przyjrzymy się
danym w tabelce i na graficznym wykresie. Proces ładowania najszybciej przebiega w ciągu pierwszych 10
minut, gdzie skok wynosił łącznie 43%, po czym zaczyna zwalniać stabilizując się na poziomie 10 - 12% po
każdych pięciu minutach. Bynajmniej nie jest to wynik ograniczenia możliwości samego tempa ładowania, ale
bardzo dobre zoptymalizowanie zarządzania tym procesem przez algorytm smartfona. Utrzymanie przez cały
czas procesu na tak wysokiej prędkości pewnie byłoby możliwe, ale z całą pewnością negatywnie wpłynęłoby
na kondycję ogniwa.

Procesowi szybkiego ładowania towarzyszy efektowna animacja na ekranie blokady (po lewej), gdy proces ten jest zainicjowany z każdą chwilą widać przybywające procenty pojemności ogniwa,
natomiast gdy ogniwo ładowane jest za pomocą zoptymalizowanej prędkości, animacja zmienia swój wygląd, znika z niej napis SuperVOOC 2.0 (w środku). Sercem układu szybkiego ładowania jest
oczywiście wydajna 65W ładowarka, problem pojawia się jednak gdy chcemy zakupić drugą np. do biura, lub jako zapasowa na czas poroży. Pomimo że na stronie marki OPPO w dziale wsparcia istnieją
ona w wykazie wraz z naprawdę dobrą ceną wynosząca niespełna 120 zł, nie sposób jej kupić na polskim rynku. Można natomiast zakupić jej zamiennik bezpośrednio na platformach handlowych w
Chinach. Tu taka właśnie ładowarka na zdjęciu po prawej, pierwsza od lewej zamiennik oryginale ładowarki widocznej po prawej, zakupiona za 12$, cechująca się bardzo dobrą charakterystyką pracy,
oraz pełną zgodnością ze standardem SuperVOOC 2.0.

Tu od razu pozwolę sobie na pewną uwagę stricte użytkową, w chwili rozpoczęcia ładowania pojawia się
komunikat o optymalizacji tego procesu. Jeśli zależy nam na czasie, mamy tylko kilka minut na doładowanie
ogniwa, od razu go powinniśmy odrzucić, w przeciwnym razie smartfon uzna że mamy czas i zoptymalizuje
szybkość ładowania w jak najmniej obciążający ogniwo sposób, co przekłada się zazwyczaj na jego znacznie
dłuższy czas. Warto jednak jeśli kładziemy się spać pozwolić smartfonowi pracować w tym właśnie trybie,
dobrze to bowiem wpływa na żywotność ogniwa. Przy okazji wspomnę że z poziomu ColorOS – zakładka
bateria możemy również uruchomić taki zoptymalizowany (wydłużony) proces ładowania w godzinach
nocnych. Można również zaplanować godzinę i dni w jakich Reno 5 5G ma się wyłączyć i włączyć, co pozwoli
mu przeładować i uporządkować system.
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Warto pamiętać że nie każde ładowanie odbywa się w trybie ultra szybkim, w przypadku ładowania nocnego telefon domyślnie jest skonfigurowany tak aby korzystać ze zoptymalizowanego procesu
ładowania o obniżonej prędkości. Zanim jednak do niego przejdzie zawsze nas o tym fakcie poinformuje, jeśli więc się spieszymy łatwo możemy te opcję wyłączyć przechodząc z powrotem do ultra
szybkiego ładowania. Zoptymalizowane ładowanie można również konfigurować z poziomu ustawień systemowych baterii, warto z tej możliwości korzystać wpływa to bowiem dodatnio na trwałość
ogniwa.

Zaraz, zaraz, szybkie ładowanie z mocą 65W, natężenie prądu od 2A do nawet 6,5A (dane ze specyfikacji
oryginalnej ładowarki), napięcie 5 do 9V, chyba dostrzegam tu potencjalny wynikający z tej zalety… problem.
Co bowiem z ładowaniem w podróży z power banków? Ba, co z przewodami do ładowania, wszak
zdecydowana większość nie przekracza wydajności 2A i 20 - 30W?
Na szczęście marka OPPO pomyślała i o tej kwestii, jeśli korzystamy z power banku o mniejszej wydajności
prądowej, tudzież najpopularniejszych na rynku, oferującej wydajność na poziomie 5 – 5,5V oraz 2 A, proces
ładowania Reno 5 5G odpowiednio zostanie dopasowany do możliwości dawcy prądu. Istotne jest tu natomiast
to aby odbywało się to z odpowiednio dobranym kablem, nawet bowiem jeśli będziemy dysponować szybkim
power bankiem, a użyjmy starej generacji, o niskiej wydajności prądowej kabel, będzie on wąskim gardłem
spowalniającym cały proces.

Power bank marki Xiaomi MI 2C o pojemności 20 000 mAh («tu znajdziecie jego recenzję»), który posłużył do testowanego ładowania OPPO Reno 5 5G...

Przyznam byłem bardzo ciekaw jak wypadnie tu podczas ładowania mój dwuletni, acz wciąż jeszcze w nieco
zmodyfikowanej wersji produkowany, power bank marki Xiaomi MI 2C o pojemności 20 000 mAh («tu
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znajdziecie jego recenzję»).

Po cichu liczyłem że nie tylko się on sprawdzi, ale w pełni podoła wymaganiom
szybkiego ładowania OPPO Reno 5 5G, spójrzmy na tabelkę i wykres...
OPPO Reno 5 5G / test szybkości ładowania przez PowerBank
XIAOMI Mi Power Bank 2C pojemność 20 000 mAh
czas:

stan ogniwa:

średnie natężenie prądu:

średnie napięcie:

00 / START

10 %

1,90 – 2,20 A

8,90 – 9,00 V

+ 15 minut

36 %

1,90 – 2,00 A

8,90 – 9,00 V

+ 30 minut

56 %

1,60 – 1,65 A

8,50 – 9,00 V

+ 45 minut

68 %

0,82 – 1,00 A

8,50 – 9,00 V

+ 60 minut

74 %

1,00 – 1,20 A

5,00 – 5,50 V

+ 75 minut

79 %

1,00 – 1,20 A

5,00 – 5,50 V

+ 90 minut

84 %

0,85 – 1,00 A

5,00 – 5,50 V

+ 105 minut

90 %

0,90 – 1,10 A

5,00 – 5,50 V

+ 120 minut

93 %

0,85 – 1,00 A

5,00 – 5,50 V

+ 135 minut

97 %

0,84 – 0,90 A

5,00 – 5,10 V

+ 150 minut

100 %

0,80 – 0,85 A

5,00 – 5,10 V

Krótko mówiąc „wow!” nie zawiódł ani power bank, ani Reno 5 5G implementując proces szybkiego
ładowania z prędkościami zbliżonymi do tych gdy ładowanie odbywało się za pomocą ładowarki sieciowej.

Podobnie jak miało to miejsce wcześniej i tu proces ładowania rozpocząłem z poziomi 10 % pojemności
ogniwa, wyłączając optymalizację baterii. W zaledwie 15 minut smartfon doładował aż 26% mocy. Choć jest
wartość mniejsza o około 100% od tej uzyskanej za pomocą ładowarki sieciowej w zbliżonym czasie
(ładowarka sieciowa 230V / czas ładowania 15 minut dało +53% ogniwa), warunkując że mowa o ładowaniu
przez power bank, wciąż jest to wynik świetny. Po godzinie poziom naładowania ogniwa wskazywał już 74%
(+64%), a pełną pojemność 100% osiągnął w 2 godziny 30 minut, przy czym warto tu zauważyć że tak jak
miało to miejsce w przypadku ładowania przez sieć 230V, mniej więcej po osiągnięciu 56% pojemności
ogniwa prędkość ładowania radykalnie spada i to właśnie to spowolnienie wpłynęło na ostateczny czas

Zmiany znajdują swoje wyraźne odzwierciedlenie w poniższych wykresach, określających
zmiany w czasie ładowania natężenia i napięcia prądu…

całego procesu.
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Oba wykresy pokazują natychmiastowy skok wartości pobieranego prądu po rozpoczęciu ładowania, oraz
wzrost jego natężenia, odpowiednio na poziomie 8,90 – 9,00 V, oraz średnio 2A. Stan taki utrzymywał się przez
pierwsze 15 minut, po czym zarówno napięcie, jak i natężenie zaczęło spadać w dół, by w okolicach 30 - 45
minut ustabilizować się na poziomie 5,00 – 5,50 V i 1 – 1,2A. Zmiana ta szczególnie dobrze widoczna jest w
wahaniu napięcia, gdzie następuje skok na 9 V, a następnie spadek na 5V.
Pojawiła się więc tu dokładanie ta sama co w przypadku ładowania sieciowego zależność czasu i prędkości
ładowania. Najszybciej proces ten przebiega zawsze na początku, a potem ulega stopniowemu spowolnieniu,
aż do ustabilizowania na raczej typowych poziomach 5 V i 2A. W przypadku power banków, proces ten
wydaje się być zbyt rozciągnięty w czasie, choć trzeba tu docenić że przez pierwsze kilkanaście minut
przebiega błyskawicznie, co pozwoli nam na szybkie podratowanie ogniwa w sytuacji kryzysowej.
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Podsumowanie tej części może być tylko jedno – ładowanie na celujący! Pozostaje oczywiście kwestią otwartą
jak tak szybki proces ładowania wpłynie na ogólną trwałość ogniwa na przestrzeni lat, nie sposób tego jednak
rozsądzić w tej recenzji. Dziś mogę tylko się zachwycać w istocie błyskawicznym i świetnie
zoptymalizowanym procesem ładowania, w tym miejscu z całą pewnością ogromny plus dla marki.

ŁADOWANIE – podsumowanie...
zalety:
•
•
•
•

ultra szybkie ładowanie zgodne ze standardem SuperVOOC 2.0 z mocą 65 W
możliwość naładowania ogniwa od 0 do 100% w czacie około 30 minut
brak tendencji do przegrzewania, utrzymanie temperatur w zakresie od 25 do 38°C – również podczas procesu ładowania z pełna szybkością
znakomite zoptymalizowanie procesu ładowania

wady
•

brak

Co oferuje wielka foto-wyspa, czyli rzecz o fotografii…

Pora na część recenzji, której tematyka w sposób szczególnie jest mi bliska, z racji mojej pasji, toteż najbardziej
rozbudowanej, omawiającej możliwości fotograficzne smartfona OPPO Reno 5 5G. Na początek trochę danych.
Na pleckach modelu znajdziemy sporą foto-wyspę, o rozmiarach: 22,3 x 40 x 1,9 mm (szerokość / wysokość /
grubość). Ten ostatni parametr dotyczy grubości całego modułu wraz z soczewkami. Wyspę wykonano z
fazowanego szkła hartowanego. Na panelu, wzdłuż dłuższego boku nadrukowano napis 64 MP AI QUAD-CAM.
Określa on oczywiście rozdzielczość w megapikselach matrycy głównego aparatu, oraz ogólną ich liczbę, choć
jest to stwierdzenie nieco na wyrost, o czym szerzej za chwilkę. Pozostając przy tej systematyce, piąty apart do
selfie znajdziemy oczywiście z przodu.

Zanim przejdziemy do omówienia możliwości poszczególnych aparatów, jak i obecnych w modelu funkcji,
spójrzmy teraz na dane techniczne każdego z nich, zaczynaj od tylnej wyspy, opisanych na poniżej grafice, a
następnie na tabelkę z danymi ich dotyczącymi…
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OPPO Reno 5 5G / aparaty fotograficzne
APARATY Z TYŁU MODELU
NUMER APARATU NA GRAFICE:
producent matrycy

GŁÓWNY

SZEROKOKĄTNY

1

2
Hynix Hi846

OmniVision OV64B

MAKRO

APARAT PRZEDNI
POMIAR GŁĘBI

3
4
OmniVision OV02B10 GalaxyCore GC02M1B

PORTRETOWY

5
Sony IMX615

rozdzielczość matrycy

64 Mpx

8 Mpx

2 Mpx

2 Mpx

32 Mpx

wielkość matrycy

1/2 cala

1/4 cala

1/5 cala

1/5 cala

1/2,74 cala

wielkość piksela

0,7 µm

1,12 µm

1,75 µm

1,75 µm

0,8 µm

maksymalny rozmiar wyjściowy czujnika / format 4:3

9248 x 6936 px

3624 x 2448 px

1600 x 1200 px

nie dotyczy

6592 x 5120 px

format 4:3

4624 x 3468 px

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

6560 x 4928 px

format 1:1

3468 x 3468 px

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

4928 x 4928 px

format 16:9

2608 x 4624 px

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3696 x 6560 px

pełny ekran

2080 x 4624 px

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

2960 x 6560 px

rozdzielczość maksymalna wideo

3840 x 2160 px

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

1920 x 1080 px

6

5

3

3

5

f/1.7

f/2.2

f/2.4

f/2.4

f/2.4

25 mm

16 mm

22 mm

22 mm

80°

119°

89°

89°

85°

NIE *

NIE

NIE

NIE

NIE

rozdzielczość zdjęć w trybie auto:

liczba soczewek obiektywu
przysłona
ekwiwalent ogniskowej
kąty widzenia
stabilizacja optyczna
stabilizacja elektroniczna
autofokus
zoom optyczny

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK (AF)

TAK (FF)

TAK (FF)

NIE (FF)

TAK (FF)

NIE

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

NIE

TAK / 2 x

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

zoom cyfrowy stratny / maksymalny

20 x

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

format zapisu RAW

NIE

NIE

NIE

nie dotyczy

NIE

format zapisu JPEG

TAK

TAK

TAK

nie dotyczy

TAK

H.264, H.265, MPEG4
- 30 fps

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

H.264, H.265,
MPEG4 - 30 fps

zoom cyfrowy bezstratny

formaty video
Lampa błyskowa LED

TAK

NIE

tylko doświetlenie

nie dotyczy

doświetlenie ekranem

poziomica elektroniczna:

TAK

TAK

TAK

nie dotyczy

TAK

* według informacji zawartych w specyfikacji technicznej na stornie sieci PLAY, aparat główny smartfona OPPO Reno 5 5G posiada stabilizację optyczną (stan na
01.08.2021)

Interfejs aplikacji aparat…

Pora teraz przedstawić interfejs aplikacji systemowej obsługującej aparty OPPO Reno 5 5G. Jej funkcjonalność
zawsze ma bowiem walne znaczenie, determinujące w dużym stopniu możliwe do uzyskania efekty pracy.
Ważna jest też łatwość – intuicyjność w poruszaniu się po niej, oraz dostępność zróżnicowanych funkcji.
Wchodząc do aplikacji po raz pierwszy zostanie ona uruchomiana w trybie aparatu głównego. Aplikacja
zasadniczo posiada jeden przejrzysty, dobrze przemyślany ekran funkcyjny. W dolnej części, w osi, znajdziemy
duży ekranowy spust migawki. Po lewej zaś opisany w kole miniaturowy podgląd wykonanego zdjęcia, po
prawej ikonkę dotknięcie której pozwala na szybkie przełączenie się na aparat przedni.
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Aplikacja obsługująca aparaty Reno 5 5G posiada przemyślaną architekturę, jest czytelna i przyjazna w obsłudze. Posiada też mnóstwo, niektórych ukrytych w panelu ustawień funkcji, jak choćby
elektroniczna poziomica, czy geotagowanie zdjęć...

Ponad powyższymi butonami ekranowymi natrafimy na przesuwną belkę umożliwiająca wybór trybu pracy
aparatu i tak od skrajnej jej lewej pozycji mamy do wyboru: ULTRA NIGHT, WIDEO, ZDJĘCIE, PORTRET,
WIĘCEJ. Kliknięcie tej ostatniej pozycji wywołuje okno ekranowe otwierające przed nami dostęp do kolejnych
funkcji aparatu: DUAL VIEW-VIDEO, ZWOLNIONE TEMPO, FILM POKLATKOWY, FILM, EKSPERT (PRO), EKSTRA
HD, PANORAMA, SKANER TEKSTU, MAKRO, oraz NAKLEJKA.

Po dokonaniu wyboru trybu pracy, ponad poglądem ekranowym rejestrowanego obiektu, na górnej belce
znajdziemy dodatkowe ikony umożliwiające dopasowanie parametrów zdjęcia w danym trybie. Znów
rozpoczynając od trybu ULTRA NIGHT, od lewej ikonki mamy tu do wyboru:
•
•
•
•

tryb statywu – po włączeniu tej funkcji aparat wyłącza stabilizację elektroniczną, oraz algorytm eliminujący w założeniu
poruszenia aparatu podczas dłuższej ekspozycji z ręki, po wyłączeniu odwrotnie, to algorytm przejmuje rolę statywu próbując
wyeliminować niepożądane skazy
format zdjęcia – do wyboru mamy 4:3 / 1:1 / pełen ekran (full) / 16:9
samowyzwalacz – do wyboru mamy opóźnienie migawki w zakresie 3 i 10 sekund
pozostałe ustawienie – omówione w dalszej część

Bardzo ważnym atutem modelu Reno 5 5G są jego zdjęcia nocne, których rejestrację umożliwia pierwszy od lewej na belce z programami tematycznymi – tryb Ultra Night. W trybie tym aparat może
pracować z włączoną, lub wyłączoną funkcją elektronicznej stabilizacji obrazu, wyboru dokonujemy poprzez wciśnięcie ikonki na górnej belce ekranu podglądu przedstawiającej aparat na statywie...
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Zdjęcia mogą być rejestrowane w jednym z czterech formatów, tu od góry od lewej: 4:3 / 1:1 / full ekran / 16:9 – przy czym natywnie matryca główna ma proporcję 4:3 i tylko w tym formacie jest ona w
pełni wykorzystywana, w pozostałych trybach jest to obraz rejestrowany przez części powierzchni 64 Mpx czujnika.

Kolejnego tryb pracy aplikacji to
górnej belce jak:
•
•

•

•
•

WIDEO,

tu do dyspozycji otrzymujemy takie możliwości dopasowania na

lampa doświetlająca scenę – włączona / wyłączona
stabilizacja – to ciekawa funkcja z której OPPO wyraźnie jest dumny, podkreślając jej skuteczność podczas kręcenia
klipów z ręki bez względu na warunki oświetleniowe, do wyboru mamy tu WŁĄCZ / WYŁĄCZ, przy czym po jej włączeniu w
dolnej części ekranu podglądu rejestrowanej sceny pojawia się dodatkowa ikonka umożliwiająca zmianę jej trybu pracy:
ULTRA STABILIZACJA / ULTRA STABILIZACJA PRO
AI – jak łatwo się domyślić jest to button którego wciśniecie powoduje włączenie, lub wyłącznie „sztucznej inteligencji”, czyli
zaawansowanych algorytmów odpowiedzialnych teoretycznie za optymalne dobranie parametrów ekspozycji dla danej sceny,
oraz minimalizację ilości szumów, zarządzanie kolorami i ostrością
rozmycie tła – ikonka słoneczka, po jej wyborze na ekranie podglądu pokazuje się na pasek wartości symulacji rozmycia
tła, którą można regulować manualnie w zakresie od 0 do 100%, lub scedować wybór w tym zakresie na AI
ostatnia ikonka na górnej belce umożliwia wywołanie menu kontekstowego na ekranie podglądu FILTRY – mamy tu do
wyboru: ORYGINALNY, DELIKATNY, POŁUDNIE, SUBTELNY, ŻYWY, PROSTY, NOSTALGICZNY,
ZACHODNI, ZMIERZCH, MONO

Warto tu jeszcze dodać że w zależności od rejestrowanego tematu, oraz włączenia lub nie trybu AI, na ekranie
podglądu pojawią się nam takie informacje jak typ wykrytej sceny, lub w przypadku wykrycia twarzy pojawi
się w prawym dolnym rogu ikonka twarzy. Jej kliknięcie otwiera pasek zmiany wartości „upiększania” czyli
wygładzania skóry. Jeśli tryb AI pozostaje wyłączony otrzymujemy dostęp z pozycji ekranu podglądu do paska
zoomu cyfrowego. Pozwala nam to na przełączenie się pomiędzy aparatem szerokokątnym, a standardowym.
Ten pierwszy określa ikonka, ten drugi powiększenie 1x, następnie możemy wybrać powiększenie w skoku: 1x,
2x, 5x, natomiast po przeciągnięciu danej cyfry powiększenia w górę wysuwa się bardzo funkcjonalna i
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przyjemna w obsłudze tarcza umożliwiająca płynną zmianę powiększenia w zakresie od szerokokątnego do
dziesięciokrotnego, w skoku co 0,1 stopnia powiększenia (np. 5,1 / 5,2 / 5,3 i tak dalej…). Bardzo ciekawą
funkcją, jest możliwość szybkiej korekty ekspozycji (EV). Wystarczy w tym dotknąć ekranu podglądu. W
miejscu tym pojawia się żółta tarcza z ikonką jasności, przeciągając następnie pacem w dół po ekranie
podglądu ikonka ta wskazuje wybraną zmianę stopnia jasności ekspozycji. W przypadku trybów
fotograficznych, prócz możliwości korekty EV, wskazanie i przytrzymanie przez chwilę palca w danym
miejscu powoduje blokadę ostrości AE/AF.

Reno 5 5G nie posiada dość typowo dla tej klasy urządzeń ani optycznego, ani hybrydowego zoomu, jest on w nim realizowany całkowicie cyfrowo. Regulacja w zakresie od 1 do 20 (oraz z opcją wyboru
aparatu szerokokątnego) odbywa się za pomocą wygodnego w obsłudze kola, do dyspozycji mamy też szybki dostęp do czterech wartości zoomu: obiektywu szerokokątnego, zoomu 1, 2 i 5 razy.

Kolejny tryb – ZDJĘCIE – to równocześnie tryb główny modułu aparatu, w którym pierwotnie pozostaje

W
trybie tym, jak i dalszych, wiele z funkcji pokrywa się z już opisanymi, dlatego w takim przypadku poprzestanę
tylko na ich wymienieniu. Znów zaczynając od lewego rogu, na górnej belce pojawią się takie ikonki funkcyjne
jak:
aplikacja. Jeśli nie dokonaliśmy innego wyboru, dotyczy ona właśnie głównego aparatu o matrycy 64 Mpx.

•
•
•
•

•

LAMPA BŁYSKOWA – tu jednak w przeciwieństwie do wideo mamy do wyboru kilka trybów jej pracy: włączona,
wyłączona, automatyczna, oraz doświetlenie
HDR – włączony / wyłączony, lub wybór automatyczny (AUTO)
AI – sztuczna inteligencja
FILTRY – funkcja ta działa podobnie jak w przypadku trybu WIDEO, wywołuje w dolnej prawej części ekranu podglądu
przesuwne ikonki reprezentujące dane filtry efektowe, mamy tu do wyboru:
◦ oryginalne, świeży, czysty, ciepły, zamglenia, wieś, podróże, żywność, chłodny, las, miasto,
vintage, jesień, szary, rozmycie, czarno – biały
ostatnia ikonka po prawej dotyczy wejście w tryb pozostałych ustawień aparatu, omówionych niżej szerzej

Górna belka w przypadku trybu ZDJĘCIE, bynajmniej nie kończy możliwości konfiguracji jego parametrów.
By przejść do kolejnych wystarczy ściągnąć w dół widoczną pod rzeczową belką poziomą kreskę. Otworzy się
przed nami wówczas wysuwany panel podzielony na trzy poziome sekcje i tak od góry otrzymujemy dostęp do:
•
•
•

zmiany formatu zdjęcia – tu opisanego nie wiadomo czemu jako „ramka”, do wyboru mamy proporcje: 4:3, 1:1, pełen
ekran, oraz 16:9
samowyzwalacz – tu jak wcześniej możemy wybrać pomiędzy: wyłączony / 3 i 10 sekund
64 Mpx – włączony / wyłączony – to bardzo ważna z punktu widzenia użytkowego funkcja pozwalająca na włączenie
algorytmu grupującego dane z czterech pikseli w jeden dzięki czemu eliminowane są w dużej części szumy, oraz poprawiana
jest ogólna dynamika obrazu. Zdjęcia takie mają też dzięki grupowaniu danych z poszczególnych pikseli mniejszą wagę, ale i
rozdzielczość. Natomiast gdy ją wyłączymy moduł pracuje z pełną rozdzielczością wyjściową 64 Mpx czujnika, co jednak
przekłada się na bardzo wysoką rozdzielczość obrazu i dużą wagę często przekraczającą 30 mb. Warto tu też dodać że
po włączeniu trybu 64 Mpx nie mamy dostępu do zoomu, którego on nie obsługuje.

Również i to jednak nie kończy możliwości konfiguracji w tym trybie pracy, w dolnej części ekranu podglądu
w jego osi znajdziemy opisany już tryb zmiany powiększenia (zoomu). Jego obsługa jest dokładnie taka sama,
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możemy tu wybrać pomiędzy trybem prostym, czyli szybkim przełączeniem się pomiędzy aparatem
szerokokątnym, 1x (standardowym), 2x, a 5x. Różnica natomiast dotyczy maksymalnego stratnego zoomu
cyfrowego, tu możemy po wysunięciu koła dopasowania wybrać wartość aż 20 krotnego powiększenia.

Jako ciekawostkę można tu jeszcze dodać że w trybie ZDJĘCIE na belce, na ekranie podglądu, gdzie
znajduje się zoom, po lewej zobaczymy kolejną ikonkę. Jej kliknięcie uruchamia skanowanie obrazu, w celu
identyfikacji widzianego przedmiotu, przy czym nie jest to preinstalowany tryb pracy aparatu, ale wtyczka

Jeśli więc chcemy aby w ogóle się ona pojawiała wcześniej musimy posiadać zainstalowaną
aplikację Google Lens, oraz wyrazić wszelkie koniczne zgody na jej funkcjonowanie. Po przeciwległej

Google Lens.
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natomiast stornie, tudzież w prawym rogu dostrzeżemy znana już ikonkę twarzy, umożliwiającą zmianę stopnia
natężenia filtra upiększającego.
Kolejny, bardziej wyspecjalizowany tryb pracy to
takie ikonki funkcyjne jak:
•
•
•
•

PORTRET,

tu na górnej belce pojawiają się znane nam już

ROZMYCIE TŁA
FILTRY – tu w analogiczny do wcześniejszego sposób, możemy wybrać spośród: PORTRET NEONOWY,
ORYGINALNY, FILM, CZARNO-BIAŁY, SŁODKI, TOKIO, SŁODKI, CZAS, PARYŻ, PORTRET
SAMOWYZWALACZ – wyłączony / 3 i 10 sekund
pozostałe ustawienia

Warto tu odnotować że w trybie tym nie mamy dostępu do zoomu, ani do zmiany rozdzielczości zdjęcia, czy
tez formatu.

Pewnym zaskoczeniem, o czym więcej będzie w części poświęconej fotografii, było dla mnie dość niewielkie rozmycie tła bez względu na typ wykorzystywanego obiektywu, co przy jasności optyki rzędu
f/1.7 (aparat główny), lub f/2.2 (aparat szerokokątny) może wskazywać na ingerencję algorytmów w wygląd obrazu. Jednym trybem w którym to rozmycie jest bardziej wiarygodne dla danej jasności
optyki jest tryb portretowy. W tym jednak przypadku jest pewnym że mamy do czynienia z rozmyciem programowym, co widać o bliższym przejrzeniu się detali na zdjęciu. Tu oba zdjęcia wykonane
głównym aparatem z matryca o rozdzielczości 64 Mpx, po lewej w trybie ZDJĘCIE, po prawej PORTRET, jeśli przyjrzymy się wycinkowi z tego ostatniego (po prawej) dostrzeżemy wyraźną ingerencję
oprogramowania rozmywającego tło. Warto też dodać że w trybie portretowym nie mamy dostępu ani do zoomu, ani zmiany formatu zdjęcia.

Ostatnia karta – WIĘCEJ, skrywa kilka interesujących, szczególnie dla bardziej zaawansowanych
użytkowników, funkcji wideo jak i fotograficznych. Po jej wybraniu na ekranie pojawią się ikonki
umożliwiające dostęp to takich trybów pracy jak:
•

DUAL VIEW-VIDEO – ciekawa funkcja, goszcząca w smartfonach od stosunkowo niedawna, wymagająca bowiem
szybkiego procesora zdolnego do przychwytywania i obróbki danych wideo z dwóch źródeł jednocześnie, w tym przypadku
oczywiście mowa o tylnym głównym aparacie, oraz przednim aparacie portretowym. Funkcja umożliwia równoczesne
nagrywanie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem obu sensorów. Mamy tu też wyboru różne typy podziału ekranu.

•

ZWOLNIONE TEMPO – umożliwia nagrywanie klipów wideo z wykorzystaniem głównego aparatu smartfona w zwolnionym
tempie, odpowiednio dla wybranej rozdzielczości – 1080P przy 120 klatkach na sekundę i rozdzielczość 720P przy 240
klatkach na sekundę.

•

FILM POKLATKOWY

FILM – pod tą niepozorną nazwą ukryto dostęp do manualnego trybu rejestracji wideo. Na jaw tu wychodzi też
po raz kolejny pewna niekonsekwencja w stosowanym nazewnictwie, skoro bowiem w przypadku fotografii
mamy tryb „eksperta” (patrz niżej), wystarczyło analogicznie zastosować ją i w tym przypadku. Po wybraniu
tego trybu znikają paski dolne i górne, aplikacja od razu przechodzi w pełny rozmiar ekranu w orientacji
poziomej. Na dole w osi pionowej ekranu znajdziemy ikonkę umożliwiającą zmianę aparatu, do wyboru mamy
tu szerokokątny i standardowy. Trzymając się dolnej krawędzi ekranu po lewej dostrzeżemy okienko podglądu
zarejestrowanego materiału, a dalej poprowadzone wzdłuż boku ekranu cztery ikonki funkcyjne:
•
•
•
•

pierwsza z nich umożliwia ukrycie / wysuniecie wszystkich ikon ekranowych – funkcja ta przydaje się czasem gdy chcemy
mieć pełny ogląd planu
włącznie / wyłączenie siatki wspomagającej kadrowanie
włączenie / wyłączenie stabilizacji cyfrowej EIS
włączenie / wyłączenie lampy doświetlającej LED
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•

ponad powyższymi znajduje się już na tym boku tylko ikonka strzałki umożliwiająca wyjście z tego trybu pracy

W trybie tym prawdziwą perełką jest panel ikon zgrupowany wzdłuż prawego boku ekranu i tak od dołu mamy
tu:
•
•
•
•

•

•

duży czerwony button nagrywania i jego zatrzymywania
ISO – kliknięcie tej ikonki powoduje rozsunięcie się panelu funkcyjnego umożliwiając nam ręczną zmianę wartości ISO w
zakresie od 100 – 6400, lub przełączanie tej funkcji w tryb automatyczny (A / tryb domyślny)
S – podobnie jak wyżej kliknięcie otwiera panel umożliwiający zmianę czasu otwarcia migawki w zakresie od 1/8000 do 1/8
sekundy, lub tryb automatyczny (A)
WB – zmiana parametrów balansu bieli, co ciekawe nie mamy tu do czynienia z predefiniowanymi trybami jak słońce,
pochmurne niebo, etc, tylko z regulowaną płynnie barwą wyrażaną w Kelwinach w zakresie od 2000 do 8000 K, wybór można
też scedować oczywiście na automatykę (A)
AF – opcja która może pracować w dwóch trybach:
◦ AF / automatyczna regulacja ostrości, w trybie tym możemy również wskazać na ekranie palcem w którym miejscu obraz
ma zostać wyostrzony
◦ MF / manualna regulacja ostrości, w tym przypadku za pomocą wysuwanego panelu możemy ręcznie wybrać ostrość w
skali od 0 do 1, przy skoku co 0,01
EV – ostatnia z ikon umożliwia nam korektę parametrów ekspozycji w zakresie od -2 do +2 EV

– czyli tryb manualnej rejestracji zdjęć. Przyznaję że jest to jeden z kluczowych dla mnie
trybów, których obecność i stopień rozbudowania zawsze przed zakupem smartfona sprawdzam. Wybierając
ten właśnie tryb, podobnie jak to ma w przypadku trybu FILM, otrzymujemy dostęp do manualnego zmiany
licznych parametrów ekspozycji. Trzymając telefon poziomo, na panelu ikon wzdłuż lewego boku,
wymieniając od dołu znajdziemy:

EKSPERT (PRO)

•
•
•

lampa błyskowa – może działać w trybie automatycznym, włączona / wyłączona, lub trybie doświetlenia
samowyzwalacz – wyłączony, lub włączony ze zwłoką 3 albo 10 sekund
ikonka ustawień – pozostałe ustawienia aparatu
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Smartfon OPPO Reno 5 5G wyposażono w dobrej jasności lampę doświetlającą LED, tu zdjęcia wykonane w trybie automatycznym, po lewej bez po prawej z włączoną lampą błyskową (doświetlającą)
LED. Należy jednak pamiętać że ze względu na jej wielkość i możliwą do wygenerowania moc, jej zasięg zawsze jest mocno ograniczony.

To co najważniejsze dla ekspozycji znajdziemy jednak wzdłuż prawego boku, opisując od dołu:
•
•
•
•

•

ISO – kliknięcie tej ikonki powoduje rozsunięcie się panelu funkcyjnego umożliwiając nam ręczną zmianę wartości ISO w
zakresie od 100 – 6400, lub przełączanie tej funkcji w tryb automatyczny (A / tryb domyślny)
S – podobnie jak wyżej kliknięcie otwiera panel umożliwiający zmianę czasu otwarcia migawki w zakresie od 1/8000 do 32
sekund, lub tryb automatyczny (A)
WB – zmiana parametrów balansu bieli, gdzie barwa temperatury wyrażana jest w Kelwinach w zakresie od 2000 do 8000 K,
wybór można też scedować na automatykę (A)
AF – opcja która może pracować w dwóch trybach:
◦ AF / automatyczna regulacja ostrości, w trybie tym możemy również wskazać na ekranie palcem w którym miejscu obraz
ma zostać wyostrzony
◦ MF / manualna regulacja ostrości, w tym przypadku za pomocą wysuwanego panelu możemy ręcznie wybrać ostrość w
skali od 0 do 1, przy skoku co 0,01
EV – ostatnia z ikon umożliwia nam korektę parametrów ekspozycji w zakresie od -2 do +2 EV

W trybie tym mamy również dostęp do zoomu, funkcjonuje on podobnie jak we wcześniejszych trybach, z tą
różnicą że uniemożliwia on korzystanie z aparatu szerokokątnego, skala zaczyna się od 1 sięgając 10

Pewną ciekawostką jest, że tylko w tym trybie (znów więc ta niekonsekwencja
marki…) pojawia się na ekranie podglądu literka „i” – jej kliknięcie jak zapewne już przypuszczacie otwiera
dość obszerne wskazówki tekstowe na temat możliwości pracy w trybie manualnym.

krotnego powiększenia.
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Prawdziwą perełką modelu, rzeczą na którą zawsze bacznie zwracam uwagę przy wyborze nowego smartfona, jest w pełni manualny tryb rejestracji zdjęć. W przypadku Reno 5 5G nazywa się ona
EKSPERT (PRO). Umożliwia ręczne przejście kontroli nad wszystkim aspektami ekspozycji, to jest: wartości ISO, balansu bieli, czasu otwarcia migawki, a nawet ręcznego ostrzenia. Pewną ciekawostką
jest że w trybie wyboru balansu bieli nie mamy do czynienia z klasycznymi predefiniowanymi ustawieniami jak słońce, chmury, cień, etc, lecz wyboru dokonujemy przez zmianę barwy światła wyrażanego
w kelwinach.

EKSTRA HD – w moim odczuciu kolejny przykład zupełnie nie trafionej polskiej nazwy trybu fotograficznego,
sugerujący raczej coś związanego z wideo niż fotografią, tymczasem jest to zdjęcia o podbitej, interpolowanej
rozdzielczości, do dwukrotności natywnego rozmiaru z głównej matrycy to jest aż 108 Mpx (2 x 64 Mpx), co
przekłada się na rozdzielczość zdjęcia wynoszącą 12032 x 9024 px, przy średniej wadze zdjęcia około 15 – 18
mb.

Aparat wyposażono w tryb o mało trafnej nazwie EKSTRA HD, w trybie tym zdjęcia są wykonywane za pomocą głównego 64 Mpx sensora w interpolowanej rozdzielczości aż 108 Mpx. W teorii ma to
zwiększyć ilość detali i klarowność obrazu, w praktyce, w moim odczuciu, zwiększa to tylko wagę zdjęcia. Tak powstały obraz jest mdły, o niskiej dynamice, a ilość widocznych detali nie jest wyraźnie
większa. Tu w środku zdjęcie wykonane w trybie EKSTRA HD, po prawej w normalnej rozdzielczości w trybie ZDJĘCIA z włączonymi algorytmami AI.

– tryb umożliwiający rejestrację obszernych panoram, korzystając z niego nie mamy jednak
żadnych możliwości wpływu na parametry zdjęcia poza zmianą EV za pomocą wskaźnika ekranowego
PANORAMA

SKANER TEKSTU – umożliwia skanowanie tekstu, podczas wykonywania zdjęcia na ekranie podglądu pojawia
się w chwili jego wykrycia żółta ramka, tekst należy tak skadrować i ułożyć względem obiektywu aby ramka
zmieniła się na kolor zielony
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aplikacja aparatu umożliwia rejestrację obszernych panoram, w większości sytuacji algorytmy bardzo skutecznie radzą sobie z płynnym łączniem zdjęć w całość, nawet przy niewielkich drganiach aparatu
podczas rejestracji panoramy, wyjątek stanowi tu sytuacja gdy w kadrze pojawiają się szybko poruszają się obiekty – jak samochody na ulicach miast...

W trybie
tym ze względu na jego specyfikę mamy mocno ograniczoną dodatkową funkcjonalność, jedyne możliwe do
zmiany parametry są reprezentowane przez kilka ikon na górnej belce (lub na lewym boku jeśli telefon
trzymamy poziomo) i tak od lewej mamy ikonki:

MAKRO – tryb umożliwiający wykonywanie zdjęć z minimalnej odległości wynoszącej około 4 cm.

•
•

lampa błyskowa – wyłączona / doświetlenie
FILTRY – mamy tu do wyboru: ORYGINALNY, ŚWIEŻY, CZYSTY, ŚWIEŻY, ZAMGLENIE, WIEŚ, PODRÓŻE,
ŻYWNOŚĆ, CHŁODNY, LAS, MIASTO, VINTAGE, JESIEŃ, SZARY, ROZMYCIE, CZARNO-BIAŁY

filtry fotograficzne, tu od lewej: oryginalny, świeży, czysty
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filtry fotograficzne, tu od lewej: świeży, zamglenie, wieś

filtry fotograficzne, tu od lewej: podróże, żywność, chłodny

filtry fotograficzne, tu od lewej: las, miasto, vintage

filtry fotograficzne, tu od lewej: jesień, szary, rozmycie
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filtry fotograficzne, tu: czarno-biały

– tryb umożliwia nakładanie w czasie rzeczywistym efektów, grafik i naklejek na zdjęcie, lub klip
wideo. Po pierwszym uruchomieniu do wyboru mamy kilka ich rodzai z opcją zainstalowania kolejnych
kilkudziesięciu.

NAKLEJKA
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Zabawnym, czasem dającym ciekawe efekty, trybem jest NAKLEJKA, działa ona zarówno podczas fotografowania aparatem trzymanym pionowo, jak i poziomo...

Całości funkcjonalności aplikacji dopełniają ustawienia ukryte w osobnej karcie. Dostęp do niej mamy z
większości powyższych trybów, za pomocą ikonki przedstawiającą uproszczoną „nakrętkę”. Po jej kliknięciu
trafiamy do karty podzielonej na trzy główne sekcje: OGÓLNE, WIDEO, oraz PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE. Każda z
sekcji umożliwia konfigurację elementów bezpośrednio związanych z jej nazwą:
OGÓLNE:
•
znaki wodne – włączone / wyłączone – do dyspozycji po włączeniu mamy tu trzy typy znaku do wyboru (działa zarówno w
przypadku zdjęć jak i wideo):
◦ model telefonu
◦ data i godzina
◦ lokalizacja (wymaga dostępu do sieci i usług lokalizacji)
•
przycisk głośności – może obsługiwać podczas pracy aparatu:
◦ głośność
◦ migawkę
◦ zoom
•
dźwięk migawki – włączone / wyłączone
•
lokalizacja – umożliwia zapisanie w metadanych lokalizacji wykonanego zdjęcia, lub filmu
•
kompozycja – niezwykle przydatna funkcja umożliwiająca włączenie siatki ułatwiającej kadrowanie, można tu wybrać czy
ma ona się pojawiać tylko podczas wykonywania zdjęć, czy też kręcenia filmów, w karcie tej nieco niefartownie, gdyż nie jest
to oczywiste dla niej miejsce, można również uruchomić POZIOMICĘ EKRANOWĄ
USTAWIENIA ZAAWANSOWANE
•
•
•
•

– tu otrzymujemy dostęp do zmian takich funkcji jak:

odbij selfie – bardzo przydatna funkcja pozwalająca uniknąć najczęstszego błędu przy fotografowaniu przednim aparatem z
ręki, odwróconych twarzy i napisów
wykrywanie plam na obiektywie – ciekawa i potencjalnie bardzo przydatna funkcja, obecnie mam ją włączoną, acz do
chwili publikacji recenzji nie zdarzyło się aby aparat o takim fakcie informował
gesty szybkiego uruchamiania – po aktywowaniu, wystarczy dwukrotnie kliknąć dowolnym przyciskiem głośności aby
włączony został aparat, funkcja ta działa również przy wyłączonym ekranie
szybkie udostępnianie i edycja – aktywacja funkcji dodaje do ekranu aplikacji aparatu skróty prowadzące bezpośrednio
do programu edycyjnego, oraz ikonkę umożliwiającą udostępnienie materiału

ZDJĘCIE:
•
metody wykonywania zdjęć – do wyboru mamy tu:
◦ dotknij aby zrobić zdjęcie
◦ rób zdjęcie przy pomocy gestów
•
korekcja zniekształceń w trybie pionowym – włączone / wyłączone
•
tryb ultra-wyrazisty SI – tu UWAGA, tryb ten można tylko i wyłącznie uruchomić gdy korzystamy z aparatu przedniego,
wówczas, po jego aktywowaniu, algorytmy sztucznej inteligencji poprawiają wyraźność zdjęcia, wyostrzają twarz,
równocześnie nakładając też efekt korekty faktury skóry (ten na szczęście można korygować w zakresie od 0 do 100%)
WIDEO:
•
zoom inteligentny – funkcja działa tylko w trybie aplikacji WIDEO, pozwala na płynną zmianę powiększenia za pomocą
gestu palcem na ekranie podglądu
•
rozdzielczość wideo – tu do wyboru mamy:
◦ dla kamery głównej, tylnej: 4K, 1080P, 720P / oraz ilość klatek na sekundę: 60 kl/sek lub 30kl/sek
◦ dla kamery przedniej: 1080P, 720P / bez możliwości zmiany ilości rejestrowanych klatek (jest to stała wartość 30 kl/sek)
•
kodowanie wideo – do wyboru mamy:
◦ wysoka zgodność – wideo będzie kodowane kodekiem H.265
◦ maksymalna zgodność – wideo kodowane starszym kodekiem H.264 który cechuje się większą zgodnością, ale gorszą
kompresją wagi materiału

Na koniec tej części warto tu dodać jeszcze kilka przydatnych informacji. Pierwsza z nich dotyczy metody
działania poziomicy ekranowej. Przyznam że sposób jej graficznego przedstawianie przekłada się na mało
intuicyjną i problematyczną obsługę. Zamiast bowiem zwyczajowych dwóch nakładających się na siebie
poziomych kresek, gdy aparat pozostaje w układzie pionowym względem ziemi, mamy tu dwa niewielkie
prostokąty które mają w teorii na siebie zajść. Szkopuł w tym że żonglowanie nimi bywa mocno irytację, a
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efekty dalekie od oczekiwań. Lepiej jest gdy fotografujemy smartfonem w płaszczyźnie poziomej względem
ziemi / planu, w takim bowiem przypadku prostokątny znikają, a pojawiają standardowe proste krzyżyki, o
wiele łatwiejsze do obsługi. W moim odczuciu marka nieco w tym miejscu przekombinowała, nie wiedzę
żadnego praktycznego uzasadnienia dla takiej funkcjonalności poziomicy. Cieszy jednak że w ogóle jest, gdyż
wcale nie jest to tak oczywiste jakby mogło się wydawać.
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Jednym z trybów pojawiającym się podczas fotografowania lub kręcenia klipów na górnej belce, lub lewym
boku jeśli trzymamy telefon poziomo, jest tryb HDR. Domyślnie jest on ustawiony w tryb AUTO i w tym trybie

Z efektywnością wizualną tej opcji bywa dość różnie nie tylko w przypadku
smartfonów, ale i aparatów kompaktowych, raz działa ona lepiej raz gorzej, w przypadku jednak OPPO Reno 5
5G muszę przyznać że są one w większości sytuacji na duży plus. Nie mamy bowiem do czynienia z
przerysowaną karykaturą zdjęcia, tryb HDR tylko w stopniu niezbędnym podbija dynamikę, rozjaśnia cienie,
oraz odzyskuje ukryte w nich detale, wszystko w sposób wyważony i estetyczny. Błędy oczywiście się czasem
zdarzają, są one jednak stosunkowo rzadkie. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z efektów w konkretnym przypadku,
szczególnie gdy pracujemy w trybie manualnym, możemy po prostu całkowicie wyłączyć ten tryb.
sprawdza się najlepiej.

Na zdjęciu po lewej tryb HDR włączony, po prawej wyłączony – widać wyraźną różnicę w ilości rejestrowanych detali w cieniach...

Nieco gorzej z kolei bywa z trafnością działania AI (sztucznej inteligencji), która uruchomiona przejmuje
imperatyw nad wszystkimi pozostałymi trybami, w tym HDR. Podobnie jak ma to miejsce w innych
smartfonach AI ma tendencję do przesadnego podbijania barw, zdjęcia bywają wręcz cukierkowe, choć na
szczęście drastyczne tego przykłady są stosunkowo rzadkie.

Dobrze natomiast

AI

sprawuje się w złych

43

CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org
Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Recenzja nie jest ofertą
handlową, nie powstała na zamówienie firm trzecich, nie jest też przez takowe sponsorowana, ani nie namawia do zakupu danego, omawianego sprzętu, lub książki.

warunkach oświetleniowych, oraz wnętrzach oświetlonych sztucznym światłem. Wówczas potrafi z niezwykłą
precyzja dobrać poprawną ekspozycję i balans bieli, co bynajmniej nie jest łatwym zadaniem, w takich bowiem
warunkach nawet automatyka lustrzanek lubi się mylić.

Sztuczna inteligencja, tudzież algorytmy AI wspierające proces rejestracji i obróbki zdjęć, szczególnie dobrze sprawdza się w fotografowaniu w złych warunkach oświetleniowych, oraz wnętrzach
oświetlonych sztucznym światłem. Wówczas potrafi zdumiewająco trafnie dobrać właściwą temperaturę balansu bieli, jak i parametry ekspozycji, z jedną uwagę dotyczącą zdjęć plenerowych, wykazuje
on tu bowiem tendencję do zbytniego rozjaśniania fotografii – w takim jednak przypadku możemy się posiłkować łatwą w obsłudze funkcja zmiany wartości EV.

Globalnie aplikację obsługującą aparaty wyróżnia bogactwo funkcji, każdy bez względu na stopień
zaawansowania znajdzie tam odpowiadające mu tryby pracy. Dotyczy to zarówno osób całkowicie
polegających na automatyce, jak i osób oczekujących większych możliwości kontroli nad parametrami
ekspozycji. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji masę dodatkowych filtrów, efektów, oraz trybów pracy. Mnie
oczywiście najbardziej cieszy obecność w pełni manualnego trybu fotografowania, na wyróżnienie zasługuje
tu również taki sam tryb dla wideo. Cieniem nieco kładzie się tu tylko brak opcji zapisu w surowych RAWach, można by też się przyczepić do ograniczenia maksymalnego czasu otwarcia migawki do 32 sekund, co
wydaje się jest spowodowane ochroną przed przegrzaniem. Na plus natomiast ogólne zagospodarowanie
przestrzeni, oraz przejrzystość aplikacji, sprawiająca że nawigowanie po niej jest niezwykle proste.

Na duża pochwałę zasługuje tryb fotografii nocnej, już wieczorem w półmroku, potrafi on skutecznie i nieprzesadnie podbić cienie, oraz zróżnicować świstała, tu po lewej zdjęcie wykonane w trybie
ZDJĘCIA, po prawej w trybie ULTRA NIGHT.
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Ważnym atutem funkcjonalności aplikacji aparatu OPPO Reno 5 5G jest w pełni manualny tryb rejestracji zdjęć. Szczególnie przydatny jest on podczas rejestracji zdjęć w wymagających warunkach
oświetleniowych, gdzie możliwość kontroli wielkości wartości ISO zawsze przekłada się na lepszą jakość zdjęcia. Pomimo że matryca głównego aparatu o rozdzielczości 64 Mpx cechuje się dobrą relacją
ilości szumów do wzrostu wartości ISO, zawsze będzie ona prowadziła do degradacji obrazu. Tu na górze zdjęcie i jego wycinek wykonany w tych samych warunkach oświetleniowych co dolne, z tą
różnicą iż górne to zdjęcie wykonane pod pełną kontrolą automatyki gdzie aparat podbił ISO do 6567, natomiast dolne wykonane zostały w trybie EKSPERT (PRO) z ISO ustawionym na 100, od razu
widać znaczną różnicę w ilości rejestrowanych detali i ogólnej klarowności zdjęcia.

Aparat główny – matryca, fotograficzne serce modelu...
Fotograficznym sercem OPPO Reno 5 5G jest oczywiście tylni moduł głównego aparatu z matrycą o
rozdzielczości 64 Mpx, o całkiem pokaźnej wielkości jak na warunki fotografii mobilnej ½ cala, marki Omni
Vision, model OV64B. Fizyczne rozmiary tego sensora wynoszą 6514,56 x 4897,152 μm co równo się w
przybieżeniu około 6,5 x 4,9 mm. Matryca ta wyposażona została w filtr kolorów Bayera, elektroniczną
stabilizację EIS, oraz producencką technologię PureCel®Plus-S.

Technologia PureCel®Plus-S ma za zadanie poprawę jakości zdjęcia poprzez usunięcie szumów
monochromatycznych i barwnych, oraz poprawę dynamiki i ostrości. Uzyskuje się to przez grupowanie i
porównanie danych zbieranych z czterech pikseli, co zmniejsza rozdzielczość fizyczną matrycy z 64 Mpx do
16 Mpx i skutkuje mniejszą jego finalną objętością wynosząca 4624 x 3468 px (format 4:3), przy zachowaniu

To właśnie dlatego zdjęcia przy wyłączonej
technologii PureCel®Plus-S, tudzież włączonym aparacie 64 Mpx ważą od 25 do 35 mb, mając rozdzielczość
9248 x 6936 px.

tej samej ilości detali jak w przypadku rozdzielczości natywnej.

Technologia grupowania danych z kilku pikseli nie należy do nowych, stosowana pierwotnie była w aparatach
kompaktowych i lustrzankach, zanim trafiła do telefonów. Różne marki wypracowały własne jej odmiany,
trzeba przyznać że w przypadku omawianej matrycy, zaimplementowanej w Reno 5 5G działa to wyśmienicie.

Z testerskiej dokładności oczywiście wykonywałem zdjęcia zarówno z wyłączonym, jak i włączonym trybem
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pełnej rozdzielczości. W świetle dziennym nie sposób dopatrzeć się różnicy w rejestrowanej ilości detali, za to
te w pełnej rozdzielczości 9248 x 6936 px wyglądają po prostu gorzej, są mniej wyraziste i bardziej
zaszumione. Na jaw wychodzi tu wpływ algorytmów przetwarzania dostępny po wyłączeniu pełnej
rozdzielczości zdjęć. Wpływ ten staje się jeszcze bardziej wyrazisty na zdjęciach wykonanych w złych
warunkach oświetleniowych, wówczas zdjęcia z wykorzystaniem technologii PureCel®Plus-S są po prostu
lepsze, a dodatkowym ich bonusem jest średnio sześciokrotnie mniejsza waga.

Po lewej na górze zdjęcie wykonane z włączonym trybem AI i wyłączoną rejestracją obrazu w pełnej rozdzielczości 64 Mpx, po prawej zdjęcie w pełnej rozdzielczości 64 Mpx i z wyłączonymi algorytmami
AI. z włączona tą funkcję i włączoną AI. Na dole odpowiednio ich wycinki, po lewej tryb zdjęcia AI / włączone, po prawej pełna rozdzielczość. Widać że zapis w pełnej rozdzielczości matrycy nie ma
wielkiego uzasadnienia, wzrost rozdzielczości nie przekłada się tu absolutnie na wzrost ilości detali, za to rośnie nie skorygowany przez algorytmy szum.

Pozostając jeszcze przy temacie rzeczowej matrycy warto dodać że wyposażono ją w czujnik temperatury.
Matryca jest zdolna do poprawnego funkcjonowania w zakresie temperatur od -30° do +85°C, co tym bardziej
może dziwić w kontekście ograniczenia maksymalnego czasu otwarcia migawki do 32 sekund w trybie
manualnego wykonywania zdjęć (PRO Ekspert). Jest to jednak uzasadnione nie tyle wytrzymałością termiczną
matrycy, co pozostałych podzespołów smartfona, w tym ogniwa. Inną istotną ciekawostka jest fakt że zgodnie
ze specyfikacją marki Omni Vision matryca ta może zapisywać zdjęcia w postaci surowego pliku RAW, w
związku z czym jego tu brak jest wyłącznie sztucznym ograniczeniem narzuconym przez firmę OPPO. Szkoda,
bo choć algorytmy sztucznej inteligencji zazwyczaj potrafią wycisnąć naprawdę dużo z takich zdjęć, czysty
RAW umożliwiłby ich ręczną zaawansowaną postprodukcję już na z poziomu komputera.
Główna matryca – szumy...

Brak możliwości zapisu w czystym RAW, w postaci nie przetworzonej ogranicza mocno możliwości realnej
oceny jakości obrazu generowanego przez tę matrycę, szczególnie w kontekście ilości szumów powstałych
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wraz ze wzrostem wartości ISO.

Matryca OmniVision OV64B zdolna jest do rejestrowania zdjęć w zakresie

ISO od 100 do 6400, przy zmianie jej wysokości, w trybie manualnym co 100. Pomimo że automatyka ingeruje
w ilość szumów spójrzmy na poniższe zdjęcia testowe ilustrujące zmianę ich ilości wraz ze wzrostem wartości
ISO…
główny aparat / matryca OmniVision OV64B / tryb PRO EKSPERT (manualny) test ilości rejestrowanych szumów
– zmiana wartości ISO od 100 do 6400 w skoku o sto

wartości ISO od lewej: 100, 200, 300

wartości ISO od lewej: 400, 500, 800

wartości ISO od lewej: 900, 1100, 1200

wartości ISO od lewej: 1300, 1400, 1500
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wartości ISO od lewej: 1700, 1800, 2000

wartości ISO od lewej: 2100, 2300, 2400

wartości ISO od lewej: 2500, 2600, 2800

wartości ISO od lewej: 2900, 3000, 3100
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wartości ISO od lewej: 3200, 3300, 3500

wartości ISO od lewej: 3600, 3700, 3900

wartości ISO od lewej: 4000, 4100, 4300

wartości ISO od lewej: 4400, 4500, 4600
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wartości ISO od lewej: 4700, 4900, 5000

wartości ISO od lewej: 5100, 5200, 5300

wartości ISO od lewej: 5400, 5500, 5600

wartości ISO od lewej: 5700, 5800, 5900
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wartości ISO od lewej: 6000, 6100, 6200

wartości ISO od lewej: 6300, 6400

Przyznam że nawet biorąc poprawkę na fakt że uzyskane efekty nie są do końca rzetelnym obrazem szumów,
gdyż ich ilość jest częściowo eliminowana przez algorytmy aparatu, wynik bardzo pozytywnie mnie
zaskoczył. Ponownie muszę przyznać że oprogramowanie apartu robi tu świetną robotę, skutecznie eliminując
szumy, równocześnie dbając o należyte zachowanie detali. W zakresie ISO od 100 do 800 ilość detali jest
bardzo duża, a dostrzegalność szumów znikoma.

wycinki ze zdjęć wcześniej prezentowanych przykładów, po lewej ISO 100, po prawej ISO 800

Dalej w zakresie ISO od 800 do 1800 jest również całkiem nieźle, choć ziarno, szczególnie w jednolitych
obszarach staje się już dobrze widoczne, to ilość detali również należy uznać za poprawną. Problemy
zaczynają się przy ISO wyższym od 3000, wówczas ostrość obrazu, oraz detale, wyraźnie tracą na jakości ,

choć wciąż nie są to zmiany całkowicie eliminujące przydatność takich zdjęć, tym bardziej że nie były one
poprawiane przez funkcję AI, po włączeniu której obraz sporo zyskuje.
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wycinki ze zdjęć wcześniej prezentowanych przykładów, po lewej ISO 3000, po prawej ISO 4000

Kiepsko robi się dopiero w okolicach ISO 4000 gdzie zaczyna przeważać barwny szum, pojawiają się też
dobrze widoczne kolorowe cętki i przebarwienia. Przy wyższych wartościach ISO jakość coraz szybciej spada.
Pamiętajmy jednak że nie tak dawno wartości ISO 3600 były górną przydatną czułością matryc lustrzanek, a
kompakty powyżej ISO 800 rejestrowały paskudne krzaczaste zdjęcia, natomiast smartfony o maleńkich
matrycach już powyżej ISO 400 nie były w stanie zarejestrować użytecznego obrazka. Na tym tle jakość
oferowana przez matrycę OmniVision OV64B jest naprawdę dobra, a zakres użytecznych wartości ISO
szeroki, szczególnie jeśli wsparty algorytmami AI, tu więc duży plus dla OPPO Reno 5 5G.

wycinki ze zdjęć wcześniej prezentowanych przykładów, po lewej ISO 5200, po prawej ISO 64000

Stabilizacja…
Jeszcze przed zakupem omawianego smartfona odczuwałem duży żal że marka OPPO nie zdecydowała się na
implementację w głównym aparacie stabilizacji optycznej. Pomimo że sieć PLAY informuje na swojej stornie

Tym bardziej że i sama marka milczy na ten
temat. Z drugiej jednak strony zacząłem się zastanawiać ile faktycznie owa optyczna stabilizacja w
posiadanych przeze mnie wcześniej modelach, w tym HUAWEI P20 Pro, oferowała. Rezultaty tych rozważań
przechyliły zresztą szalę na rzecz Reno 5 5G, gdyż w istocie różnica była niewielka, by nie rzec żadna.

że takową posiada, wydaje się to bardzo mało prawdopodobne.

Zarówno w przypadku stabilizacji optycznej, jak i elektronicznej, jeśli po zmierzchu aparat nie jest
odpowiednio ustabilizowany i tak dojdzie do poruszenia zdjęcia. Również w przypadku gorszych warunków
oświetleniowych w dzień nie zawsze stabilizacja optyczna jest w stanie poradzić sobie z poruszeniem, jej
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efektywność w bywa obecnie zbliżona do elektronicznej. Różnicę widać oczywiście po powiększeniu, tam
gdzie zadziałała agresywniej EIS widać przerysowane, przeostrzone krawędzie.

filtry fotograficzne, tu od lewej: oryginalny, świeży, czysty

filtry fotograficzne, tu od lewej: świeży, zamglenie, wieś

filtry fotograficzne, tu od lewej: podróże, żywność, chłodny

filtry fotograficzne, tu od lewej: las, miasto, vintage
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filtry fotograficzne, tu od lewej: jesień, szary, rozmycie

filtry fotograficzne, tu: czarno-biały

Globalnie jednak współczesne stabilizacje elektroniczne są naprawdę skuteczne. Mowa oczywiście o
stabilizacji w smartfonach, zgoła bowiem inaczej sprawy mają się w fotografii aparatami systemowymi, czy
lustrzankami. W przypadku jednak fotografii mobilnej technologia na tyle jest rozwinięta i skuteczna że
różnice te się zacierają co właśnie złagodziło przełknięcie tego braku w Reno 5 5G. Poniższe przykłady
doskonale to ilustrują, dla porównania w przypadku zdjęć nocnych dodałem również obok fotografii
wykonanych OPPO Reno 5 5G zdjęcia z ręki wykonane HUAWEI P20 Pro wyposażonego w stabilizację
optyczną.

stabilizacja elektroniczna EIS głównej jednostki o rozdzielczości 64 Mpx okazuje się być naprawdę wydajna i zapewnię ostry obraz podczas fornirowania z ręki w słabych warunkach oświetleniowych, o
zmierzchu, we wnętrzach, czy w nocy – choć oczywiście w tym ostatnim przypadku wymagane jest już odpowiednio dobre ustabilizowanie aparatu aby możliwe było uzyskanie ostrego zdjęcia.
Niebagatelny wpływ na wygląd takich zdjęć ma również bardzo skuteczna funkcja HDR, która w wyważony sposób podbija ilość detali w cieniach i równoważny partię naświetlone i niedoświetlone.

Podsumowując zważywszy na skuteczność stabilizacji elektronicznej EIS w głównej matrycy OmniVision
OV64B, brak stabilizacji optycznej trudno OPPO Reno 5 5G zaliczyć na minus, wydaje się zasadnym
stwierdzenie, choć wciąż ryzykownym i pewnie dla wielu bulwersującym, że w przypadku fotografii mobilnej,
wspartej algorytmami sztucznej inteligencji, granica między oboma typami stabilizacji się zaciera. Obecna w
Reno 5 5G stabilizacja cyfrowa wykazała się bardzo dobra wydajnością, rzadko dochodziło do sytuacji gdy
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nie była ona w stanie wyłapać drobnych poruszeń, dotyczy to również zdjęć wykonywanych nocą z ręki w
trybie Ultra Night.

Tryb fotografii nocnej ULTRA NIGHT to prawdziwy as w mobilnej fotografii nocnej, acz również on, pomimo świetnych w Reno 5 5G algorytmów korygujących poruszenie, wymaga dobrej stabilizacji, w
przeciwnym razie może dość do rejestracji poruszonego obrazu, który na siłę będzie próbowała korygować AI, efekty tego bywają dość nieciekawe, co widać na przykładzie górnego zdjęcia. Wystarczy
jednak oparcie teflonu o jakiekolwiek stabilne podłoże, w tym przypadku balustradę, aby był on zdolny do rejestracji ostrego obrazu nocą, pomimo że nie jest pełna stabilizacja, AI dobrze tłumi minimalne
ruchu ręki.

Zoom, czy tylko crop…

Pora pomówić o innym ważnym, oraz mocno marketingowym temacie – możliwości powiększania obrazu,
tudzież zoomu jaki oferuje OPPO Reno 5 5G. Na temat zoomów w smartfonach powstało mnóstwo mitów i
przekłamań podtrzymywanych przez samych sprzedawców. Faktycznie pomimo szybkiego rozwoju technologii
kwestia zoomu wciąż pozostaje w przypadku fotografii mobilnej problematyczna. Uściślijmy – zoomu
fizycznego, optycznego – nie cyfrowego, co wynika z problemu związanego z koniecznością upakowania
odpowiednich układów optycznych w smukłych obudowach. W tym celu stosowane są obiektywy
peryskopowe, lub co częściej można spotkać kilka aparatów z obiektywami wyposażonymi w soczewki o
rożnych ognikowych, gdzie przełączając się pomiędzy nimi otrzymujemy namiastkę zoomu. Jeśli spojrzeć w
kierunku bardziej przyszłościowych, wręcz wciąż z pograniczna science fiction technologii, być może
przełomem w tej mierze będzie chwila gdy powstanie w pełni sprawna i trwała, płynna soczewka o zmiennej
geometrii.
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Przykłady zdjęć terenowych wykonanych smartfonem OPPO Reno 5 5G – oba w trybie ZDJĘCIE, z włączonym AI i HDR w trybie AUTO. Telefon zachwyca trafnością w dobrze parametrów ekspozycji,
oraz skutecznego operowania funkcją HDR, choć w przypadku fotografii mocno nasyconych pejzaży zdarza mu się czasem popaść w przesadne nasycenie braw, są to jednak przypadki rzadkie i łatwe do
skorygowania. Po lewej Jezioro Żywieckie, po prawej szlak z Szyndzielni na Klimczok (tu widocznym w tle) w Beskidzie Śląskim.

No tak, techno tematy… jak zawsze prowokują i mnie do popuszczania wodzy fantazji, powróćmy już jednak
do naszego bohatera. Cóż krótko mówiąc w przypadku Reno 5 5G zoom realizowany jest niestety tylko i
wyłącznie cyfrowo. To właśnie ostatnia z opcji, obecna przede wszystkim w modelach z dolnej i średniej półki,
rzadziej wyższej. Omawiany model klasyfikowany jest właśnie jako „super-średniak” w tym więc kontekście
obecność tylko cyfrowego zoomu nie powinna dziwić, a jednak nieco szkoda, gdyż nawet obecnie zdarzają się
modele z cenie zbliżonej do Reno 5 5G wyposażone w zoom hybrydowy, a więc łączący zoom optyczny i
cyfrowy, tak też było i w przepadku HUAWEI P20 Pro, którego cena, pomimo że klasyfikowany był jako
flagowiec, niewiele była wyższa w chwili gdy go kupowałem (2400 – 2500 zł) od omawianego.
Zoom cyfrowy… co to właściwie oznacza? Tego typu zoom to tak naprawdę nic innego niż wykadrowany
fragment zdjęcia z całości zarejestrowanego obszaru w pełnej rozdzielczości. No właśnie, tu powracamy więc
do owych oszałamiających 64 Mpx (mimo że nie szokujących na tle matryc powyżej 100 Mpx). Po co w ogóle
tak wysoka rozdzielczość? Ano właśnie po to aby można było wykonać cyfrowy zoom bez większych strat dla
ilości zapisanych w takim wycinku informacji, tym bardziej że matryce te działają jak wiemy w technologii
łączenia informacji z czterech pikseli w jeden, co daje bezpieczny margines danych dostępnych na potrzeby
zoomu. Oczywiście nie można tego zabiegu wykonywać bezkarnie dla jakości zdjęcia bez końca, w pewnej
chwili ilość informacji, tudzież detali, zacznie być po prostu zbyt mała, nawet aby algorytmy sobie poradziły z
jej nadpisaniem i wyostrzeniem takie obrazu, nieubłaganie na pewnym etapie pokazuje się typowa cyfrowa
sieczka.

Przyznam że nigdy nie byłem fanem fotografii panoramicznych w wykonaniu automatów… do czasu gdy zacząłem używać OPPO Reno 5 5G – jego algorytmy są w tym naprawdę niezłe, świetnie radzą
sobie z korekcją drgań ręki podczas jej rejestracji, dobrze też operują ostrością, oraz światłem. Błędy zdarzają się tylko gdy w kadrze pojawia się szybko poruszający się obiekt (jak wcześniej pokazany
przykład z samochodami jadącymi ulicą), oraz gdy w kadrze pojawia się ostre źródło światła jak słonce. Ogólnie jednak rejestracja panoram tym smartfonem jest bardzo przyjemna, a efekty bardzo dobre.

W teorii mogłoby się więc wydawać że im większa rozdzielczość matrycy tym lepiej, niestety nie jest to takie
proste. Omówienie tego szczegółowo wymagałoby odrębnego obszernego artykułu. Upraszczając można
powiedzieć że problemem stanowi tu wielkość i tym samym pojemność samego piksela, im gęstsza matryca
(większa rozdzielczość) przy równoczesnej zmianie fizycznej jej wielkości, tym mniejszy jest sam piksel.
Dostarcza on tym samym znacznie mniej informacji, za to generuje elektroniczny szum którego ilość będzie
wykładnią ich zsumowanej ilości. To właśnie dlatego niekoniecznie zdjęcie wykadrowane z matrycy
powiedzmy 108 Mpx będzie wyglądało lepiej od tego z matrycy 48 Mpx.
Nasz bohater Reno 5 5G posiada zoom cyfrowy w zakresie od 1x do 20x w przypadku zdjęć w trybie
automatycznym, oraz od 1 do 10x w trybie manualnym. Jak już powinniśmy wiedzieć po opisie aplikacji
obsługując aparat, regulacja zakresu zoomu odbywa się w dwojaki sposób. Do wyboru mamy tu albo gotowe
wartości powiężenia: 1x, 2x, 5x, albo za pomocą obrotowej tarczy gdzie możemy dokonywać regulacji zoomu
w sposób płynny od aparatu szerokokątnego począwszy, po czym omawiany obecnie aparat podstawowy
(standardowy) opisany jako zoom 1x, i dalej w skoku co o 0,1 aż do 20 krotnego zoomu. Jaka jest faktycznie
przydatność i efektywność tego zoomu? Spójrzmy na poniższe zdjęcia…
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zdjęcia od lewej: aparat szerokokątny 8 Mpx / aparat główny 64 Mpx – zoom 1x i aparat główny 64 Mpx – zoom 2x

aparat główny 64 Mpx – zdjęcia od lewej: zoom 5x / 10x i 20x

aparat główny 64 Mpx – zoom od lewej 1x / 2x / 5x

aparat główny 64 Mpx – zoom od lewej 10x / 20x

Cóż, nie jest chyba dla nikogo większym zaskoczeniem że w tym przypadku technologia nie może po prostu
złamać praw fizyki i skuteczność zoomu cyfrowego jest po prostu niska. Faktycznie w pełni przydatną i w
mojej ocenie bezpieczną wartością cyfrowego zoomu jest dwukrotne powiększenie, natomiast w przypadku
już pięciokrotnego ostrość zdjęcia, jego dynamika, szumy i liczba detali jest bardzo zaniżona, w przypadku
dziesięciokrotnego zoomu jest to już bardzo widoczne, właściwie znosząc przydatność takich zdjęć, nie
wspominając o zoomie dwudziestokrotnym który dodano tu tylko chyba jako klasyczny zbędny ficzer.

Ewentualnie jako przydatny zoom i co ważniejsze fizyczny, można zakwalifikować przełączenia pomiędzy
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aparatem szerokokątnym, a standardowym (1x), gdyby nie same cechy tego pierwszego, ale o tym więcej
dalej…

test cyfrowego zoomu tu od góry od lewej: aparat szerokokątny / aparat główny 64 Mpx zoom 1x / aparat główny 64 Mpx – zoom 2x / aparat główny 64 Mpx – zoom 5x / aparat główny 64 Mpx – zoom
10x aparat główny 64 Mpx – zoom 20x

Aberracje, geometria, oraz fotografia pod światło...
Przyjrzyjmy się teraz jakości samej optyki, mającej nie mniejszy wpływ na jakość zdjęcia od matrycy. Aparat
główny z matrycą Omni Vision OV64B wyposażono w obiektyw o jasności f/1.7 kącie widzenia 80° co stanowi

Brak tu
jednak, zwyczajowo dla tej klasy miniaturowych szkieł, informacji o ewentualnych dodatkowych,
poprawiających efektywność optyki powłokach i raczej bym ich się też nie spodziewał. Pomimo jednak
ekwiwalent obiektywu standardowego o ogniskowej 25 mm, składający się z sześciu soczewek.

względnie ubogich informacji, po wykonaniu kilkuset zdjęć w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych,
muszę przyznać że optyka głównego aparatu cechuje się bardzo dobrą kulturą pracy.
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Z całą pewnością na duży plus optyki głównego aparatu o jasności f/1.7 i kącie widzenia 80° bardzo małą ilość aeracji chromatycznych.

Doskonale radzi sobie z aberracjami, których widoczna ilość jest niewielka. Co ważne ostrość obrazu jest
dobrze zachowana w całym zakresie kadru, słabnąc nieznacznie tylko przy krawędziach. Pomimo że widać tu
wpływ samych algorytmów obrabiających zdjęcia, trudno cokolwiek zarzucić pod tym kątem rzeczowej optyce.

Niewielka ilość dostrzelanych aberracji świadczy o wysokiej jakości optyki głównego apartu, na poczet kolejnych zalet należy też zaliczyć dobrą rozdzielczość fotografii w całym zakresie kadru, oraz brak
winiety.
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W przypadku wad geometrii są one bardziej dostrzegalne, przy czym trudno nazwać je niespodziewanymi.

Zdjęcia uwidaczniają lekką tendencję do zniekształcenia beczkowatego, oraz mocniejszych zniekształceń
geometrii obiektów przy krawędziach obrazu, przy czym są to łatwe do skorygowania wady na etapie
postprodukcji. Pewnym zaskoczeniem może być że na niektórych ze zdjęć, szczególnie w ciaśniejszych
wnętrzach, pojawia się tendencja dokładnie odwrotna, zamiast dystorsji beczkowatej mamy poduszkową.
Wydaje się że jest to bezpośredni skutek ingerencji automatyki w korekcję geometrii obrazu. Świadczyć mogą
o tym długie linie pionowych elementów blisko krawędzi kadru, z lekkim zaburzeniem w części środkowej.

Nieco bardziej zaskakującym, choć nie od razu widocznym problemem jest lekkie przesunięcie osi optycznej
w lewo względem środka kadru. Cecha ta powtarza się na wszystkich przeanalizowanych zdjęciach, co
potwierdza że mamy do czynienia z problemem po stronie optyki (lub jej montażu). Na co dzień jednak wada
ta nie wpływa na odbiór zdjęć, dopiero po dłuższej analizie na dużym powiększeniu staje się widoczna.

Optyka głównego apartu Reno 5 5G posiada typowe dla tak niewielkich układów wady geometrii, przy czym ich stopień nasilenie jest tu nieco mniejszy od typowo spotykanych. Ze względu jednak na brak
dostępu do surowych plików RAW trudno ocenić w jakim stopniu są one korygowane już na etapie rejestracji i zapisu w telefonie. Podejrzenia te może potwierdzać zmienny ich charakter. Bardziej jednak
zaskakuje, choć nie od razu widoczny problemem lekkiego przesunięcia osi optycznej w lewo względem środka kadru, ta cecha wydaje się być błędem montażowym danego układu optycznego...

Wszystkie jednak te wady razem wciąż nie są na tyle poważne aby implikowały negatywną ocenę całego
układu, są to raczej dość typowe (prócz przesuniętej osi optycznej) wady, spotykane w większości podobnej
klasy smartfonów, choć jak zaraz się przekonacie nie tylko… Na obronę Reno 5 5G dodam bowiem że znacznie
droższy obiektyw do aparatów systemowych marki FUJIFILM, model FUJINON XC16-50mm F3.5-5.6, podczas
testów potrafiły się wylegitymować znacznie gorszymi właściwościowymi optyki. Trzeba jednak też
pamiętać że rzetelna ocena możliwości układu optycznego OPPO Reno 5 5G jest niemożliwa ze względu na
brak dostępu do nieprzetworzonych plików RAW.
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Kolejna ważką kwestią związaną z jakością optyki jest jej zdolność do radzenia sobie z fotografią pod
światło. Również tu nie ma jakiejś tragedii, nie jest też wybitnie zachwycająco, raczej nieco ponad średnią

W przypadku fotografii źródeł światła znajdujących się blisko osi optycznej problemy są
właściwie sporadyczne bez względu na jego intensywność. Pojawiają się natomiast w sytuacji gdy źródło
światła znajduję się po dużym kontem w stosunku do centrum, im większy ten kąt, tym więcej problemów. W

dla tej półki cenowej.

W przypadku fotografii źródeł światła znajdujących się blisko osi optycznej obiektywu problemy są właściwie sporadyczne bez względu na jego intensywność. Pojawiają się natomiast w sytuacji gdy
źródło światła znajduję się po dużym kontem – im większy ten kąt, tym więcej problemów. W takich sytuacjach obiektyw potrafi złapać dość nieestetyczną flarę i komę. Globalnie jednak ilość tych
problemów stoi na małym poziomie, co dobrze świadczy o jakości optyki.
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Podsumowując tę część recenzji, jakość optyki głównego aparatu należy zaliczyć na plus. W kilku miejscach
mogłoby by być lepiej, jak w przypadku precyzji wykonania, tudzież przesuniętej osi optycznej, mógłby też
posiadając lepszą zdolność do radzenia sobie z odbłyskami, jednak dla przeciwwagi wyróżnia się wysoką

Choć w
tym ostatnim przypadku pozostaje otwartą kwestią w jakim stopniu ingeruje tu w wygląd zdjęcia sama
automatyka aparatu.
rozdzielczością w całym zakresie kadru, minimalną tylko winietą i mimo wszystko niezłą geometrią.

Na obronę i potwierdzenia ogólnej jakości optyki aparatu głównego smartfon OPPO Reno 5 5G, warto spojrzeć na zdjęcia wykonane markowym krótkim zoomem marki FUJIFILM model FUJINON XC1650mm F3.5-5.6 którego cena jest wyższa od samego omawianego smartfona, a w którym jednak pojawiały się podczas jego testu zarówno poważne aberracje, jak i zaburzenia geometrii obrazu.

Ogólna jakość zdjęć, dynamika tonalna, oraz fotografia nocna…
Pomówmy teraz o przełożeniu praktycznym powyższych informacji na wygląd zdjęć. Fotografie Reno 5 5G
wykonane w świetle dziennym, szczególnie w pogodne dni potrafią naprawdę zachwycić bogactwem barw,
oraz detali. Wyróżnia się tu również fakt że automatyka aparatu rzadko przejawia tendencję do drastycznego

Wyjątek może stanowić
fotografowania letnich, mocno nasyconych pejzaży z wykorzystaniem trybu AI, w takim przypadku zdarzają
się czasem problemy, tudzież właśnie zbyt intensywne podbijanie kolorystyki.

przesycania zdjęć. Barwy są zrównoważone, a balans bieli poprawnie dobrany.

W większości sytuacji fotograficznych algorytmy AI trafnie dobierają parametry ekspozycji, oraz nasycenia i temperatury braw, wyjątek mogą stanowić mocno skontrastowane i nasycone pejzaże, w takim
przypadku co widać na zdjęciu po prawej zdjęcie potrafi być zbyt rozjaśnione, a kolory nasycone.
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Ta ostatnia zresztą cecha, tudzież trafność doboru balansu bieli w trybie automatycznym jest na naprawdę
wysokim poziomie. Widać to dobitnie na ujęciach wykonanych we wnętrzach, gdzie mamy do czynienia ze
światłem mieszanym, sztucznym, oraz naturalnym wpadającym przez okna. W takich sytuacjach, szczególnie
gdy w pomieszczeniu znajdują się włączone źródła światła o różnej barwie, powiedzmy żarowe i halogenowe,
nawet automatyka aparatów systemowych, lub lustrzanek potrafi zawieść i zazwyczaj zawodzi. Tu OPPO Reno
5 5G zachwyca trafnością oceny balansu bieli, prawie zawsze poprawnie go dobierając.

Na duży plus zasługuje trafność doboru balansu bieli przez algorytmy AI w trybie zdjęć, szczególnie w przypadku zdjęć we wnętrzach oświetlonym światłem mieszanym, gdzie nawet automatyka dobrej
klasy aparaty systemowe i lustrzanki potrafią się mylić… w każdym z powyższych zdjęć apart dobierał balans bieli w sposób automatyczny.

Również pod kątem dynamiki tonalnej, jest naprawdę dobrze. W sukurs przychodzi tu wspominana już funkcja
HDR, która dodatkowo podbija jasność cieni, skutecznie odzyskując utracone w nich detale. Co szalenie istotne
funkcja ta nie działa w sposób dość często spotykany – to jest karykaturalny, zachowany jest tu umiar w jej
wpływie na fotografię. Jednak nawet bez niej, matryca Omni Vision OV64B robi naprawdę dobrą robotę,
śmiało można powiedzieć że radzi sobie równie dobrze jak matryce bardziej znanych marek na pokładach
flagowych modeli.
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Skuteczność automatyki w trybie zdjęć OPPO Reno 5 5G jest tak dobra że w przypadku zdjęć plenerowych zdarza się że trudno im dorównać nawet będąc doświadczonym fotografem i pracując w trybie
manualnym, na górze po lewej zdjęcie w trybie manualnym, widać ogólnie słaba dynamikę, oraz małą ilość detali w cieniach, w stosunku do zdjęcia wykonanego przez automatykę widocznego po prawej.
Kolejny tegoż przykład widać na dole, po lewej tryb manualny, po prawej automatyczny z włączoną funkcja AI i HDR

Prawdziwa perełką modelu, po oczywiście moim ulubionym trybie manualnym, jest tryb fotografii nocnej –

Dotychczas równie zachwycony byłem z możliwości pod tym względem wyłącznie w HUAWEI
P20 Pro, który potrafił naprawdę zachwycić zdjęciami nocnymi. Tym bardziej nieco się obawiałem jak to
będzie w przypadku, bądź co bądź modelu z niższej półki – Reno 5 5G. Jak się szybko okazało obawy te były
bezpodstawne. Zaawansowane algorytmy czuwające nad jakością zdjęcia w tym trybie cechują się bardzo
wysokim stopniem zaawansowania i to nie tylko w przypadku fotografii z wykorzystaniem statywu, lub innej
formy ustabilizowania aparatu, ale tak samo z ręki.
ULTRA NIGHT.
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...prawdziwa perełką modelu jest tryb fotografii nocnej – ULTRA NIGHT, umożliwia on nawet z ręki rejestrowanie udanych zdjęć nocnych.

W tym ostatnim przypadku przy odrobinie wprawy, która jest niestety konieczna, gdyż ekspozycja trwać
może kilka sekund, automatyka znakomicie eliminuje większość, lub wszystkie, drobne poruszenia, tak

Jeszcze lepsze efekty
uzyskamy gdy aparat zostanie ustabilizowany, czy to właśnie na statywie, czy to w dowolny inny sposób.
Należy tylko wówczas pamiętać o włączeniu ikonki funkcji „tryb statywu” aby automatyka nie potrzebnie nie
przeszukiwała zdjęcia w poszukiwaniu poruszeń, może to bowiem prowadzić do sytuacji gdy mylnie
zinterpretowany ruch, na przykład samochodu zostanie poddany próbie poprawy.
operując ostrością aby zachować jak najlepsze odwzorowanie fotografowanej sceny.
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OPPO Reno 5 5G oferuje bardzo wydajne algorytmy wspierające proces rejestracji zdjęć nocnych, jeszcze lepsze efekty uzyskamy gdy ustabilizujemy smartfon, tu testowe zdjęcia studyjne wykonane
smartfonem zamontowanym na statywie w trybie EKSPERT (PRO). Reno 5 5G umożliwia otwarcie migawki aparatu głównego na 32 sekundy, to dość aby wykonać takie zdjęcia jak powyższe, ale nie
zawsze wystarczy do efektownego rozmycia kaskad wodnych, lub zdjęcia rzek świateł na nocnych ulicach miast. Szkoda że marka OPPO ograniczyła tak bardzo możliwość pracy w tym względzie...

W bardzo podobny sposób działał automatyczny program trybu nocnego w przypadku P20 Pro, z tą różnicą że
tam użytkownik miał prócz niego jeszcze kilka trybów pracy do dyspozycji. Był między innymi bardzo
efektowny tryb „malowania światłem” pozwalający na rejestrację rzek świateł na nocnych ulicach miasta, była
też długa ekspozycja z HDR lub bez, troszkę szkoda że tych akurat elementów zabrakło w Reno 5 5G, tym
bardziej że nie było tu ku temu fizycznych przeszkód. Istnieje jednak możliwość częściowego obejścia tego
problemu, fotografując z wykorzystaniem statywu w trybie manualnym. W takim przypadku należy zawsze
pamiętać o doborze najniższej wartości ISO, co zminimalizuje ilość szumów, a względnie długi maksymalny
możliwy czas otwarcia migawki, to jest 32 sekundy, pozwala na uzyskanie zbliżonych, plastycznych efektów.
Choć trzeba dodać że w takim trybie jakość zdjęć odbiega niego od tych z automatycznego trybu ULTRA
NIGHT, co ujawnia jak wielki wpływ na jakość zdjęcia mają same algorytmy.

Kolejne przykładowe zdjęcia wykonane w domowym studio. Tu po lewej fotografia w trybie ZDJĘCIA z wyłączonym algorytmem AI, oraz HDR / po prawej w tym samym trybie z włączonym AI i HDR w
trybie automatycznym. Od razu widać różnicę w operowaniu światłem, choć w tym konkretnym przypadku próba doświetlenia cieni przez AI zakończyła się przepaleniem jasnych partii zdjęcia wewnątrz
lampy. W takich jednak dość złożonych przypadkach z pomocą przychodzi nam tu bardzo udany tryb manualny.

Przygotowując niniejszy materiał zdarzyło mi się trafić kilka razy na negatywne opinie, co gorsza
wprowadzające w błąd, na temat jakości nocnych zdjęć ze smartfona OPPO Reno 5 5G. Opinie takie potrafili
nawet wygłaszać dość popularni testerzy, co doprawdy zdumiewa, gdyż prezentowane przez nich zdjęcia
zostały wykonane w trybie zgoła nie przewidzianym dla fotografii nocnych, to jest trybie „ZDJĘCIE” gdzie nie
funkcjonują algorytmy odpowiedzialne za korektę tego typu ujęć, za to automatyka niemiłosiernie podbija

Zasada tu jest zawsze ta sama – mała
matryca równa się jak najniższe ISO, jeśli tylko są dostępne korzystamy z trybów nocnych, a jeśli chcemy

wielkość ISO, co musi i oczywiście odbija się fatalnie na jakość zdjęcia.
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wykonać bardziej kreatywne ujęcia, nad którymi mamy pełną kontrolę, robimy to przy ustabilizowanym
aparacie w trybie manualnym (znów podkreślam z ISO ustawionym na sztywno na jak najniższą wartość).

Ogromną zaletą automatyki aparatów OPPO Reno 5 5G jest w większości sytuacji trafny dobór balansu bieli, oraz parametrów ekspozycji. Zdjęcia są dynamiczne, pełne detali, na plus też gospodarka
nasyceniem barw...

Jeszcze kilka uwag na temat samej funkcjonalności aplikacji aparatu w trybie PRO EKSPERT, czyli manualnym.
Pomimo że aplikacja ta udostępnia nam możliwość manualnej korekty wszystkich kluczowych parametrów
ekspozycji, jak czas naświetlnia, wielkość ISO, balans bieli i metodę ostrzenia, do pełni szczęścia zabrakło tu
tak wydawałoby się oczywistych rzeczy jak histogram, oraz możliwość podglądu punktu ostrości. Zabrakło też
opcji symulacji wskaźnika poprawności ekspozycji (EV), co mocno komplikuje pracę z dłuższymi czasami

Szkoda, są to bowiem rzeczy nie
wymagające żadnych inwestycji w dodatkowy sprzęt, a jedynie odpowiedniego rozbudowanie opcji programu.
otwarcia migawki, gdyż działamy wówczas na czuja, metodą prób i błędów.

Główny aparat Reno 5 5G dobrze radzi sobie również z fotografią pod światło, problemy pojawiają się gdy jego źródło znajduje się pod dużym kontem względem osi optycznej obiektywu. Tu zdjęcia
powrówawcze tego samego kadru. Po lewej zdjęcie wykonane aparatem systemowym z marychę w formacie APS-C FUJIFILM X-T20 z obiektywem FUJINON 18-55 mm, po prawej omawianym OPPO
RENO 5 5G (tryb ZDJĘCIA / AI włączone).

Na koniec jeszcze o jednej cesze zdjęć wykonanych za pomocą głównego aparatu Reno 5 5G, otóż dzięki
relatywnie niskim szumom (w dobrym świetle) dobrej dynamice tonalnej i nie przesadzonym wyostrzaniu, oraz
poprawnym nasyceniu barw, zdjęcia takie już po przeniesieniu na komputer, lub nawet jeszcze na pokładzie
smartfona, można bardzo skutecznie poprawić, bez poważnej degradacji samego obrazka. Poniżej kilka
przykładów zdjęć poddanych procesowi postprodukcji w programie Adobe PhotoShop w wersji na komputer.
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Wysoka rozdzielczość obrazu, duża liczba detali i względnie niskie szumy generowane przez 64 Mpx matrycę głównego aparatu Reno 5 5G sprawiają że zdjęcia te, pomimo że dostępne tylko w postaci
plików JPEG, nadają się do dalszej postprodukcji, gdzie uzyskiwane efekty mogą być naprawdę bardzo dobre. Powyżej przykłady takich właśnie zdjęć, opracowanych w programie Adobe Photoshop.

Aparat szerokokątny – zaleta, czy wada?
Kolejnym aparatem który można pod pewnymi aspektami uznać za użyteczny na foto-wyspie OPPO Reno 5
5G jest aparat wyposażony w obiektyw szerokokątny, o kącie widzenia aż 119°, jasności f/2,2, zbudowany z
pięciu soczewek. Aparat ten wyposażono w matrycę północnokoreańskiej marki Hynix model Hi846, o
nazwie kodowej produktu YACG4D0C9SHC. Co o niej wiemy? Jest to matryca CMOS BSI II, z filtrem kolorów
Bayera, o rozdzielczości 8 Mpx, o rozmiarze 1/4 cala – 3.67 mm x 2.76 mm, o wielkości piksela równej 1.125
μm. Generuje ona zdjęcie o rozdzielczości 3264 x 2448 px.

To wszystko dość standardowe dane, ciekawiej się

robi jeśli przyjrzymy się obecnym w niej technologią.
Firma Hynix wyposażyła matrycę Hi846 w dwa rodzaje technologii mających za zadanie poprawić jakość
uzyskiwanego obrazu. Pierwsza z nich jest technologia FPN (Fixed Pattern Noise)

– odpowiedzialna za

eliminację szumów wyjściowych w liniach pionowych i poziomych matrycy, drugą DCG (Piksel Dual
Conversion Gain). Technologia ta odpowiada za dostosowanie czułości pikseli matrycy w czasie rzeczywistym
do aktualnych warunków oświetlenia, dzięki czemu zmniejsza się ilość generowanych przez matrycę szumów,
wpływa to też pozytywnie na pobór mocy przez czujnik.

Tylny moduł fotograficzny OPPO Reno 5 5G wyposażono w trzy aparaty, w tym omówiony już główny z 64 Mpx matrycą OmniVision OV64B, wyposażony w obiektyw standardowy o kącie widzenia 80°,
oraz omawiany teraz aparat szerokokątny wyposażony w matrycę marki Hynix Hi846 o rozdzielczości 8 Mpx z obiektywem o kącie widzenia aż 119°. Powyżej po lewej zdjęcie z aparatu głównego (64
Mpx) po prawej z szerokokątnego (8Mpx).

W teorii funkcja ta powinna szczególnie okazać się przydatna podczas kręcenia klipów w szybko
zmieniających się warunkach oświetleniowych. Zapewne każdy z nas zna ten problem, zaczynamy kręcić
pejzaż w cieciu, aparat dobiera parametry ekspozycji do zastanego oświetlenia, a potem gdy zwracamy się w
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stronę oświetlonych przez słońce miejsc nie nadąża z ich korekcją, co skutkuje zazwyczaj mocno
prześwietlonymi ujęciami. W tym przypadku technologia DCG powinna temu zapobiec.
Matryca 8 Mpx – ogólny wygląd zdjęć i szumy...
No dobrze, parametry, technologię, wszystko brzmi na tym etapie zazwyczaj pięknie… ale co z faktycznymi
osiągami? Muszę przyznać że pod kątem jakości obrazu generowanego przez tą matrycę jest całkiem nieźle,
dynamika tonalna, oraz odwzorowanie barw jest na przyzwoitym poziomie, jest tu jednak jedno poważne
„ale” tak mała rozdzielczość matrycy, wynosząca zaledwie 8 Mpx, w połączeniu z tak szerokim kątem
widzenia obiektywu, o którym szerzej będzie niżej, implikuje generowanie obrazu o globalnie bardzo niskiej
rozdzielczości.

Zastosowanie matrycy o relatywnie niewielkiej rozdzielczości 8Mpx przy tak szerokim kącie widzenia obiektywu sprawia że zdjęcia z niej uzyskane cechują się niską szczegółowością, po ich
powiększeniu pojawia się mało estetyczne mydło… tu na górze zdjęcie wykonane aparatem szerokokątnym, po prawej jego wycinek, na dole z kolei zdjęcie wykonane głównym aparatem z matrycą o
rozdzielczości 64 Mpx i jego wycinek – różnica w ilości detali jest uderzająca...

Czar pryska dość szybko gdy tylko powiększmy takie 8 Mpx zdjęcie… szczególnie dobrze widać to gdy zdjęcia
z tej matrycy zestawimy ze zdjęciami wykonanymi głównym aparatem, wyposażonym przecież w 64 Mpx
matryce. Również pod kątem szumów matryca Hynix Hi846 nie zachwyca, z tego właśnie powodu pominąłem
w stosunku do niego rozbudowany test ISO, poprzestając na przykładach terenowych widocznych poniżej...
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Matryca aparatu szerokokątnego generuje znacznie więcej szumów niż ta aparatu głównego, co gorsza połączoną ją z obiektywem o niskiej jakości optyki, już poza centrum kadru rozdzielczość obrazu
szybko spada, pojawia się mydło, oraz silne aberracje, które w połączeniu z dużymi szumami generują niskiej jakości obraz.
Tu zdjęcia i ich wycinki tego samego kadru, na górze wykonane aparatem szerokokątnym, na dole głównym aparatem z matrycą 64 Mpx.

Stabilizacja…

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku głównego aparatu, również i w przypadku szerokokątnego mamy
do dyspozycji wyłącznie elektroniczną stabilizację. Jej skuteczność jest na zbliżonym poziomie, choć odnoszę
subiektywne wrażenie że przy słabszym świetle radzi sobie jednak gorzej. Wyjątek stanowi tu obraz
rejestrowany w trybie nocnym, gdzie algorytmy AI robią tak samo dobrą, jak w przypadku głównego obrazu
robotę. Niestety robotę tą psuje znów niska rozdzielczość i widoczne szumy, które poddane agresywnej obróbce
zmieniają obraz w nieestetyczny landszaft…
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Aparat szerokokątny – mydlenie, aberracje i duże szumy matrycy, przekładają się na drastyczny spadek klarowności zdjęć i niską ilość detali w cieniach...

Obiektyw – geometria o aberracje...

Tu docieramy do niezwykle istotnego elementu tego modułu fotograficznego, odpowiedzialnego za rejestrację
obrazu o tak szerokich kątach widzenia – obiektywu. Trudno mi byłoby to ukryć, może więc od razu powiem
że obiektyw ten mocno mnie rozczarował, chyba bardziej niż zapchaj dziura marko, gdzie spodziewałem się
fatalnej jakości obrazu, a tu jednak oczekiwałem czegoś znacznie lepszego. No dobrze, wpierw jednak znów
nieco faktografii. Obiektyw składa się z 5 elementów, a jego pole widzenia to aż 119°, natomiast ekwiwalent
ogniskowej w stosunku do tradycyjnych obiektywów to 16 mm.

Przy tak szerokim kącie zachowanie poprawnej geometrii jest niezwykle trudne, a praktycznie niemożliwe w
przypadku tak malutkich obiektywów. Tu więc starałem się patrzeć nieco przez palce na dość poważne
zaburzenia geometrii obrazu. Prócz klasycznych dla takich ultra szerokokątnych obiektywów wad,
deformujących mocno geometrię obiektów, szczególnie tych blisko krawędzi obrazka, mamy też wymiennie
dystorsję beczkowatą i poduszkową, co znów jednak skłania do zastanowienia się ile w nich to efekt ingerencji
oprogramowania aparatu próbującego redukować zaburzenia geometrii. Co ciekawe nie pojawiają się tu jednak
zaburzenia osi optycznej, znajduje się ona dokładnie pośrodku kadru.
To co jednak przeraża to gigantyczna utrata ostrości obrazu tuż za centrum kadru, tej wady nie
usprawiedliwia nic, ani szeroki kąt widzenia, ani dość niska rozdzielczość matrycy, gdyż nawet z 8 Mpx
można wygenerować pełen szczegółów, efektowny obrazek. Jest to ewidentna wada optyki. Co gorsza obraz
psuje nie tylko mydlenia poza środkową częścią obrazu, ale ogromne aberracje chromatyczne. Pięknie
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podbarwione na niebiesko i czerwono krawędzie obiektów na brzegach kadru, z dodatkowym landszaftem,
tak mniej więcej można by określić jakość optyki tego aparatu.

...przy tak szerokim kącie widzenia wynoszącym 119° zachowanie poprawnej geometrii jest niezwykle trudne, a praktycznie niemożliwe w przypadku tak malutkich obiektywów, występujące tu problemy
mają więc dość typowy charakter, na plus można tu jedynie zaliczyć zgodności osi optycznej z osią matrycy.

Szkoda, bo pomimo tylko 8 Mpx matrycy gdyby towarzyszył jej obiektyw o lepszych właściwościach
optycznych efekty były o znacznie lepsze. W mojej opinii aparat ten należy traktować jako ostateczność, gdy
szczególnie zależy nam na szerokim kącie, w każdym innym przypadku lepiej sięgnąć po aparat główny.
Uzyskiwanego za jego pomocą fotografia są wyłącznie akceptowalne i to pod warunkiem że zbytnio ich nie
powiększymy.
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aparat szerokokątny 8 Mpx / tryb ZDJĘCIA / AI włączone
…to co naprawdę przeraża w przypadku optyki aparatu szerokokątnego to jego niska jakość, niska rozdzielczość, oraz bardzo duże aberracje chromatyczne

Makro czy zapchajdziura?
Pora na omówienie ostatniego z aparatów na foto-wyspie, dedykowanego do fotografii marko. Wyposażono
go w matrycę znanej nam już marki Omni Vision model OV02B10, o wielkości czujnika 1/5 cala i
oszałamiającej rozdzielczości… 2 Mpx. Fakt sprawia że opis będzie znacznie krótszy, z pominięciem nawet
jakości zaimplementowanej tu optyki. Dlaczego? Gdyż tak niska rozdzielczość matrycy w tak istotnej
dziedzinie fotografii, gdzie właśnie szczególnie liczy się ilość rejestrowanych detali, to po prostu farsa.
Uzyskiwany z tej miniaturowej matrycy obraz ma rozdzielczość zaledwie 1600 x 1200 px, czyli mniej więcej
tyle ile oferują kamerki tanich chińskich smartwatchów, albo dziesięciu letnie smartfony.

Nie ma co nawet próbować brnąć tu w głębsze analizy, jakie by one nie były będą negatywne. Sytuacja byłaby
jeszcze zrozumiała gdyby był to skutek współdzielenia tylnego panelu obudowy pomiędzy wersją Reno 5 5G,
a Reno 5 Pro 5G, można by się wszak spodziewać że w owym „PRO” dostaniemy coś ekstra w miejsce
zapchajdziury… nic z tych rzeczy, również w tym znacznie droższym modelu otrzymamy tą sama 2 Mpx
Pomijając już fakt niskiej jakości i rozdzielczości zdjęć, wiele do życzenia pozostawia również
ostrość obrazu, nasycenie kolorów, wierność ich reprodukcji, oraz bardzo słaba dynamika tonalna, za to spore
szumy.

matrycę.
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Kolejny aparatem OPPO Reno 5 5G jest ten dedykowany do fotografii marko. Wyposażono go w matrycę marki Omni Vision model OV02B10, o wielkości czujnika 1/5 cala i oszałamiającej
rozdzielczości… 2 Mpx. I to chyba powinno już zamknąć dalsze rozważania na temat jego jakości, co dobitnie ilustrują powyższe zdjęcia. Taka matryca generująca obrazek o rozdzielczości zaledwie
1600 x 1200 px nie może być nazwana inaczej niż „zapchajdziura” – fakt ten uderza tym bardziej że to właśnie w przypadku fotografii marko liczy się jak największa ilość detali, a więc i rozdzielczość
matrycy, oraz samej optyki… tu na górze zdjęcia wykonane zapchajdziurą i jego wycinki, myślę że komentarz co do ich jakości jest całkowicie zbędny.

Aparat ten w teorii pozwala na rejestrowanie zdjęć z odległości 4 cm, tylko cóż z tego skoro na owych
fotografiach niewiele widać? Całości tragedii dopełnia słabej jakości optyka. W teorii mamy tu do czynienia z
obiektywem składającym się z trzech soczewek, o jasności f/2.4, oraz kącie widzenia 89°, co przekłada się na
ekwiwalent względem standardowych obiektywów 22 mm. Fizycznie optyka ta cechuje się bardzo słabą
rozdzielczością, tuż poza centrum kadru obraz zaczyna się rozmywać, co w połączeniu z małą rozdzielczością
obrazu skutkuje jednym wielkim mydłem.

Na górze zdjęcia wykonane aparatem dedykowanym do zdjęć makro z 2 Mpx matrycą, oraz jego wycinek, na dole ten sam kadr i wycinek zarejestrowany aparatem głównym z matrycą 64 Mpx z
wykorzystaniem dwukrotnego zoomu cyfrowego – liczba zarejestrowanych detali i ogólna jakość zdjęcia jest porażająca...

Podsumowanie może tu być wyłącznie negatywne. Na szczęście aparat główny pozwala rejestrować zdjęcia
z minimalnej odległości około 8 cm, a jeśli przełączymy go na zoom x2 uzyskamy takie samo powiększenie
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jak w przypadku niefartownego apartu marko. Tak, będzie to cyfrowe powiększenie, ale z matrycy o
rozdzielczości 64 Mpx, a nie 2 Mpx, co skutkuje wygenerowaniem obrazu o znacznie lepszej jakości, pełnego
detali i ostrego prawie w całym zakresie kadru. Znosi to tym samym konieczność korzystania z aparatu
marko w ogóle, co dobrze mam nadzieję ilustrują poniższe przykładowe zdjęcia.

Po lewej zdjęcia wykonane głównym aparatem z matrycą 64 Mpx i wykorzystaniem dwukrotnego zoomu / po prawej zdjęcia z aparatu dedukowanego do fotografii marko z 2 Mpx matrycą...

Możliwość fotografowania z odległości około 8 cm, oraz wykorzystania w pełni funkcjonalnego dwukrotnego zoomu cyfrowego aparatu głównego z matrycą 64 Mpx, pozwala wykonywać piękne zdjęcia w
dużym powiększeniu, znosząc szczęśliwie konieczność korzystania z zapchajdziury z matrycą 2 Mpx…
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Selfie – znak czasów...

Ostatnim z aparatów obecnych na pokładzie OPPO Reno 5 5G jest ten, który dla wielu osób jest najważniejszy –
przedni aparat do selfie. Dawniej traktowany po macoszemu, nie słusznie zresztą co zweryfikował szybko
rynek, dziś traktowany jest przez większość producentów w sposób szczególny. Z tego właśnie względu trafiają
tam matryce o coraz większej rozdzielczości, oraz lepszych parametrach technicznych. Nie inaczej jest w
przypadku omawianego smartfona, marka OPPO zdecydowała się tu na implementację matrycy marki SONY
model IMX615 o rozdzielczości 32 Mpx. Wystarczy porównać tą wartość do rozdzielczości matrycy aparatu
dedykowanego do fotografii marko, wynoszącej zawrotne 2 Mpx, aby dostrzec jak dużą uwagę poświęcono
przedniej kamerce.

Przyznam że pomimo podejmowanych prób, marka SONY nader skromnie dzieli się szczegółami budowy na
temat swoich matryc w przeciwieństwie do modeli firm omawianych powyżej. Wiadomo tylko że mamy do
czynienia z matrycą o rozmiarze 1/2,74 cala, co przy rozdzielczości 32 Mpx równa się wielkości
pojedynczego piksela na poziomie 0,8 µm. Co ciekawe udało mi się natrafić na informację że matryca ta
posiada podobnie jak matryca głównego tylnego apartu wbudowaną funkcje HDR, nie są to jednak w pełni

Wielkość natywna obrazu wychodzącego z czujnika to 6592 x 5120 px, natomiast w
postaci obrobionego JPEG-a z poziomu automatyki 6560 x 4928 px, zakres jej czułości ISO wynosi 100 do

potwierdzone informacje.

1600. Matryca umożliwia rozpoznawanie i śledzenie do 10 twarzy równocześnie.

Przedni aparat OPPO Reno 5 5G wyposażono w dobrej jakości matrycę marki SONY model IMX615 o rozdzielczości 32 Mpx, oraz optykę o kącie widzenia 85° - co ważne matryca ta wspiera funkcję
HDR, oraz obsługiwana jest przez te same algorytmy AI co przekłada się na pełne detali, ostre i efektowne zdjęcia… tu obie fotografie wykonane tym właśnie przednim aparatem omawianego smartfona.

Matrycy towarzyszy standardowy obiektyw składający z pięciu elementów, o kącie widzenie 85°, oraz

Obiektyw pomimo względnie dużej jasności cechuje się raczej niewielkim rozmyciem tła
względem punktu ostrości, choć jest to prawdopodobnie skutek obróbki obrazu, tudzież jego zbytniego
wyostrzania, oraz charakterystyki wykorzystywanego pomiaru ostrości – Front Focus (FF). W przypadku zdjęć
portretowych z bliskiej odległości widoczne jest jednak lekkie rozmycie tła, którego wygląd należy zaliczyć na
plus, jest subtelne, oraz rzetelne, nie popadające w przesadne. W gwoli ścisłości przypomnę że możemy je
znacznie powiększyć, gdy przełączymy aparat z trybu „ZDJĘCIE” w predefiniowany tryb „PORTRET”.
jasności f/2.4.
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OPPO Reno 5 5G – zdjęcia z aparatu przedniego… po lewej tryb portretowy, po prawej zdjęcie.

Kolejnym miłym zaskoczeniem w przypadku tego miniaturowego układu optycznego jest fakt że typowe dla
tego typu obiektów silne zniekształcenia geometrii tu są stosunkowo niewielkie. Oczywiście pojawia się
typowe rozciągnięcie twarzy gdy fotografujemy z bliskiej odległości, mamy też do czynienia z dystorsją
beczkowatą, jednak globalnie na tle innych tego obiektywów nie można powiedzieć aby wady te
przeszkadzaczy. Tym bardziej że sama automatyka robi tu dobrą robotę od razu wprowadzając korekty.

Optyka przedniego aparatu pomimo relatywnie dużego kąta widzenia cechuje się niskimi zaburzeniami geometrii obrazu, oraz aberracjami…

Gorzej natomiast mają się sprawy w fotografii pod światło, tu jednak nie należało się spodziewać wybitnych
osiągów, wszak nie jest to obiektyw dedykowany do fotografii pejzażowej, lecz przede wszystkim
portretowej i w tej roli sprawdza się bardzo dobrze. Negatywnie zaskakuje również brak możliwości
korzystania z zoomu. Przy matrycy tej rozdzielczości dwukrotny zoom cyfrowy wciąż byłby użyteczny, a
zmniejszyłoby to radykalnie kąty widzenia obiektywu. Co jest bardzo istotne jeśli fotografujemy sami siebie,
gdyż po pierwsze wycina nadmiar tła, po drugie znosi konieczność zbliżania aparatu do twarzy, co zawsze
poważnie nasila problemy z geometrią. Wydaje się że w tym miejscu po prostu zabrakło projektantom
wyobraźni.
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Dużym i niestety negatywnym zakoszeniem było dla mnie odkrycie że przedni apart nie obsługuje funkcji zoomu… przy tak szerokim kącie widzenia obiektywu musi i prowadzi to do problemów z
poprawnym kadrowaniem obrazu w przypadku autoportretów robionych z ręki. Przestrzeni wokół nas jest po prostu za dużo, zbliżenie aparatu do twarzy nie rozwiązuje tej kwestii gdyż w sukurs wchodzą
tu charakterystyczne zaburzenia geometrii obrazu, co prowadzi do deformacji kształtu twarzy. Szeroki kąt przydaje się natomiast w przypadku fotografii grupowej...

Podobnie jak w przypadku tylnych aparatów, tak i tu algorytmy sztucznej inteligencji stoją na naprawdę
dobrym poziomie. Właściwie dobierają nie tylko parametry ekspozycji, nasycenia barw i balansu bieli, ale w
większości właściwym momencie włączają funkcję HDR, skutecznie wydobywając detale z cieni,
równocześnie nie doprowadzając do ich przerysowania. Pewną natomiast manierą jest znów podobnie jak
miało to miejsce w przypadku tylnego aparatu głównego, tendencja do zbytniego rozjaśniania zdjęcia jako
całości.

Tu w sukurs na szczęście przychodzi prosta funkcja ekranowej korekcji EV.

Obiektyw przedniego aparatu pomimo licznych zalet słabo radzi sobie z fotografia pod światło, dość łatwo łapiąc odbłyski i komę...

Warto też dodać że aparat ten posiada również tryb „ultra-wyrazisty SI / rób ultra-wyraziste portrety”. Z jego
funkcjonalnością bywa różnie, zdarzają się pomyłki, gdy automatyka po prostu nie zadziała. W sporej części
sytuacja opcja ta jednak działa i faktycznie pozytywnie wpływa na wygląd portretu. Szczególnie jest to
widoczne w przypadku zdjęć z ręki w gorszych warunkach oświetleniowych. W takim przypadku automatyka z
włączonym wymienionym trybem wyostrza twarz, stosując równocześnie lekkie wygładzanie skóry (parametr
ten można regulować), a równocześnie dba o należyte rozmycie tła. Globalnie więc, pomimo kilku potknięć,
przedni aparat należy zaliczyć do zalet OPPO Reno 5 5G, jest bardzo udanym uzupełnieniem dużych
możliwości głównego tylnego aparatu.
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Przedni aparat posiada również tryb „ultra-wyrazisty SI / rób ultra-wyraziste portrety”. Z jego funkcjonalnością bywa różnie, zdarzają się pomyłki, gdy automatyka po prostu nie zadziała. Jeśli jednak już
zadziała efekty potrafią być bardzo dobre, szczególnie jeśli są to zdjęcia wykonane w złych warunkach oświetleniowych, algorytm skutecznie eliminuje szumy, wyostrza twarz, oraz poprawia wygląd skóry.
Tu po lewej zdjęcie wykonane w trybie „ultra-wyrazisty SI / rób ultra-wyraziste portrety”, po prawej z wyłączonym rzeczowym trybem, oraz wyłączonym wsparciem AI.

Galeria, a o czym tu pisać…

Na koniec części poświęconej stricte fotografii, przyjrzymy się przez chwilę systemowej aplikacji do
zarządzania zdjęciami i klipami wideo. Mogłoby się wydawać że o czym tu w ogóle pisać, aplikacja jak
aplikacja, zasadniczo macie rację, pisać jednak o czym jest – o jej nie do końca uporządkowanej i przemyślanej
architekturze.

Główny aparat Reno 5 5G z matrycą 64Mpx umożliwia z wykorzystaniem 2x zoomu optycznego rejestrację pięknych zdjęć marko...

Aplikacja do zarządzania materiałami zdjęciami i klipami wideo, w przypadku OPPO Reno 5 5G nosi nazwę po
prostu „ZDJĘCIA”. Pod względne intuicyjności obsługi trudno tu mieć jakiekolwiek uwagi, nawet osoba biorąca
ten telefon do ręki po raz pierwszy nie powinna mieć kłopotów z jej obsługa. Diabeł kryje się jednak w
szczegółach. Uderza dziwny sposób sortowania fotografii, od najstarszych do najnowszych, w każdym z
folderów. Niby nic, ale jednak skutkuje tym że aby zobaczyć wykonane wcześniej zdjęcie musimy przewinąć
album w górę. Nie jest to problemem jeśli znajduje się w niej kilka, czy kilkadziesiąt zdjęć, ale gdy jest ich już
tam kilkaset potrafi to mocno zirytować. Dziwi tu jeszcze bardziej brak możliwości ręcznej zmiany sposobu
sortowania zdjęć. To samo dotyczy niestety bardzo mocno ograniczonych możliwości konfiguracji globalnej
aplikacji. Za każdym razem gdy ją otwieramy galeria uruchamia się w trybie zdjęcia i dopiero ręcznie musimy
przejść do trybu albumów. Również jednak tu nie ma opcji zmiany kolejności wyświetlanych kart po otwarciu
aplikacji.
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Pomimo ogólnie pozytywnych wrażeń, systemowa aplikacja obsługująca zdjęcia posiada kilka irytujących i niezrozumiałych braków, jak brak możliwości zmiany sortowania zdjęć, oraz wyglądu ekranu
głównego...

Na plus, aby nie poprzestać tylko na minusach, należy dodać że aplikacja posiada łatwą możliwość tworzenia i
zarządzania folderów, edycję nazwy istniejących, oraz wielotorowe filtrowanie. Do wyboru mamy tu
sortowanie według: filmy, ulubione, osoby, lokalizacja. Oprócz tego aplikacja dzieli zdjęcia na trzy główne
grupy: zdjęcia, albumy, odkryj, oraz pod kątem daty wykonania, znów jednak najnowsze lokując nie na górze,
ale na samym dole. Wśród plusów warto na pewno wymienić też możliwość przywrócenia usuniętych do kosza
plików przez okres 30 dni. Po tym czasie są one samoczynnie kasowane w sposób trwały. Globalnie aplikacja
ma kilka ważnych zalet, acz jest też sporo miejsc do poprawy. Zabrakło tu nieco elastyczności, oraz bardziej
rozbudowanych możliwości personalizacji, co czasem może irytować.

FOTOGRAFIA – PODSUMOWANIE – wady i zalety...
TYLNI APARAT GŁÓWNY:
•
zalety:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

główny aparat wyposażony w dobrej jakości 64 Mpx matrycę o rozmiarze 1/2 cala, marki OmniVision model OV64B
niskie szumy własne matrycy
wbudowana obsługa funkcji HDR
wydajna stabilizacja elektroniczna EIS
producencka technologia PureCel®Plus-S redukująca ilość szumów monochromatycznych i barwnych, poprzez grupowanie i
porównanie selektywne informacji z czterech pikseli
duży zakres temperatur w jakich może funkcjonować bezpiecznie rzeczowa matryca -30° do +85°C
przy włączonej funkcji wsparcia algorytmami AI w zakresie ISO od 100 do 800 dostrzegalność szumów znikoma
duży zakres wartości ISO nie wpływający w sposób szczególnie uciążliwy na jakość obrazka – przy wsparciu AI nawet do ISO 3000
wydajna stabilizacja w większości sytuacji nie wpływająca destruktywnie na jakość finalną jakość zdjęcia
bardzo dobra jakość ogólna dynamiki obrazu / duża ilość detali w cieniach
skuteczny tryb HDR
rzetelne odzwierciedlenie barw
bardzo dobrej jakości optyka o kącie widzenia 80°
dobre radzenie sobie z fotografią pod słońce gdzie promienia padają prostopadle, lub pod niewielkim kątem do płaszczyzny obiektywu
w testowanym egzemplarzu lekko przesunięta względem matrycy oś optyczna obiektu
poprawna geometria obrazu (w zakresie charakterystyki dla obiektywów smartfonów)
łatwe do korekcji wady geometrii
brak aberracji
dobra rozdzielczość obrazu prawe w całym zakresie kadru
niewielka winieta
duża jasność obiektywu f/1.7
plastyczność obrazu umożliwiająca jego dalszą obróbkę bez drastycznego spadku jakości
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•

wady:
◦
◦
◦

brak zapisu pozbawionych wpływu AI zdjęć w formacie RAW
tendencja do flary i komy w przypadku fotografii pod światło znajdującego się względem płaszczyzny matrycy pod dużym kątem
lekka dystorsja beczkowata

APARAT ULTRA-SZEROKOKĄTNY
•
zalety:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

•

dobrej jakości matryca marki Hynix model Hi846
producencka technologia FPN (Fixed Pattern Noise) – odpowiedzialna za eliminację szumów wyjściowych w liniach pionowych i
poziomych matrycy
producencka technologia DCG (Piksel Dual Conversion Gain) – umożliwiająca dynamiczną zmianę czułości pikseli
wsparcie dla HDR
niezła ogólna dynamika obrazu w centrum kadru
obiektyw szerokokątny o polu widzenia wynoszącym aż 119°
relatywnie dobra jasność obiektywu f/2.2

wady:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

matryca tylko o rozdzielczości 8 Mpx
niskiej jakości układ optyczny
szybka utrata jasności i rozdzielczości obiektywu poza centrum kadru
poważne zaburzenia geometrii
bardzo duża tendencja to aberracji
słabe radzenie sobie z fotografią pod światło

APARAT MARKO:
•
zalety:
◦

•

brak

wady:
◦
◦
◦
◦

drastycznie niska rozdzielczość matrycy wynosząca zaledwie 2 Mpx
fatalnej jakości układ optyczny z potężnymi zaburzeniami geometrii
bardzo niska rozdzielczość układu optycznego
wysokie szumy matrycy

PRZEDNI APARAT DO SELFIE:
•
zalety:

•

◦ dobrej jakości 32 Mpx matryca marki Sony model IMX615
◦ relatywnie niskie szumy nawet przy wyższych wartościach ISO 800 i wsparciu AI
◦ niezła dynamika obrazu
◦ możliwość identyfikacji do 10 twarzy równocześnie
◦ duża liczba rejestrowanych detali
◦ plastyczność obrazu umożliwiająca jego dalszą obróbkę bez drastycznego spadku jakości
◦ wsparcie lub zaimplementowana funkcja HDR (brak precyzyjnych danych)
◦ dobrej jakości optyka o kącie widzenia 85°
◦ brak poważniejszych lub niecharakterystycznych dla smartfonów zaburzeń geometrii
◦ dobra rozdzielczość obrazka w większości zakresu kadru
niewielka winieta

•

wady:
◦
◦

nieco zbyt mała jasność obiektywu wynosząca f/2.4
stosunkowo słaba zdolność radzenia sobie z odbłyskami i globalnie fotografią pod światło

APLIKACJA APARATU:
•
zalety:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

przemyślana architektura funkcji
łatwość obsługi i intuicyjność
wygodna obsługa w tym jedną ręką
wiele trybów automatycznych
tryb w pełni manualnej fotografii i wideo
niezwykle wydajny tryb fotografii nocnej, w tym z ręki
skuteczne algorytmy sztucznej inteligencji poprawiające jakość zdjęcia
łatwa możliwość blokady ostrości i korekty EV po dotknięciu ekranu podglądu
mnóstwo dodatkowych filtrów efektowych zmieniających charakter zdjęcia
dobre, plastyczne i nie przesadne rozmycie tła w trybie portretowym
odbij selfie, geotagowanie
skuteczny tryb portretowy „ultra-wyrazisty SI”
rozsądne zarządzanie przez algorytmy AI kolorem / brak istotnej tendencji do przesady
poziomica elektroniczna
skuteczny i trafnie uruchamiany tryb AUTO HDR
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◦
◦
◦

•

trafne wykrywanie twarzy
możliwość integracji z obiektywem Google Lens
tryb skanera tekstu

wady:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

nie do końca jasne ograniczenie maksymalnego czasu otwarcia migawki do 32 sekund
całkowicie niezrozumiany brak możliwości korzystania z cyfrowego zoomu podczas korzystania z przedniego aparatu
nie do końca skuteczny tryb EKSTRA HD, gdzie podwajana sztucznie ilość danych nie wpływa realnie na poprawę jakości zdjęcia
nie przemyślana funkcjonalność elektronicznej poziomicy w ułożeniu pionowym względem ziemi smartfona
incydentalne opóźniony start aplikacji
brak możliwości kontroli rozmycia obrazu (symulacji zmiany ogniskowej)

FOTOGRAFIA / INNE UWAGI:
•
zalety:
◦
◦
◦
◦

•

użyteczny dwukrotny zoom cyfrowy
duża liczba zapisanych informacji umożliwiające efektowną postprodukcję zdjęć
dobrej jakości lampa błyskowa LED – skuteczna na około 2 ~ 3m dystansie
ciepła, naturalna barwa lampy błyskowej

wady:
◦
◦

brak zoomu optycznego lub hybrydowego
nieużyteczny zoom cyfrowy powyżej dwóch

Wideo – co potrafi Reno 5 5G...

Od razu pozwolę sobie uprzedzić że ta część będzie zdecydowanie mniej szczegółowa od tej poświęconej
fotografii. W sekcji tej omówimy ogólne możliwości i tryby pracy pod kątem rejestracji klipów wideo. Trzeba
przyznać że marka OPPO przyłożyła się tu do zadania, oferując wiele zaawansowanych rozwiązań jak na
super-średniaka przystało. Reno 5 5G zapewnia możliwość kręcenie klipów wideo z rozdzielczością 4K,
filmów poklatkowych, w zwolnionym tempie, czy z przedniej i tylnej kamery równocześnie (dual viev video).
W zależności od wybranego aparatu, w tym przedniego, ich możliwości w tym zakresie kształtują się
następujący sposób…
OPPO Reno 5 5G / tryby wideo
APARATY Z TYŁU MODELU
SZEROKOKĄTNY

OmniVision OV64B

Hynix Hi846

rozdzielczość matrycy

64 Mpx

8 Mpx

2 Mpx

2 Mpx

32 Mpx

wielkość matrycy

1/2 cala

1/4 cala

1/5 cala

1/5 cala

1/2,74 cala

wielkość piksela

0,7 µm

1,12 µm

1,75 µm

1,75 µm

0,8 µm

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

3840 x 2160 px
30 kl / sek.

1920 x 1080 px
30 lub 60 kl / sek.

nie dotyczy

nie dotyczy

1920 x 1080 px
30 kl / sek.

pozostałe rozdzielczości wideo

1920 x 1080 px
30 lub 60 kl / sek.
--------------------------1280 x 720 px
30 lub 60 kl / sek.

1280 x 720 px
30 lub 60 kl / sek.

wideo w zwolnionym tempie

1920 x 1080 px
120 kl / sek.
--------------------------1280 x 720 px
240 kl / sek.

nie dotyczy

dual viev video

3840 x 2160 px
30 kl / sek.
--------------------------1920 x 1080 px
30 lub 60 kl / sek.
--------------------------1280 x 720 px
60 kl / sek.

nie dotyczy

1920 x 1080 px
30 kl / sek.
--------------------------1280 x 720 px
30 kl / sek.

film poklatkowy

1920 x 1080 px
30 / sek.
--------------------------1280 x 720 px
30 kl / sek.

nie dotyczy

1920 x 1080 px
30 kl / sek.
--------------------------1280 x 720 px
30 kl / sek.

producent matrycy

stabilizacja elektroniczna EIS
rozdzielczość maksymalna wideo

MAKRO

APARAT PRZEDNI

GŁÓWNY

POMIAR GŁĘBI

OmniVision OV02B10 GalaxyCore GC02M1B

PORTRETOWY
Sony IMX615

1280 x 720 px
30 kl / sek.
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Nagrywanie głównym aparatem 64 Mpx…

Pracę w trybach wideo, w aplikacji obsługującej aparaty, poznaliśmy powyżej przy okazji jej omawiania.
Korzystając z tylnych aparatów, po włączeniu trybu WIDEO na poglądzie ekranowym pojawia się nam to samo
koło płynnej zmiany wartości zoomu od ultra-szerokokątnego, przez 1 do 10 krotnego, oraz trzy
predefiniowane wielkości w skoku 1x, 2x i 5x.
Przejście z wartości jeden do ikonki aparatu ultra-szerokokątnego zmienia typ wykorzystywanego modułu
aparatu. Oznacza to nic innego niż przejście z głównego aparatu o matrycy 64 Mpx, do aparatu z matrycą 8
Mpx. Zmiana taka pociąga oczywiście za sobą zmianę rozdzielczości maksymalnej klipu. W związku z czym
zmiana obiektywu ze standardowego (64 Mpx) na szerokokątny (8 Mpx) może odbywać się wyłącznie przed
rozpoczęciem kręcenia klipu wideo. W chwili startu opcja ta znika, cyfrowy zoom pozostaje aktywny
wyłącznie w aparacie standardowym w zakresie od 1 do 10x.

aplikacja aparatu w trybie wideo oferuje wiele trybów pracy, wsparcie algorytmów AI, oraz HDR, może tez pracować w trybie w pełni manualnym. Umożliwia również płynne przełączanie się pomiędzy
aparatem głównym, a szerokokątnym.

Decydując się na nagrywanie w rozdzielczości 4K nie mamy niestety wyboru w kwestii ilości rejestrowanych
klatek, która wynosi 30 klatek na sekundę. Nieco lepiej wygląda sytuacja w rozdzielczości Full HD 1920 x
1080 px, gdzie do dyspozycji mamy 30 lub 60 klatek na sekundę. W każdym jednak z trybów, wykorzystując
główny czujnik tylnego aparatu klipy cechują się bardzo dobrą dynamiką obrazu i ilością rejestrowanych

Podobnie jak w przypadku zdjęć, również i tu rzadko dochodzi do
sytuacji, aby kolory zostały przesadnie podbite. Na duże wyróżnienie zasługuje tu brak szumów, wpływających
na degradację jakości klipu, nawet przy wyższych wartościach ISO.

detali, a kolory rzetelnie reprodukowane.

To co jednak najbardziej zachwyca to niezwykle trafna i szybka reakcja autofokusu. W zdecydowanej
większości sytuacji AF bardzo szybko odnajduje ostrość, utrzymując ja przez cały czas kręcenia klipu, bez
względu na to czy sami poruszamy się względem planu, czy tez kręcimy szybko poruszające się obiekty.
Trafność autofokusu testowałem również w warunkach studyjnych, gdzie wokół obiektów poruszało się
jedyne, dość słabe źródło światła o zmiennej brawie. Również wówczas AF nie dał się zmylić przez cały czas
trzymając ostrość na pierwszym planie.
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klip testowy / aparat główny / 64 Mpx / jasności optyki f/1,7 / kąty widzenia 80° / rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 px / 30 kl/sek.
AI wyłączone / stabilizacja włączona – Ultra Steady Video ON / smartfon trzymany w ręce

W związku z tym że korzystamy z modułu głównego aparatu i jego optyki, szeroko opisanej powyżej, klipy
cechuje ta sama wysoka jakość co w przypadku zdjęć. Z pewnością na duży plus należy zaliczyć ogólnie dobrą
geometrię obrazu, jego wysoką rozdzielczość i równomierną jasność w całym kadrze, nieźle też jest w
przypadku ujęć pod światło, o ile jego źródło nie znajduje się pod dużym kątem względem obiektywu.
Nagrywanie aparatem szerokokątnym…

W przypadku klipów wideo nagrywanych za pomocą aparatu szerokokątnego z matrycą 8 Mpx, do dyspozycji
mamy rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 px, z możliwością wyboru rejestracji 30 lub 60 klatek na sekundę,
oraz HD 1280 x 720 px, z podobnym zakresem wyboru ilości rejestrowanych klatek. Wybierając ten aparat
radykalnie wzrasta nam oczywiście zakres kątów widzenia kamerki do 119° w porównaniu do 80°
dostępnych w aparacie podstawom z matrycą 64 Mpx.

Byłoby więc świetnie, gdyby nie fakt że równocześnie korzystamy z optyki o relatywnie niskiej jakości, której
problemy szeroko opisano w części poświęconej fotografii. Na szczęście jednak w przypadku wideo problemy
te, tudzież utrata ostrości i jasności poza centrum kadru nie są aż tak dokuczliwe. Sytuacje ratuje tu robiący
dobrą robotę algorytm sztucznej inteligencji, to jest włączony tryb AI Highlight Video. Globalnie uzyskiwane
efekty, szczególnie wsparte AI, s na dobrym poziomie, w przeciwieństwie do zdjęć uzyskiwanych z tego
modułu.
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klip testowy / aparat szerokokątny / 8 Mpx / jasności optyki f/2,2 / kąty widzenia 119° / rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 px / 30 kl/sek.
AI włączone / stabilizacja włączona – Ultra Steady Video ON / smartfon trzymany w ręce

Nagrywanie przednim aparatem do selfie...
W tym przypadku korzystamy z matrycy o znacznie lepszych parametrach od powyższej, firmowanej logiem
znanej marki – SONY, model IMX615, o rozdzielczości 32 Mpx, której towarzyszy optyka o jasności f/2,4 i 80°

Zważywszy na dobre właściwości zarówno matrycy, jak i optyki nie będzie tu zaskoczeniem ze
również i klipy wideo są dobrej jakości, tym bardziej że tak samo jak wcześniejsze wsparte algorytmami trybu
AI Highlight Video. Do dyspozycji mamy tu możliwość ich rejestracji w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080
px, lub HD 1280 x 720 px, w obu jednak przypadkach z prędkością wyłącznie 30 klatek na sekundę.
kącie widzenia.

Przy okazji omawiania zdjęć selfie z tego aparatu wspominałem o problematycznie szerokim kącie widzenia
aparatu ze względu na brak dostępu do zoomu, co fatalnie wpływa na jakość selfie z ręki. Paradoksalnie, choć
nie usprawiedliwia to tej ostatniej przywary, tu szeroki, choć poprawniej byłoby powiedzieć standardowy kąt
widzenia, bardzo się przydaje. Na plus również ogólna dynamika obrazu, oraz relatywnie niewielka ilość
szumów w złych warunkach oświetleniowych, zarówno z włączonym trybem AI Highlight Video, jak i
wyłączonym. Gorzej natomiast funkcjonuje tu stabilizacja obrazu.

Dwa klipy testowe – oba wykonane aparatem przednim z matrycą o rozdzielczości 32 Mpx / jasności optyki f/2,4 / kąty widzenia 85° / rozdzielczość klipu Full HD 1280 x 720 px / 30 kl/sek. / smartfon
trzymany w ręce – pierwszy klip z wyłączoną, drugi z włączoną stabilizacją (Ultra Steady Video)

86

CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org
Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Recenzja nie jest ofertą
handlową, nie powstała na zamówienie firm trzecich, nie jest też przez takowe sponsorowana, ani nie namawia do zakupu danego, omawianego sprzętu, lub książki.

AI Highlight Video, ultra-stabilizacja, wypasione obietnice a jaka jest rzeczywistość?

Podobnie jak w przypadku fotografii prawdziwą perełką Reno 5 5G jest tryb nocny oraz manualny, tak w
przypadku wideo marka OPPO mocno rekomenduje efektywność wsparcia algorytmów AI, oraz stabilizacji
elektronicznej. Dość poważnym problemem sporej części, szczególnie starszych ze średniej półki modeli
smartfonów jest właśnie niska jakość stabilizacji obrazu podczas kręcenia wideo z ręki, oraz efekt „pływania”
obrazu podczas szybkiego poruszania względem sceny czujnika kamery. Ten drugi problem wynika przede
wszystkim z charakterystyki matrycy, to jest metody sczytywania rejestrowanych danych. Kolejny problem to
klipy scen pod słońce, lub w złych warunkach oświetleniowych, gdzie rosnące wartości ISO mogą zrujnować
każde ujęcie. Marka OPPO przygotowała tu dla nas kilka systemów mających rozwiązać wszystkie te kwestie…
AI Highlight Video

Pierwszy z nich to rozwiązanie globalne, gdzie nad całością procesu eliminacji takich jak wymienione
problemów, stabilizacji, szumów, oraz poprawą dynamiki i ostrości obrazu czuwa ten właśnie algorytm. To taki
swoisty cyfrowy nadzorca, mający pod sobą wszystkie pozostałe tryby wspierającego go w tych działaniach.

Oczywiście w tym przypadku oddajemy mu oddajemy pełnię kontroli nad doborem parametrów ekspozycji.
Ultra Night Video

Drugi z trybów jest bezpośrednią kontynuacją działań powyższego, różnica jest taka że dotyczy on ujęć w złych
warunkach oświetleniowych, w tym nocnych. W związku z tym nie ma tu potrzeby niczego dodatkowo
uruchamiać, tryb ten jest po prostu dodatkową funkcją AI Highlight Video, która o ile pozostaje włączona jeśli
wykryje typ sceny wymagający włączenia funkcji Ultra Night Video robi to automatycznie. O fakcie tym
informuje nas tu zmiana wyglądu ikonki na ekranie podglądu, znika „AI”, a pojawia się księżyc. Zasadniczą
funkcją trybu Ultra Night Video jest skuteczniejsze eliminowanie szumów, oraz poprawa ostrości obrazu.

Krótki klip prezentujący trafność pracy autofokusu w złych warunkach oświetleniowych.
aparat główny / 64 Mpx / jasności optyki f/1,7 / kąty widzenia 80° / rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 px / 30 kl/sek.
AI włączone / stabilizacja wyłączona – Ultra Steady Video OFF / smartfon zamontowany na statywie

Live HDR

Kolejny tryb znany nam już jest z menu fotografii. Podobnie jak tam jego zadanie polega na odpowiedniej
manipulacji światłem w taki sposób aby jak najlepiej je zrównoważyć, to jest doświetlić cienie i przygasić zbyt
jaskrawe światła. Poprawie ulega też nasycenia kolorów i dynamika obrazu. W tym jednak przypadku tryb ten
podobnie jak powyższy, stanowi rozwinięcie AI Highlight Video, który uruchomiony samoczynnie decyduje o
jego włączeniu lub nie.
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Po wyłączeniu funkcji zarządcy, to jest AI Highlight Video, możemy jednak również manualnie zdecydować o
włączeniu, lub nie, funkcji Live HDR, lub ustawić jej działanie w trybie AUTOMATYCZNYM, co przyda się
szczególnie jeśli będziemy kręcili klip w manualnym trybie.

Live HDR – bardzo efektywnie poprawia jasność i klarowność klipów odzyskując detale z zacienionych partii, nie poprawiając jednak w przesadę. Tryb ten można uruchomić manualnie, lub zadanie to
scedować na algorytmy sztucznej inteligencji AI.
aparat główny / 64 Mpx / jasności optyki f/1,7 / kąty widzenia 80° / rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 px / 30 kl/sek.
AI włączone / stabilizacja włączona – Ultra Steady Video ON / smartfon trzymany na balustradzie / tryb Live HDR włączony

Ultra Steady Video

Ostatni z trybów jest równocześnie moim zdaniem najciekawszy, w teorii bowiem ma właśnie eliminować
problemy wynikające z braku stabilizacji optycznej, to jest stabilizować ruch smartfona względem sceny
podczas kręcenia klipów z ręki, oraz znosić problem „pływania” obrazu. Tryb ten podobnie jak powyższe przy
włączonym AI Highlight Video uruchamiany jest automatycznie jeśli algorytmy wykryją problem ze
stabilnością obrazu, natomiast przy wyłączonym zarządcy, możemy go odpalić ręcznie. Tu też robi się
właśnie ciekawie…

efekt „pływania” obrazu – zmora klipów wideo…
aparat główny / 64 Mpx / jasności optyki f/1,7 / kąty widzenia 80° / rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 px / 30 kl/sek.
AI wyłączone / stabilizacja wyłączona – Ultra Steady Video OFF / smartfon trzymany w ręce
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dwa klipy prezentujące wpływ stabilizacji Ultra Ultra Steady Video na obraz – pierwszy z wyłączona, drugi z włączoną stabilizacją – oba klipy wykonano z ręki
aparat główny / 64 Mpx / jasności optyki f/1,7 / kąty widzenia 80° / rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 px / 30 kl/sek.

Przykładowy klip prezentujący jakość nagrań wideo z głównego aparatu Reno 5 5G
aparat główny / 64 Mpx / jasności optyki f/1,7 / kąty widzenia 80° / rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 px / 30 kl/sek.
Ultra Steady Video – włączone / AI w trybie AUTO / nagrania z ręki

Funkcja Ultra Steady Video może działać w dwóch trybach: ultra-stabilizacja, oraz ultra-stabilizacja PRO. Po
manualnym włączeniu trybu Ultra Steady Video zostanie on uruchomiony w tym pierwszym, natomiast na
ekranie podglądu ukaże się dodatkowy ikonka w kształcie przełącznika, jej dotknięcie włącza lub wyłącza tryb
PRO. Sugerując się nazwą można by pomyśleć że owe „pro” to jeszcze skuteczniejsza stabilizacja.
Tymczasem jej włączenie zmienia moduł aparatu. Tryb ultra-stabilizacji operuje bowiem głównym 64 Mpx
czujnikiem z optyką o kącie widzenia 80°, natomiast przełączenie jej w tryb ultra-stabilizacji PRO przełącza
nas na 8 Mpx szerokokątny aparat o polu widzenia 119°. Troszkę mało to intuicyjne, w miejscu tym znów
wydaje się na jaw wychodzi brak konsekwencji w tłumaczeniu i przypisywaniu polskich nazw danym trybom
pracy.
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Jednym z dostępnych programów rejestracji wideo jest tryb „zwolnione tempo”
aparat główny / 64 Mpx / jasności optyki f/7,7 / kąty widzenia 80° / rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 px / 120 kl/sek.
AI wyłączone / stabilizacja wyłączona – Ultra Steady Video OFF / smartfon zamontowany na statywie fotograficznym

Wideo – podsumowanie...

No dobrze zaawansowane tryby, algorytmy, czy to wszystko jednak w ogóle działa? W moim odczuciu działa
wyśmienicie, do tego stopnia że nie zalecałbym właściwie grzebać przy manualnych ustawieniach, gdyż w
znakomitej większości przypadków i tak właśnie AI okaże się skuteczniejsza. Szczególnie dotyczy to ujęć
nocnych, gdzie bardzo ładnie tłumione są szumy, a klarowność obrazu stoi na wysokim poziomie.

Tryb Dual-View umożliwia jednoczesne nagrywanie wideo z przedniego i tylnego aparatu…
matryca tył – OmniVision OV64B + przód SONY IMX615 / rozdzielczość 64 Mpx + 32 Mpx
jasności optyki tył: f/1,7 + przód f/2,4 / kąty widzenia 80° / 85° – Full HD 1920 x 1080 px / 30 kl / sek
STABILIZACJA WŁĄCZONA (Ultra Steady Video ON) / algorytmy AI / WŁĄCZONE

Na dużą pochwałę zasługuje tu też autofokus który jest szybki i celny, rzadko zdarza się aby gubił ostrość.
Podobnie stabilizacja okazuje się tu dużym atutem modelu, niezwykle skutecznie eliminując wszelkie
drgania i pływanie obrazu. Na poniższym wideo celowo kręciłem klip idąc i dość dynamicznie poruszając
smartfonem, pomimo jednak tego zdołał on sobie poradzić z niepożądanym ruchem, równocześnie dobrze
korygując ruch w samym otoczeniu, tudzież samochodów jadących ulicą.
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Klip testowe wykonany aparatem szerokokątnym 8 Mpx w trybie ultra szerokim / STABILIZACJA WŁĄCZONA (Ultra Steady Video ON) / algorytmy AI / WŁĄCZONE

Można by wręcz zaryzykować tu stwierdzenie że to w trybach wideo Reno 5 5G okazuje się skuteczniejszy od
realizacji zadań fotograficznych,

a już na pewno wybija się ponadprzeciętną w klasie wyższej średniej.
Reasumując marka faktycznie porządnie przyłożyła się do jakości klipów wideo, a składane przez nich
obietnice znajdują swoje pokrycie w rzeczywistości.

WIDEO – wady i zalety…
zalety:
•
we wszystkich trybach klipy wideo cechuje bardzo dobra reprodukcja barw, oraz dynamika obrazu
•
niskie szumy dzięki wsparciu skutecznych algorytmów sztucznej inteligencji
•
AI Highlight Video – skuteczny algorytm zarządzający pozostałymi trybami, o bardzo dużym i pozytywnym wpływie na finalny
obraz
•
skuteczne algorytmy rzetelnie poprawiające jakość nagrań
•
Ultra Steady Video – funkcja bardzo dobrze realizująca zadania z zakresu stabilizacji obrazu, oraz eliminacji efektu jego
„pływania”
•
trafnie uruchamiane w trybie automatycznym, nie wpływająca w sposób destruktywny na nagrania funkcja – Live HDR
•
Ultra Night Video – wydajny tryb nocny, skutecznie redukujący ilość szumów na nagraniach
•
wygodny i w pełni funkcjonalny zoom w trybie wideo
•
rozbudowany, umożliwiający daleko idącą kontrolę nad parametrami ekspozycji, manualny tryb wideo
•
rozdzielczość 4K klipów z aparatu wyposażonego w 64 Mpx matrycę
•
ultra szybki tryb
•
zapis aż 240 klatek na sekundę w trybie rejestracji wideo w zwolnionym tempie
•
funkcja równoczesnego nagrywania klipu z przedniego i tylnego aparatu – Dual Viev Video
wady:
•
mało intuicyjne przełączanie się w trybie ultra-stabilizacji pomiędzy głównym aparatem, a szerokokątnym

Pora kończyć, czyli słowo na zakończenie…

Decydując się na zakup smartfona marki OPPO model Reno 5 5G, nie do końca wiedziałem czego się
spodziewać, miałem też sporo wątpliwości. Warunkując bardzo dobre wspomnienia z ponad dwóch lat
użytkowania wodoodpornego, o znakomitych aparatach z optyką firmowaną logiem marki Leica, smartfona
HUAWEI P20 Pro, przyznaję że nie tylko dość wysoko Reno 5 5G postawiłem poprzeczkę, ale byłem w wielu
aspektach negatywnie do niego nastawiony. Początkowo było to więc coś w rodzaju małżeństwa z rozsądku,
bez miłości od pierwszego „przyjrzenia”.
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OPPO Reno 5 5G – tryb panorama / aparat główny 64 Mpx

Z drugiej strony w przypadku rzetelności opinii recenzenta to chyba w sumie dobrze, bo nie piałem w
zachwytach nad tym modelem tylko dlatego że należy do tej czy innej marki, ale to właśnie marka OPPO
musiała mnie do Reno 5 5G przekonać. Czy to się udało? Zdecydowanie tak! W wielu kluczowych aspektach
telefon ten po prostu mnie zachwycił, w innych uzyskał notę zadowalającą, są jednak i obszary gdzie jest
zdecydowane pole do poprawy.

algorytmy AI w przeważającej większości sytuacji trafnie dobierają parametry ekspozycji, oraz nasycenia barw radykalnie poprawiając wygląd zdjęć… tu oba zdjęcia wykonane głównym aparatem
wyposażonym w matrycę o rozdzielczości 64 Mpx

Cechą która najbardziej mnie zachwyciła, równocześnie będąc pierwszą która zaczęła mnie do modelu
przekonywać, była rzetelna deklaracja co do ultra krótkiego czasu ładowania. To niepodważalny atut tego
smartfona, który pod tym względem wysuwa go na pozycję lidera. Ogniowo Reno 5 5G ładowane jest z mocą
aż 65W i tak jak obiecywała marka naładowanie jego ogniwa od 0 do 100% trwa nieco ponad 30 minut. Warto
tu zauważyć że proces ten najszybciej przebiega w pierwszych 10 minutach, jeśli więc zabrakło wam mocy,
wystarczy podpiąć go na taki właśnie czas do ładowarki sieciowej aby uzupełnić ogniwo o około 45 %
pojemności.
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OPPO Reno 5 5G / aparat główny 64 Mpx – po lewej zdjęcie z wykorzystaniem 2x zoomu

Tu przechodzimy do kolejnej cechy, skutecznej, wielu wektorowej, optymalizacji działania urządzenia.
Dotyczy to zarówno operowania pamięcią RAM, procesorem, jak i właśnie samym ogniwem. Za wszystkie te
funkcje, jak i ogólny wygląd i funkcjonalność użytkową odpowiadają producenckie algorytmy, oraz nakłada
systemowa ColorOS. W codziennym użytkowaniu jest przyjemna, prosta i intuicyjna, na pewno też nie można
nic jej zarzucić pod kątem estetyki. Zastrzeżenia budzi natomiast w moim odczuciu, choć przez innych
chwalona, ograniczona możliwość personalizacji, oraz mimo wszystko wymagająca poprawy aplikacja
systemowa galerii. Tu właśnie wciąż jest spory obszar do poprawy, jest to jednak coś co nie wymaga zmian
sprzętowych, a jedynie softwarowych, zważając na dynamiczny rozwój marki, jestem tu optymistą co do
dalszego rozwoju tej nakładki.
Warto tu na pewno też wspomnieć o ważnym plusie, to jest regularności aktualizacji ColorOS, oraz
zabezpieczeń systemu Android. Od chwili gdy zacząłem użytkować Reno 5 5G, to jest nieco ponad półtora
miesiąca, otrzymałem już dwie takie aktualizacje. Pierwszą zaraz po pierwszym odpaleniu urządzenia, drugą w
połowie lipca, dobrze to rokuje na przyszłość pod tym kontem. Skoro o aktualizacjach mowa, warto dodać że
ColorOS od wersji 11 umożliwia przypisanie części pamięci wewnętrznej na rzecz pamięci RAM. Mamy do
wyboru zakres od 2 do 5 GB.

Po lewej zdjęcie z głównego aparatu, wykonane w trybie manualnym, po prawej z aparatu przedniego

Jeśli chodzi o ogólną wydajność i kulturę pracy urządzenia jest więcej niż dobrze, tu absolutnie nie ma do
czego się przyczepić. Urządzenia pracuje płynnie, nie zdarzyły mi się żadne lagi, doskonale radzi sobie również
pod obciążeniem takich aplikacji jak PhotoShop, czy Lightroom. Wyjątek w tym kontekście stanowi tu tylko
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zdarzające się co jakiś czas i z niezrozumiałych względów, opóźnienie w uruchamianiu aplikacji aparatu, to
jedyny jednak tego typu incydent. Dużym atutem modelu jest tu również fakt że urządzenie po prostu się nie
grzeje, dotyczy to zarówno pracy pod obciążeniem, jak i ultra szybkiego ładowania.
Innym mocnym atutem urządzenia jest też na pewno 6,4 calowy ekran wykonany w technologii AMOLED o

Nie można też mieć zastrzeżeń do
jakości i głośności dźwięku, pomimo że Reno 5 5G wyposażono tylko w pojedynczy monofoniczny głośnik.
Oczywiście nie jest to jakość dla audiofilii, w jego gamie brak nieco tonów wysokich i średnich, ogólnie
jednak, pamiętając że to półka średnia i pojedynczy głośnik jakość jest całkiem dobra.
rozdzielczości 1080 x 2400 px / 411 ppi, o 90 Hz szybkości odświeżania.

Obecny na pokładzie Reno 5 5G aparat dedykowany do fotografii marko trudno nazwać inaczej niż… zapchajdziura ze względu na jego matrycę o rozdzielczości zaledwie 2 Mpx, na szczęście
wykorzystując aparat główny z matrycą o rozdzielczości 64 Mpx i dwukrotny zoom możemy fotografować z odległości 8 cm otrzymując pełne szczegółów zdjęcia marko.

Pozostając jeszcze przy sprawach stricte sprzętowych, irytującym problemem jest tu fakt że specyfikacja
urządzenia rozjeżdża się nieco ze wskazaniami programów diagnostycznych CPU-Z, oraz CPU X. Dla
przypomnienia, oba wskazują że zamiast deklarowanej 8 GB pamięci RAM mamy fizycznie 7,4 GB według
CPU-Z, oraz 7,23 GB według CPU X.
Podobnie sprawa ma się z pojemnością ogniwa, deklarowana wynosi 4300 mAh, natomiast CPU-Z wykazał

Tu jednak rozbieżności nie są tak poważne, a ich
wyjaśnieniem wydaje się być sama technologia szybkiego ładowania, rezerwująca część pojemności ogniwa
jako bufor bezpieczeństwa, co może tłumaczyć dlaczego program CPU X wykazał faktycznie pojemność 4300
mAh, wydaje się tez prawdopodobne że mamy do czynienie a z dwukomorową baterią o ogniwach 2150 mAh
każde. Wszystko to jednak nie zmienia faktu że takie rozbieżności miejsca mieć nie powinny. Do
4000 mAh, a Chińska strona produktu informuje o 4350 mAh.

zdecydowanych wad, choć nie samego telefonu, należy zaliczyć sprawę zupełnie kuriozalną – braku
polskojęzycznej instrukcji obsługi, oraz co zadziwia jeszcze bardziej braku aplikacji do zarządzania
telefonem z poziomu komputera. Ostatnia z przywar dotyczący stricte sprzętu, którą wymienić tu muszę,
dotyczy dość opornie reagującego, często się mylącego ekranowego czytnika linii papilarnych.
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OPPO Reno 5 5G / aparat główny 64 Mpx / dwukrotny zoom

Powracając natomiast do zalet Reno 5 5G nic nie można modelowi zarzucić pod kątem ogólnej jakości
wykonania. Pomimo że tylny panel, oraz ramka, wykonane są z tworzyw sztucznych ich jakość stoi na
wysokim poziomie. Telefon zachowuje sztywność, nic się nie ugina, ani nie trzeszczy. Wszystkie elementy są
starannie wykończone i spasowane. Sam wygląd również zdecydowanie na plus, tu z całą pewnością jego
elementem charakterystycznym elementem jest spora foto-wyspa na pleckach.
W miejscu tym przechodzimy do aspektu jakości fotografii, który celowo pozostawiłem sobie na koniec.
OPPO Reno 5 5G musiał tu podołać (lub nie…) moim dość wyśrubowanym oczekiwaniom i… podołał w

Pomimo że brak tu topowych rozwiązań jak choćby optyczna stabilizacja obrazu, zastosowane
w smartfonie algorytmy sztucznej inteligencji okazały się niezwykle skutecznie eliminować gro ze
spodziewanych problemów. Skutecznie radzą sobie one z eliminacją szumów, w tym do zdumiewająco
wysokich wartości ISO, ale też dbają o ogólnie stojąca na wysokim poziomie dynamikę obrazu, jego
klarowność i ostrość.
pięknym stylu.

Bardzo udanymi funkcjami aplikacji obsługującej aparat jest możliwość szybkiej korekty EV, oraz blokady ostrości. Nieco gorzej zaprojektowano poziomicę elektroniczną, cieszy jednak jej sama
obecność...

Obrazy generowane z głównej jednostki z matrycą 64 Mpx, oraz przedniego aparatu selfie z matrycą 32 Mpx
są bardzo dobrej jakości, bez problemu mogąc stawać w szranki z konkurencją, w tym z niektórymi
modelami z półki wyższej. Słabiej jest natomiast w przypadku korzystania z aparatu szerokokątnego z
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matryca 8 Mpx, co jednak nie jest wynikową właściwości samej matrycy, lecz niskiej jakości optyki, tu

Problem ten dotyczy jednak wyłącznie zdjęć, w przypadku klipów
wideo rejestrowanych tym aparatem jest on marginalny. Aparat marko obecny na tylnej foto-wyspie pozwólcie

rzeczywiście mogło być o wiele lepiej.

zbędę milczeniem, to nawet nie farsa… na szczęście jest on tak naprawdę całkowicie zbędny obraz
rejestrowany głównym aparatem przy 2x powiększeniu pozwala w pełni go zastąpić.
Skoro o zoomie mowa, tu niestety na jaw wychodzi tu przynależność klasowa modelu Reno 5 5G. Jest on
bowiem w całości realizowany cyfrowo,

nie mamy tu dostępu ani do zoomu hybrydowego, ani tym bardziej
optycznego. Nieco szkoda, byłoby o wiele lepiej gdyby zamiast zapchaj dziury marko na pokładzie znalazł się
dodatkowy obiektyw o ekwiwalencie ogniskowej powiedzmy 120 mm. Zamiast tego o użytecznym
powiększeniu, tudzież zoomie, możemy mówić tylko dla wartości dwukrotnej, dalej zaczyna się pojawiać nie
możliwa do uniknięcia sieczka.

OPPO Reno 5 5G nie posiada optycznego, ani hybrydowego zoomu, co jednak jest dziś dość typowe dla tej półki cenowej, jego zoom cyfrowy umożliwiający rejestrację powiększeń w zakresie 1x, 2x, 5x,
10x, 20x – tego typu zoom to jednak nic innego niż wykadrowany fragment zdjęcia, co musi prowadzić do drastycznego spadku ich jakości wraz z większym zoomem, za w pełni użyteczny można tu
uznać tylko zoom dwukrotny. Tu przykład wpływu zoomu na jakość zdjęcia, od lewej od góry: zoom 2x, 5x, 10x, 20x

Cieszy natomiast bardzo obecność w pełni manualnego trybu fotograficznego i wideo, oraz niezwykle
skutecznego trybu fotografii nocnej. Ogólna jakość zdjęć jest bardzo dobra, poza uwagami wynikającymi
przede wszystkim z jakości optyki, zaliczam je do mocnej strony modelu, podobnie ma się też sprawa w
przypadku klipów wideo.
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Zdjęcia z głównej jednostki fotograficznej, wyposażonej w matrycę OmniVision OV64B o rozdzielczości 64 Mpx cechują się dobrą dynamiką, oraz duża szczegółowością obrazu, pozwalającą na
dodatkową postprodukcję bez drastycznego pogarszania ich jakości.

Globalnie charakterystyka użytkowa OPPO Reno 5 5G w pełni pasuje do określenia super-średniak i w tym
segmencie nie tylko nie ma on czego się wstydzić, ale może pochwalić się wieloma nieobecnymi u
konkurencji atutami. Jest tez trochę niedociągnięć, trochę braków, w pewnych aspektach mogłoby by być
zdecydowanie lepiej, sumując jednak wszystkie zalety i wady z pewnością jest to model godny polecenia,
tym bardziej że możemy się spodziewać spadku jego ceny zważywszy na wprowadzenie do obrotu już jego
następcy to jest Reno 6. Jeśli tylko więc jesteście w stanie zrezygnować z wodoodporności, czy optycznej
stabilizacji obrazu, jest to model który na pewno pod wieloma aspektami może zachwycić, szczególnie w
kontekście zdjęć, nagrań wideo i szybkości ładowania ogniwa.
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Galeria zdjęć wykonanych OPPO Reno 5 5G

Na koniec zapraszam do zapoznania się z fotografiami wykonanymi za pomocą bohatera tej recenzji, zarówno
tymi które były już wykorzystane w samym opracowaniu, jak i tymi wcześniej nie prezentowanymi. W galerii
znajdziecie zdjęcia pobrane wprost z aparatu, bez dalszej obróbki, jak i poddane takowej, co dobrze ilustruje
potencjał zdjęć wykonanych OPPO Reno 5 5G również pod tym kątem.
«GALERIA DOSTĘPNA JEST NA STRONIE RECENZJI»

Przydatne linki:

•
•
•
•

polska strona marki OPPO: https://www.oppo.com/pl/
polska strona marki OPPO / smartfon Reno 5 5G: https://www.oppo.com/pl/smartphones/series-reno/reno5-5g/
polska strona marki OPPO / smartfon Reno 5 5G – specyfikacja techniczna:
https://www.oppo.com/pl/smartphones/series-reno/reno5-5g/specs/
chińska strona marki OPPO / smartfon Reno 5 5G: https://www.oppo.com/cn/smartphones/series-reno/reno5/

Źródła informacji:

•
•
•
•
•
•
•
•

strona marki Omni Vision / producenta matrycy głównego aparatu: https://www.ovt.com/
strona marki Omni Vision / opis matrycy głównego aparatu OmniVision OV64B: https://www.ovt.com/sensors/OV64B
strona marki Hynix / producenta matrycy apartu szerokokątnego: https://product.skhynix.com/home.go
strona marki Hynix / opis matrycy aparatu szerokokątny Hynix Hi846: https://product.skhynix.com/products/cis/cis.go
portal mGSM / dane telefonu OPPO Reno 5 5G: https://www.mgsm.pl/pl/katalog/oppo/reno55g/
stopień ochrony IP: https://pl.wikipedia.org/wiki/IP_(stopie%C5%84_ochrony)
producent szkła hartowanego Gorilla® Glass: https://www.corning.com/gorillaglass/worldwide/en.html
charakterystyka użytkowa szkła GG3+/ AGC DT-Star1 Corning® marki Gorilla® Glass wersja III chroniącego ekran OPPO Reno 5 5G:
https://www.corning.com/microsites/csm/gorillaglass/PI_Sheets/2020/Gorilla_Glass_3_ProdSheet.pdf

tekst, opracowanie i zdjęcia:

Sebastian Nikiel
19.08.2021

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com
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