ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ VR

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺳﺘﺎره ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ آﯾﻔﺎ ۲۰۱۶

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺪن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از داﺧﻞ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺿﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﺣﺴﯽ دارد؟ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ در ﻃﻮل
ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزی را در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ روی ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺧﺎص ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺗﻮپ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﭼﻪ ﺣﺲ و ﺣﺎﻟﯽ دارد؟
»اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ راﺣﺘﯽ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ«.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺆﺳﺴﻪ  Fraunhofer Heinrich Hertz Instituteﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﯾﻔﺎ  ۲۰۱۶در ﺑﺮﻟﯿﻦ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ،آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ در زﻣﯿﻨﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده را در
ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﮐﻮاﻟﮑﺎم و اﯾﺴﺮ ،آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد از ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی  VRو دورﺑﯿﻦﻫﺎی  ۳۶۰درﺟﻪ ﺗﺎ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی  ARرا در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻓﻨﺎوری را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺠﺎرب  VRو  ARآﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ  Fraunhoferدر ﻏﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی  VRﺑﻮد؛ ﻓﻨﺎوریای ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً وارد اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺿﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ ،اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ وی ،ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .در
ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﭗﺑﺮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ﺑﺮ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرت دارد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮاغﻫﺎی اﺳﺘﻮدﯾﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻣﻼ ً در ﻓﻀﺎی اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از  OmniCam-360ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻧﺪه را ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﯿﻨﮏ  VRﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  MSIآزاداﻧﻪ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ!
آﻧﺪره ﮔﺮﮔﻮر ،ﺳﺨﻨﮕﻮی  ،Fraunhofer HHIدرﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺎدﯾﻮم
را ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮔﺮوه ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ«.

ﺳﺎل 2016؛ ﺗﻮﻟﺪ VR

ﻣﺆﺳﺴﻪ  ،Goldman Sachsدر اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده
ﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﺑﻪ  80ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﯾﺎ  72ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﻣﯽرﺳﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو اﺻﻄﻼح را زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت
ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﻧﯿﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ،دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ اﭘﺘﯿﮑﺎل  Zeissﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در آﯾﻔﺎ  2016ﺑﻮد ﻧﯿﺰ آﺧﺮﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ  VRﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﺗﺮوﭘﻨﻬﺎﮔﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺳﺎل  2016ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎزار ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺮد،
ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﭼﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ دارد .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
دورﺑﯿﻦﻫﺎی 360درﺟﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻔﺮ ﻫﻢ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ«.

ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ
در ﯾﮑﯽ از راﻫﺮوﻫﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮدی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪای ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽداد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دادن دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ آواﺗﺎرﻫﺎی روی ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪای از دﻧﯿﺎی
ﻓﺮدا را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ؛ ﻓﺮداﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﺠﻮم واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬتﻫﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎرک ﻣﺎژﯾﻔﺴﮑﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪﻧﺎم  ،TCLدر اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺎزی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  ARﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ در دﻧﯿﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .در ﭘﻨﺞ ﯾﺎ
ﻫﺸﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ روی دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن
اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﺎری ﺑﺲ دﺷﻮار و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ«.
واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده در ﺳﺎل  2016ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده
ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی »ﭘﻮﮐﻤﻮنﮔﻮ« ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری در ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ اپ ﺑﺎزی  ARﻫﻤﻪ رﮐﻮردﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی  VRرا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اپﻫﺎی AR
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ
ﮔﺠﺖﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻼوس ﺑﻮﻫﻢ ،از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎورهای  Deloitteﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و
واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﺷﺪن آنﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪﻧﺎم
ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  VRرا ﻓﺮاﺗﺮ از  ARاراﺋﻪ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐﺷﺪه ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از
آنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﯾﮋهای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ«.
ﺗﺮوﭘﻨﻬﺎﮔﻦ از  Zeissﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺪهآل ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اپﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦﻫﺎ روزی ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﯾﻔﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،اپﻫﺎی  ARﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ«.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯽﺳﯽ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﯽﺳﯽ و ﮐﻨﺴﻮل

ﺑﺎزی »ﺑﺎﯾﺮن ﻣﻮﻧﯿﺦ« ﺑﺎ »وردرﺑﺮﻣﻦ« را واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ!

ﯾﺨﭽﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ الﺟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز  10ﺷﺪ!

ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ  MSIدر اوﻟﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﮑﺎﻧﺲ زﯾﺮ آب در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ

ﮐﻔﺶ ﻧﺎﯾﮏ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻨﺪﻫﺎ از راه رﺳﯿﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

آﺷﭙﺰﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر در رﺳﺘﻮران و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎر ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ

ﻣﻨﺒﻊ:

ﺗﮏﻓﺮﺳﺖﭘﺴﺖ

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
1395  ﻣﻬﺮ04

https://www.shabakeh-mag.com/entertainment/4759 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

