اوﻟﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﮔﻮﮔﻞ و ﻟﻨﻮو

ﮔﻮﮔﻞ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد .اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻨﻮو ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ) (Project Tangoﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ  Phab2 Proﻧﺎم دارد ،ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دارد؟
اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺑﺰرگ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﻟﻨﻮو در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ
 6.4اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻮده و وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻧﯿﻢ ﭘﻮﻧﺪ را دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن را در دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ آﺟﺮ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﯾﺪ! اﻧﺪازه ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد.

اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻟﻨﻮو از ﭼﻪ اﺟﺰاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

اﯾﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دو دورﺑﯿﻦ ،ﯾﮏ ردﯾﺎب ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﯾﮏ ﺣﺲﮔﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ را درک ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرد .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه و درﺳﺖ
زﯾﺮ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  16ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری  4Kرا دارد ،ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ
ﺣﺲﮔﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ
 Phab2 Proﻧﺎم دارد ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ در اﺳﻤﺎرتﻓﻮن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﺎزد .دورﺑﯿﻦ
ﭘﺸﺘﯽ  16ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روی ﯾﮏ ﺷﯽ ﻓﻮﮐﻮس ﮐﺮده و ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﺿﺢ و
روﺷﻨﯽ را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪای اﺳﻨﭗدراﮔﻮن  652ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری 1.8
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ 4 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ 64 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  4050ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮی و اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﺷﻤﺎﻟﻮ
اﺳﺖ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻤﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی دﯾﮕﺮی) Phab2 Pro ،و ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ آﻣﺎده
ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﮋه اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﺎﻧﮕﻮ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ راه ﮔﻮﮔﻞ و ﻟﻨﻮو ﮐﺎر را ﺧﻮب
ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺶ از  100ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ اﮐﻨﻮن در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ وﺟﻮد دارد و در
ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺼﺮﻓﯽ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻟﻨﻮو ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺧﻮد از ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺳﯿﺎ ﺑﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﺷﺎﺑﻞ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ
ﮐﻪ ﯾﮏ دوﻣﯿﻨﻮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺑﺎزی روی
ﺳﻄﻮﺣﯽ واﻗﻌﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ «.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ داﯾﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ را روی اﺷﯿﺎ اﻃﺮاف
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﺑﺰار ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﻮاﺻﻞ و ﺣﺠﻢ )ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻧﻮارﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی( و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺗﺠﺴﻢﺳﺎزی ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ آنﻫﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ وﺟﻮد دارد.

ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺿﺮوری و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽروﻧﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﻔﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ  Candy Crushﻋﻤﻠﯽﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺒﺎب ﯾﺎ
ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪی را در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  Pahb Pro 2ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﯾﻦ اﺑﺰار
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺑﺰار ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻨﻈﻮره را در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪارس ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی
ﺣﺮﻓﻪای دارد ،اﻣﺎ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼدرﻧﮓ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ از اﯾﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪازهای در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ
ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ! ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮﻧﯽ را ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺼﻮر آن ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﻤﻞ ﯾﮏ ﻓﺒﻠﺖ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ
اﻓﺰوده را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ آن ﭼﻨﺎن ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ.

 Phab2ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  499دﻻر در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
===============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﺮﻣﻮز ﻗﺼﺪ دارد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ

ﺧﻮدروی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﯽامو در ﺻﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

ﺳﺒﮏﺗﺮﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ

ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آیﻓﻮن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺮدی در اﻧﺪازه واﻗﻌﯽ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده

ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

 :CES 2016ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی وبﮔﺮدی ﮐﻨﯿﺪ  +ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺗﺒﺪﯾﻞ دورﺑﻴﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 30ﺧﺮداد 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/information-feature/3546 :

