ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ و ﻧﻘﺶ آن در آﯾﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و روﺑﺎتﻫﺎ

آﯾﺎ ﺗﺎﻧﮕﻮ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ و ﻣﺠﺎزی را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽدارد؟

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ً ﻧﺎم ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ) (Google Tango Projectرا ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ.
ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﻌﯽ دارد ﻣﺮز ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ و دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،راه ﺑﺴﯿﺎر
دﺷﻮاری در ﭘﯿﺶ دارد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ از ژوﺋﻦ ﺳﺎل  2014آﻏﺎز ﺷﺪ و از آن
زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﺷﺪت در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از
ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮔﻮﮔﻞ ،ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف
ﻣﺮز ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ و دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﻮد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن
ﮔﻮﮔﻞ در ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻈﯿﺮ  GPSدر راﺳﺘﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل  GPSﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه و ﮐﺎرﺑﺮ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ،ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺧﻼﻗﺎﻧﻪﺗﺮ ،ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰﺗﺮ و
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﮔﻮﮔﻞ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺎم ﺑﺮدارد .ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درک ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ادﻏﺎمﺳﺎزی
آن ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮز ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ و دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺎﻧﯽ ﻟﯽ ،از اﻋﻀﺎ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﺻﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ در ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﺎﻣﻞ و
دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﻪﺑﻌﺪی و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی را ادﻏﺎم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه،
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻟﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﮔﻞ درﺑﺎره ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﻣﯽﮔﺬرد و ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮔﻮﮔﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ وایﻓﺎی ،GPS ،ﺑﻠﻮﺗﻮث
و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﮔﻮﮔﻞ در ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ
ﻫﯿﭻ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ از ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻓﺒﻠﺖ  Phab2 Proﻟﻨﻮو رﺳﻤﺎ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪ
اوﻟﯿﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺟﻬﺎن را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ!
ﺷﺎﯾﺪ درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﺑﺘﺪا ﮐﻤﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ را ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﺎﻣﻼ ً دﻗﯿﻖ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺑﻌﺎد ،ﻓﻮاﺻﻞ و ﺟﻨﺲ اﺷﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎ در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺘﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ درک دﻗﯿﻖ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﯾﻪ و ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ در ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﭘﺲ از درک ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﯽ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﯾﺎ » «Augmented Realityﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺳﺎل  2012و
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮوژه » «Google Glassﯾﺎ ﻫﻤﺎن »ﻋﯿﻨﮏ ﮔﻮﮔﻞ« اﻧﺠﺎم داد .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻀﺎی
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ادﻏﺎم ﺷﻮد و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از واﻗﻌﯿﺖ و ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﭼﮕﻮﻧﻪ در
ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ،ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ و دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ از ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻨﺸﺄ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎراﯾﯽﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ را از
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﺮز ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ و دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺣﺬف ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻮﮔﻞ در ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﻗﺼﺪ دارد ﭘﺲ از درک
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ و ﻏﯿﺮﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﺮه ﭘﯿﺶ رو ﮐﺎرﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از
ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺨﺸﯽ ﻏﯿﺮﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺗﺎق ﺧﻮد ﺑﺨﺮﯾﺪ .ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﯽ از اﺗﺎق ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را در آن ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﮔﻮﺷﯽ
اﺑﻌﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺶ رو را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪل دﻗﯿﻖ ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و آن را دﻗﯿﻘﺎ ً در ﻣﺤﻠﯽ از اﺗﺎﻗﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ .ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﻈﺮه اﺗﺎق را از ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮده و از ﻫﺮ زاوﯾﻪای ﻧﻤﺎی ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﻣﺪﻧﻈﺮ را در اﺗﺎق ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ در اﺗﺎﻗﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن ﻓﻀﺎی اﺗﺎق را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﻣﻮﺟﻮد در آن
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ،اﮔﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ در اﺑﻌﺎد ﺗﺨﺘﺨﻮاب و اﺗﺎﻗﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از آن
ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

"گوگل در پروژه تانگو قصد دارد تلفنهای هوشمند را بدون دخالت هیچ سیگنال یا عامل
دیگری به دستگاههای هوشمندتری تبدیل کند که درک متقابل و بسیار از محیط پیرامون
داشته و قادر به ترکیب این محیط با دنیای مجازی باشند"
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﺨﺸﯽ از
ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ درک ﻋﻤﻘﯽ از
ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی آن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻠﻮه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ
آن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮ
ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ ادﻏﺎمﺳﺎزیﺷﺪه را ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺣﻮل ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻧﻈﺮش از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺪام ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ؟
اﻣﺎ ﮐﺪام ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ
دارد ،ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ،
ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و درک دﻗﯿﻖ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻣﺤﻮری و اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
• درک ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ :اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درک ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﻧﻮاع اﺷﯿﺎ ،ﻟﻮازم ،اﺷﺨﺎص ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺗﻤﺎم
اﺟﺴﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯽﺷﻮد .در ﻗﺪم اول ،ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ از ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
درک دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد و ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی
ﺧﺎص و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• درک و ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻖ :ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ادراک ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻖ

و ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻣﻨﻈﺮه ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ ﻣﺤﯿﻂ و اﺑﻌﺎد آن ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺳﻨﺴﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﻋﻤﻖ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻈﺮه ﭘﯿﺶ رو را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
• ردﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ :اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺎرﺑﺮ ،اﺟﺴﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً ﺗﺤﻠﯿﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﺟﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻘﻖ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﺶآی) (Fisheyeﺑﺎ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺻﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎدﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ،ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻗﺼﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای آن اﻟﺰاﻣﯽ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻪﺑﻌﺪی ،درک و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ادﻏﺎم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺑﺎ آن ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮری ﻧﺎمﺑﺮده ،ﮐﻤﯽ دﺷﻮار و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون
ﺷﮏ در آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ دﻗﯿﻖ و ﺣﺴﺎبﺷﺪهای ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ در ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﻮری ﻧﺎمﺑﺮده ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻟﻨﻮو و ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﻓﺒﻠﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻨﻮو ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﻮﮔﻞ از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  ،2015ﺳﻌﯽ در ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﺮوژه
ﺗﺎﻧﮕﻮ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً در روز ﻧﻬﻢ ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ،2016ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و اوﻟﯿﻦ ﻓﺒﻠﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﺷﺪ .ﻓﺒﻠﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ  Phab 2 Proﻧﺎم دارد و از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ  6.4اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ
 2560×1440ﭘﯿﮑﺴﻞ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً  QHDﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ آن از ﺳﻨﺴﻮری 16ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ از ﺳﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﻮری و اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  652ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺸﺖﻫﺴﺘﻪای و ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آدرﻧﻮ  510ﻣﺠﻬﺰ
اﺳﺖ .ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ،اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺒﻠﺖ  Lenovo Phab 2 Proاز ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل آﻏﺎز ﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺣﺪود  500دﻻر در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻼشﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ،ﮐﻤﺒﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ و دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی را درﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﮐﻤﺒﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  WayfairViewﻧﺎم دارد .اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺳﻪﺑﻌﺪی از ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺰ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺗﺨﺘﺨﻮاب را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﻈﺮهای از
ﻗﺮارﮔﯿﺮی آن در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از
ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﺷﺪه ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﻣﺸﺨﺺ را در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺎق ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺼﺐ ﺑﺎزی  Phantogeistﺑﺮ روی آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﭘﯿﺎدهرو و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺒﯿﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﺎرزه
ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺣﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻮﺟﻮد
ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﻮزه ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
 Dinosaurs Among Usﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ داﯾﻨﺎﺳﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در
اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ...ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺎم داﯾﻨﺎﺳﻮری را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم آن را در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 Dinosaurs Among Usﺟﺴﺖوﺟﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﺠﺎزی از آن را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ در روﺑﺎتﻫﺎ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﻮدﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ
ﻧﺪارد ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ) (Artiﬁcial Intelligenceو ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺑﺎتﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

"شرکت لنوو با همکاری گوگل از ژانویه سال  ،2015سعی در ساخت اولین گوشی هوشمند
مطابق با معیارهای پروژه تانگو داشت .این گوشی نهایتاً در روز نهم ژوئن سال ،2016
به طور رسمی معرفی و اولین فبلت مطابق با معیارهای پروژه تانگو شد"
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ادراﮐﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن در ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ روﺑﺎتﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﮔﺮ روﺑﺎت
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻠﻤﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،روﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎ درک ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ روﺑﺎت دﺳﺘﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺑﺮو ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ!« را ﺑﺪﻫﯿﺪ .روﺑﺎت ﻣﺪﻧﻈﺮ در اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ادراک ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ ﺑﮕﺮدد .ﭘﺲ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎری از

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ دﯾﺪهاﯾﻢ،
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارد .ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﮑﺎﻣﻞﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺎزﺧﻮرد و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻈﺮ داد ،اﻣﺎ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻧﮕﻮ
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻣﺮز ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ و دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﺪی اﻣﯿﺪواراﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

آیﺑﯽام و ﯾﻮداﺳﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺮ

ﭘﯿﻮﻧﺪ دورﺑﯿﻦ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻧﺎدﻻ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ اﺑﺰار ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد

ﻣﺎر ﻣﺮﯾﺨﯽ

ارﺗﺒﺎط رﻣﺰﺷﺪه رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن

ﻫﻨﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ :ﺑﺒﯿﻦ و ﺑﮕﻮ!
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