دﻧﯿﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﺬاب اﺳﺖ

زوم ﺻﻮﺗﯽ در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻨﺪه

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ آن ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺪارد و اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه
ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺬابﺗﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﻮﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آنﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ
ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺿﺒﻂ ﺻﺪا در درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ
اوﺿﺎع ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و در روش ﺛﺒﺖ ﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .اﻣﺮوزه ،اﻏﻠﺐ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه دﺳﺖﮐﻢ دو ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن دارﻧﺪ و ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻓﺰودن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ
ﺻﺪا ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد.
.دو میکروفون امکان ثبت سهبعدی صدا
را فراهم میکنند .اما با سه
میکروفون یا بیشتر میتوان صدا را
بهصورت  ۳۶۰درجه ثبت کرد و قابلیت
 Focusدر دسترس خواهد بود.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زوم و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﻮﺗﯽ روی ﺳﻮژه از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻗﺼﺪ دارد در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺮماﻓﺰار ﺻﻮﺗﯽ OZO
روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺷﺎﻫﺪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﺻﺪا در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آنﻫﺎ را
ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﯿﻦ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا ،ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه روی ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﻤﺖ ﻣﯽآﯾﺪ )ﺣﺘﯽ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ( را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ OZO
ﺳﻮژه را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﺻﺪای آن را ﺿﺒﻂ ﮐﺮد .اﻣﮑﺎن زوم ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان روی
ﯾﮏ ﺳﻮژه ﻣﺜﻼ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ ،زوم ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﻦ زوم ،روی ﺗﺼﻮﯾﺮ زوم
ﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ MWC 2019 ،ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و ﮔﺠﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  2019ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ۳۶۰درﺟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن آن ﭘﺮوژه ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﺮماﻓﺰارش ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮنﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن در ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﻪﺻﻮرت
ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺛﺒﺖ ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ،در ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ.
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