ﮐﯿﺒﻮردی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ  Sho Uدر آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮآوری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  ،KiBoJetﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ از ﯾﮏ
وﯾﺪﯾﻮ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ دروﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی در ﺑﺎزار وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه و
ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ  KiBoJetﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺨﺶ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰاری آن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮐﯿﺒﻮرد ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از درﮔﺎه HDMI
آن ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Intel Compute Stickاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض  ۲۱ﺗﺎ  ۳۳اﯾﻨﭻ را ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ Full HD
و روﺷﻨﺎﯾﯽ  ۱۵۰ﻟﻮﻣﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﻄﺢ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در اﮐﺜﺮ
اوﻗﺎت در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﺮض ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ ﻧﯿﺰ از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود در آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺖ
ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای روﻧﻤﺎﯾﯽ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎی اﻣﯿﺪواری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث ،وای-ﻓﺎی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ  ۳وات اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ
ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﺸﺎری ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﺣﺮوف ﺑﭙﺮدازد،
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﻟﺮزش ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮐﯿﺒﻮرد  KiboJetﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎﻣﻞ )از
ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎل ﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ( ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﮕﻞ ﻫﺎی  Miracastﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﯾﺪﯾﻮ

ﭘﺮوژﮐﺘﻮری ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد درﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻌﺪدی ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﺑﻮده و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﯿﺎز ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

