ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دورﺑﯿﻦ » «Gear 360را در ﮐﻨﺎر
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ دوم اﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﺑﺎرﺳﻠﻮن را ارﺳﺎل ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
اﯾﻦ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  Gear VRرا ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ
ﮐﺮد و ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﺤﺘﻮای دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ را ﻣﯽ دﯾﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﮐﻨﺎر ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ،۷ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ دارد و ﺣﺎﻻ وب ﺳﺎﯾﺖ »ﺳﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری  ۳۶۰درﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮای ﻫﺪﺳﺖ  Gear VRداﻧﺴﺖ.
ﺳﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ » «Gear 360اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دورﺑﯿﻦ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﺪ رﻣﺰ » «Project Beyondﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و از
ﻟﻨﺰﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻀﺎی  ۱۸۰درﺟﻪ ای را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻢ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺸﺘﻪ و
ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷ﺳﺎزﮔﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ Gear 360 .ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  SM-C200ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره
ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن
ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺮم اﻓﺰاری ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﯾﺎب و ﯾﮏ ﮔﺎﻟﺮی
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﯾﺎب ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ  ،HDRاﮐﺴﭙﻮژر،
ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺳﻔﯿﺪ و  ISOرا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﻌﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ) ۱۸۰ﺗﮏ ﻟﻨﺰ(
درﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﯾﺎ  ۳۶۰درﺟﻪ )دو ﻟﻨﺰ(.
ﻻزم ﺑﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ دو ﻟﻨﺰ ،رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﻪ  ۳۸۴۰در  ۱۹۲۰ﭘﯿﮑﺴﻞ
ﻣﯽ رﺳﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﮏ ﻟﻨﺰ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۹۲۰در  ۱۹۲۰را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۷ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺗﻮﺳﻂ  ،Gear 360ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﻮار ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺮ
ﻃﺮﻓﺪار واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  ،Gear VRﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه
ای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﭘﻮﯾﺎ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺣﺎل دورﺑﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ
از ﺳﻮی ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در دوم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

