آﻏﺎز ﭼﺎﻟﺶ  Zoom to Wandaاﯾﺴﻮس ﺑﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ذن ﻓﻮن زوم -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ذن ﻓﻮن زوم ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﺴﻮس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد

دﻋﻮت ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺑﺎزی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Zoom to Wandaﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در آن از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺣﻮزه زوم ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺴﻮس  ZenFone Zoomﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ از ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل در

ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻠﻪ و ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﺎﮐﺮو از ﺳﻮژهﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ را ﺑﺎ ﺟﺰﺎﺗﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم Zoom to Wanda
دﻋﻮت ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﺳﺮار  Wandaﺑﺎﺷﻨﺪ.
 Zoom to Wandaﮔﺬرﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺠﻠﻞ ﮔﯿﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺶ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﺠﺎن ﺳﻔﺮ را ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس

ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Wandaاﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ روح ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺳﯿﺮیﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و اﯾﺴﻮس
ذنﻓﻮن زوم ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ داﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﺮف ﻏﺬا را در وﺑﻼﮔﺶ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد.
 Zoom to Wandaﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از
ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی دﻧﯿﺎ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﻘﯿﺐ
واﻧﺪا در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ،دارای ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺼﺮی ﺟﺬاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ زوم ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان
ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﭘﺎﯾﺎن او ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﺴﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ  12ﺑﺮاﺑﺮ ذنﻓﻮن زوم ،از ﻓﻨﺎوری ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﯿﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ  Zoom to Wandaرا ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺧﺎرق

اﻟﻌﺎده در ﻫﻨﺪ ،ژاﭘﻦ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﻏﻮﻃﻪور ﺳﺎزد .ﻃﺮﻓﺪاران ذنﻓﻮن زوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ را در ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭼﺸﻢﭘﺮﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ زوم از ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﯾﺪ 20 :ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺪه ﯾﮏ ذنﻓﻮن زوم
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﭼﺎﻟﺶ آﻧﻼﯾﻦ  Zoom to Wandaﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از روز دوﺷﻨﺒﻪ ،دوم

ﻓﺮوردﯾﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  29ﻓﺮوردﯾﻦ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و  20ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام

ﯾﮏ ذنﻓﻮن زوم ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز روی اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺸﻒ واﻧﺪا را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﺮﻫﺎ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ :ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺸﻬﻮر واﻧﺪا
واﻧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .او از  9دوﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮر اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺧﻮد در آﺳﯿﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی
 Zoom to Wandaﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﻮر واﻧﺪا اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺳﯿﻤﻮن
ﺑﺮاﻣﺎﻧﺘﻪ)@ (brahiminoﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ واﻧﺪا در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ؛ رﯾﺘﺶ اوﺗﺎﻣﭽﺎﻧﺪاﻧﯽ
)@ (riteshuttamchandaniﮐﻪ ﺳﺮﻧﺦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﻫﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎﮐﺎﺷﯽ
ﯾﺎﺳﻮﯾﯽ)@_ (tuck4ﮐﻪ در ژاﭘﻦ او را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ واﻧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روش
ﻗﺎﺑﻞﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﻮر واﻧﺪا در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ از ﺟﻮاﯾﺰ ارزﺷﻤﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ZenFone Zoomﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
درﺑﺎره ذنﻓﻮن زوم :ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ  3ﺑﺮاﺑﺮ زوم ﻧﻮری
 ZenFone Zoomﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده  ASUS ZenFoneاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎرﯾﮏ
ﺗﺮﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺟﻬﺎن ﺑﺎ  3ﺑﺮاﺑﺮ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ  10ﻣﻨﺸﻮر ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ 12
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ را دارد .اﯾﻦ ﻣﺪل از ﭘﺮداذﻧﺪه  64ﺑﯿﺖ اﯾﻨﺘﻞ اﺗﻢ ﻗﺪرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم
ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ .ذن ﻓﻮن زوم از وﺿﻮح ﻓﻮق اﻟﻌﺎده  13ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ و ﻗﺪرت ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﻟﯿﺰری
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻟﺤﻈﺎت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

