دورﺑﯿﻦ

ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ

Mirage

ﻟﻨﻮو

ﺿﺒﻂ

وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی  ۱۸۰درﺟﻪ را ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،دی ۱۳۹۶
ﻟﻨﻮو اﻣﺮوز در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESاز دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ  Mirageﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  ۱۸۰درﺟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه اﺳﺘﺮﯾﻢ

ﮐﻨﺪ.

دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ  Mirageﻟﻨﻮو ﺑﻪ دو ﻋﺪد ﻟﻨﺰﻓﯿﺶآی ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی  3Dﺑﺎ زاوﯾﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻬﻦ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺪﯾﻮ و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮاﺳﺎس
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ اﺧﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ و ﻟﻨﻮو ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً روی ﺳﺎﯾﺖ ﯾﻮﺗﻮب آﭘﻠﻮد ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه  ۳۰۰دﻻری

ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  Mirage Soloدر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪی دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﺑﺎزار

ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.

دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻟﻨﻮو ﺑﻪ دو دورﺑﯿﻦ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺗﺼﺎوﯾﺮی اﺳﺘﺮﯾﻮﺳﮑﻮﭘﯽ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ Mirage .وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  4Kرا ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۳۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ذﺧﯿﺮه
ﮐﺮده و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﯾﺎ  LTEﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﭙﺮدازد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﮔﺠﺖ روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﺘﻮای
ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ  Mirageﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای آﭘﻠﻮد ﻣﺤﺘﻮا
ﻧﺪارد ۱۶ .ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرتﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎ داد.

وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  ۱۸۰درﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ از اﻃﺮاف اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎ
روﺑﺮوی ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وی ،ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﻫﻢ
آﻧﻬﺎ را در ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

ﻟﻨﻮو و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۳۶۰درﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﺪهی آﻧﻬﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎی  ۳۶۰درﺟﻪ ازﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ  ۱۸۰درﺟﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦﺗﺮ ﺑﻮده و
ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ روﻧﺪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری و ﻣﺸﺎﻫﺪهی اﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  ۳۶۰درﺟﻪای ﻋﺎدت
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی »ﺟﻒ ﻣﺮدﯾﺖ« ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻨﻮو ،ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  ۱۸۰درﺟﻪ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ:

»ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻠﻮی ﺻﻮرت ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪهی دﻗﯿﻖ
ً
ﺣﻀﻮرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ از دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  ۱۸۰درﺟﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮﯾﻢ«.
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

