ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی دﯾﺰﻧﯽ را ﺑﻪ اﻣﻮﺟﯽ
ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۹آورد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب واﻟﺖ دﯾﺰﻧﯽ ،ﻣﯿﮑﯽ ﻣﺎوس و ﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎوس را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9اﻓﺰوده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺮی ﮔﻠﮕﺴﯽ اس  ،9ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ
ﻧﺎم  AR Emojiرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  10اﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮﮐﺎت ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﺮوز ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻪ اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ﺧﻮد اﻓﺰوده .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی واﻟﺖ دﯾﺰﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دورﺑﯿﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و در ﺑﺨﺶ » «AR Emoji modeﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﮑﯽ ﻣﺎوس و ﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎوس ،در ﺑﯿﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی اﻣﻮﺟﯽ ﻣﺘﺤﺮک ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب واﻟﺖ دﯾﺰﻧﯽ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰان ،ﻣﻨﺠﻤﺪ )ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل  2013ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﯾﺦ زده ،ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮﻓﯽ ،ﻣﻠﮑﻪ ﯾﺨﯽ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد( و
زوﺗﻮﭘﯿﺎ )ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد( را ﺑﻪ اﻣﻮﺟﯽ
ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻨﺎوری  AR Emojiﯾﺎ اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ )ﺷﺎﺧﻪ ای از
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ( در ﮐﻨﺎر ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی 100
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻬﺮه ،ﻃﺮﺣﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از ﭼﻬﺮه ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﮑﯽ ﻣﺎوس و ﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎوس 18 ،اﻣﻮﺟﯽ ﻣﺘﺤﺮک دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  9در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و
ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎ را روی ﻫﺮ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

