دورﺑﯿﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۳ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ دارد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﮔﻮﮔﻞ در روﯾﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﺮی
ﭘﯿﮑﺴﻞ  3روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ دروﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻐﺮات ﻣﻬﻢ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد .ﺑﯽ ﺷﮏ دورﺑﯿﻦ
ﭘﯿﮑﺴﻞ  2از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ در ﭘﯿﮑﺴﻞ  3ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪه
و دورﺑﯿﻦ را ﺑﻬﺒﻮد داده اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ﺳﺮی ﭘﯿﮑﺴﻞ  3ﺣﺎﻻ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﻋﺮﯾﺾ ﺗﺮ ،زوم ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ،
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﻨﻪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ دارﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮات دورﺑﯿﻦ ﺳﺮی ﭘﯿﮑﺴﻞ  3ﻣﯽ

ﭘﺮدازﯾﻢ.

ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ دورﺑﯿﻦ
ﻧﺮم اﻓﺰار دورﺑﯿﻦ ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﺗﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻮاﯾﭗ ،ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎﯾﻤﺮ،
ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﻮازن ﺳﻔﯿﺪی و … را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در اپ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.
در ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ اپ دورﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺗﺮه ﯾﺎ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ و از ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان وﯾﺪﯾﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .در ﺗﺐ » «Moreﺣﺎﻻ ﻣﻮاردی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
در ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻮﺗﻮ اﺳﻔﺮ ،اﺳﻠﻮﻣﻮﺷﻦ و ﻟﻨﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮار دارد.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻟﻨﺰ ﻋﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  3ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ زوم ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﭼﻬﺮه ﻫﻢ در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻧَ ﺮم و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب دارﻧﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻨﺰ
ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻨﺰ ﮐﻪ در روﯾﺪاد  I/Oﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرﻫﺎ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻣﮑﺎن و … را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺟﺮا ﮐﺮدن اپ دورﺑﯿﻦ و ﮔﺮﻓﺘﻦ
دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﻧﺠﺎم داد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻨﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻤﯿﻠﯽ در ﯾﮏ ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺟﯽ ﻣﯿﻞ را اراﺋﻪ دﻫﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻨﺰ را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎپ ﺷﺎت و Photobooth

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎپ ﺷﺎت ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﺎﺗﺮ را
ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎ و ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺎز اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﺣﺎﻟﺖ  HDRﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ رزوﻟﻮﺷﻨﯽ در ﺣﺪود  3ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ  HDR+رﻧﮓ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻔﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Photoboothﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﯿﺪ و ﺧﻮد دورﺑﯿﻦ ﺑﺪون ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ﺷﺎﺗﺮ از
ﺷﻤﺎ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻧﺎﯾﺖ ﺷﺎت
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻠﺶ را ﻣﯽ دﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻧﻮرﻫﺎ و ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻣﯿﻼدی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﻓﻠﺶ ﻫﺎ
ً
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮی ﭘﯿﮑﺴﻞ  3ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  XSو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  3ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دورﺑﯿﻦ در اﯾﻦ

ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮژه ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

زوم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
 Super Res Zoomدر ﭘﯿﮑﺴﻞ  3ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی وﯾﮋه ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی زوم ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد .ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ زوم دﯾﺠﯿﺘﺎل )و ﻧﻪ اﭘﺘﯿﮑﺎل( ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮی
ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﯾﺎ داﻧﻪ داﻧﻪ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ دارﯾﺪ.

ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻟﻨﺰ ﻋﺮﯾﺾ Group Selfie ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  XSزاوﯾﻪ دﯾﺪ  184درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  2ﺑﺎر ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎور ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دورﺑﯿﻦ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﺗﮑﺎن دادن
ﻣﭻ دﺳﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻠﻔﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.

ارﺗﻘﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺗﺮه
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﮑﺖ ﺑﻮﮐﻪ را در ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﻮ ﺷﺪﮔﯽ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ و
ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻓﻮﮐﻮس را ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻐﺮ داد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻮﺗﻮز ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻐﺮ داد ﮐﻪ ﺳﻮژه اﺻﻠﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ در آﯾﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ در آﯾﻔﻮن
ﻫﺎی  XSو  XS Maxﻣﺤﻮ ﮐﺮدن ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو دورﺑﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﮔﻮگ ،در
ﭘﯿﮑﺴﻞ  3ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ.

ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی RAW
 Google Cameraﺣﺎﻻ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  RAWﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ JPG

ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻨﻮی  Advancedﻓﻌﺎل ﮐﺮد .ﻣﺰﯾﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  RAWاﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮی از دﺳﺘﮑﺎری ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ

ﮐﻪ دروﺑﯿﻦ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ روی ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی  JPGاﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ وﯾﺮاﯾﺶ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺼﺎوﯾﺮ را دارﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ دارد.

ِ
ﭘﻠﯽ ﮔﺮاﻧﺪ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﯿﮑﺮﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک آب و ﻫﻮا ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و … را ﺑﻪ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎی
ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻟﮏ و
آﯾﺮون َﻣﻦ را اﻓﺰوده .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ردﯾﺎﺑﯽ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر
در اپ دورﺑﯿﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞ  3ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر را روی ﯾﮏ ﺳﻮژه ﻗﻔﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻮژه
ﻫﻤﻮاره در ﻓﻮﮐﻮس ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ

ﺑﻪ ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻻﯾﻮ آﻟﺒﻮم
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﺎص را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﺑﻪ
ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻻﯾﻮ آﻟﺒﻮم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از آن ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از

ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر آن را ﺑﻪ آﻟﺒﻮم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر
اﺿﺎﻓﻪ ای اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

