ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﮔﻮﮔﻞ ) SDKﮐﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﺧﻮد را ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎی ﻋﻤﻘﯽ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﺧﯿﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺑﺮای اپ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای
ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  ARCoreاز آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺮاﺗﺶ ﻋﺒﺎرت »ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺮﯾﻮ دورﺑﯿﻦ

دوﮔﺎﻧﻪ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﮐﻨﻨﺪه« ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۴و

ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۴اﯾﮑﺲ ال ﺑﺎﺷﺪ ،دو دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹وارد ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻟﯿﺴﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  ،ARCoreﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ۲۰۲۰ﮔﻮﮔﻞ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵و ﭘﯿﮑﺴﻞ  4a 5Gﺑﺎ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ دوﮔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی
وارد ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی  ۲۰۱۹ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ.

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۴و  ۴اﯾﮑﺲ ال از دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی  ۲۰۲۰ﮔﻮﮔﻞ

ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دوم اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊآوری ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی
ﻋﻤﻘﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ،ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ دورﺑﯿﻦ روی
ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ

ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز درﺑﺎره دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۳از دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﮑﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ » «Super Res Zoonﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،ﭘﯿﮑﺴﻞ ۴
ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ و ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮ از راه رﺳﯿﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﭘﯿﮑﺴﻞ  ،۵ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اوﻟﺘﺮا
واﯾﺪ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دوﺑﺎره در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮاغ دورﺑﯿﻦ دوم ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮود.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

