ﭘﻬﭙﺎدی ﮐﻪ ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزی در آﺳﻤﺎن ﺷﻤﺎ را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﭘﺮﺗﺤﺮک ،ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ
و ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮری را در ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮد ﺟﺎی
دﻫﯿﺪ «Lily» .ﭘﻬﭙﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد :ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻪ آﺳﻤﺎن.
ﭘﺲ از آن دورﺑﯿﻦ ﮔﺠﺖ ﻓﻮق از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰاری ﮐﻪ روی ﻣﭽﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﯾﺪ ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

)ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی  +Hexoو  AirDogﻫﻢ روی ﮐﯿﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد(.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﺋﻮی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﺟﺬاب ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دورﺑﯿﻦ  Lilyﻗﺎدر اﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و وﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  ۱۰۸۰pو ۶۰
ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭘﺎﻦ آوردن رزﻟﻮﺷﻦ ﺑﻪ  ،۷۲۰pﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ ﺗﺎ  ۱۲۰ﻋﺪد ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
دورﺑﯿﻦ ﻓﻮق از ﮔﺴﺘﺮه ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۹۴درﺟﻪ ای ﺳﻄﺢ دﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪ .اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﺿﺪ آب ﺿﻤﻨﺎ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎور
ﺷﺪن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم آن را ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ آب ﻓﺮود ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ﺟﯽ ﭘﯽ اس دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ی ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻐﺮ ارﺗﻔﺎع ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ )ﻣﺜﻞ ﭘﺮﯾﺪن( ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه اش ﻗﺎﺑﯽ
ﺿﺪ آب اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺘﯽ در ورزش ﻫﺎی آﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺠﺖ داﯾﺮه ای ﺷﮑﻞ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻋﮑﺴﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮ ،ﭘﺸﺖ ،ﯾﺎ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﭘﺮواز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دور ﺷﻤﺎ ﭼﺮخ
ﺑﺰﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﮐﻪ ﭘﻬﭙﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﮐﻼﻣﯽ ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺤﺮک ،درون ﭘﻬﭙﺎد
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه.

ﭘﻬﭙﺎد  Lilyﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۱۶ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ
آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۴۹۹دﻻر ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ
ﺑﺎزار در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  ۹۹۹دﻻر ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن وﯾﺪﺋﻮی ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﺟﺬاب را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

