ﺑﺎ  Explorerآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ؛ ﺗﻮﭘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ۳۶۰
درﺟﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽ ﭘﺮوا وارد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ،اﺑﺘﺪا ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ

ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ  Explorerوارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﯾﮏ ﺗﻮپ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ از ﺗﻮپ ﺗﻨﯿﺲ ﺑﺰرگ ﺗﺮ
ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻪ اش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد از ﯾﮏ

ﻣﺤﻞ را ﺑﺮ روی ﯾﮏ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﻮپ در اﺻﻞ  Explorerﻧﺎم دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮﺳﺘﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺸﺘﻪ.

اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۲در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  Explorerﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺻﺪ دﺳﺘﮕﺎه از آن را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ.
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻮپ ،ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ  Explorerﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﻻﯾﻪ ای ﺿﺨﯿﻢ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺤﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی از

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﺮده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮای
اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه.
اﮐﺴﭙﻠﻮرر دارای  ۶دورﺑﯿﻦ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۳۶۰درﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دارای  LEDﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  ،WiFi hotspotﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه اش ﻗﺮار
دﻫﺪ .اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  Bounce Imagingاﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ،ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﻌﺪا ،از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد
در ﭘﻬﭙﺎد ،ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

