دورﺑﯿﻦ  Yi Horizon VR180ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی  ۱۸۰درﺟﻪ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،دی ۱۳۹۶
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﮐﻪ در آﺳﯿﺎ از ﻣﺠﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻈﯿﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،ﻣﺮاﻗﺒﯽ و اﮐﺸﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم  Yiﮔﺴﺘﺮه ﻣﺤﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ،CES 2018ﻣﻌﺮﻓﯽ دورﺑﯿﻦ Yi Horizon
 VR180اﺳﺖ ﮐﻪ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  ۱۸۰درﺟﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ دورﺑﯿﻦﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  ۳۶۰درﺟﻪ ،ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ال ﺟﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و از
ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ

ﻣﺪل ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﮑﺮده و روی ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ روﯾﮑﺮد ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻮض ﮐﺮده و دورﺑﯿﻦ

ﻫﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  ۱۸۰درﺟﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻟﻨﻮو ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪی دورﺑﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﺪ.
دورﺑﯿﻦ  Yi Horizon VR180ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ روزﻟﻮﺷﻦ  5.7Kﺑﻪ ﻋﮑﺴﺒﺮداری ،ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری و اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮ
ﺑﭙﺮدازد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ  ۲.۲اﯾﻨﭽﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده و ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮای دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ۱۸۰
درﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﻤﯿﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی  ۱۸۰درﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ از اﻃﺮاف اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎ
روﺑﺮوی ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وی ،ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﻫﻢ
آﻧﻬﺎ را در ﻫﺪﺳﺖﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۳۶۰درﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی آﻧﻬﺎ

ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎی  ۳۶۰درﺟﻪ از ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ  ۱۸۰درﺟﻪی آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻦﺗﺮ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ روﻧﺪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری و ﻣﺸﺎﻫﺪهی اﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻋﺎدت ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

