ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ
اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ و وزن
ﮐﻤﺘﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،دی ۱۳۹۷
ﻧﻤﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ در اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
آورد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ روی ﺳﻘﻒ ،در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽ زدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ

از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺮوژه اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﻗﺒﻠﯽ را اداﻣﻪ داده و ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدران
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ ﺣﺎﻻ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ
ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰار دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎﺳﺖ.
ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ » «Trekkerﻧﺎم دارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮض
داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺎﻟﺐ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ ﺛﺒﺖ
ﮔﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل ﮔﻮﮔﻞ از ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﮐﺮﻫﺎی ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ وزن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺪل
ﻗﺒﻠﯽ ) 20ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( و ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮرﺗﺮ ،ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺪل ﻗﺪﯾﻤﯽ )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( و ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ )ﺳﻤﺖ راﺳﺖ(
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ در آن از ﻧﻮ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﮐﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ در دﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺎژول  360درﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻟﻨﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ
دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ از ﺳﺎل  2007آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺤﺘﻮای
ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺮﮐﺮﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ را ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

