ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ Seek ComapctPRO

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﺗﺎن را ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

ﯾﮏ ﮔﺠﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪﻧﺎم  Seek ComapctPROﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺣﺮارﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﺟﺬاب ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ  CAT S60در داﺧﻞ ﺧﻮد از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
روی ﻫﺮ ﻣﺪل اﺳﻤﺎرتﻓﻮﻧﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﮔﺠﺖ  Seek CompactPROﮐﻪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺴﺨﻪای از دورﺑﯿﻦ  Seek Thermalاﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺜﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ؛ اوﻟﯿﻦ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮارﺗﯽ اﻓﺰودﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه؛ آراﯾﻪ ﺳﻨﺴﻮر  320x240از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

از اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪش اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻟﻮﮐﺲﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی دﻧﯿﺎ
ﮔﺠﺖ ﺟﺪﯾﺪ  Seekﮐﻤﺘﺮ از  ۳۰۰ﮔﺮم وزن دارد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ دورﺑﯿﻦ آﻧﺪروﯾﺪ ﯾﺎ  iOSرا دارد .اﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮔﺠﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮارﺗﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮر اﻓﺰوده ﺷﺪه از دﻣﺎی
 -40ﺗﺎ  330درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و از ﻓﺎﺻﻠﻪ  550ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را روی اﺳﻤﺎرتﻓﻮﻧﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .زاوﯾﻪ
دﯾﺪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﺰی ﮐﻪ در آن ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ  ۳۲درﺟﻪ اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  500دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار
وﺟﻮد دارد ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺎرﺑﺮد دارد .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آن
ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪروزﺷﺪن ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ را در ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ رادﯾﻮﻣﺘﺮی ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ .رزوﻟﻮﺷﻦ ﻋﮑﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  76800ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻣﺎ را در آن ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد.

»ﺗﺮﯾﺴﯽ ﺑﻨﺴﻮن« ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ  Seek Thermalدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﺰار و ادوات
ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺣﺮارﺗﯽ ﺣﺮﻓﻪای و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان و ﺣﻤﻞ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد
ﻣﻌﺪود در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ در اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎد و ﺧﺴﺎرتﺑﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻬﺮهوری را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و از ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ درﺟﻪای ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻒ ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﺎدهﺗﺮ
ﻣﺸﮑﻼت؛ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ؛ آنﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪهاﯾﻢ .ﻫﺪف ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﻮدﺟﻪای ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ
آنرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از آنرا دارﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد«.

اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ  Seek Thermalاﺻﻠﯽ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی دارد اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
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