وﯾﺪﯾﻮ :ﺑﺎ اﯾﻦ ِدرون ﺗﺎﺷﻮ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﯾﮏ دِرون ﻧﯿﺴﺖ؛ »دورﺑﯿﻦ ﻫﺎور« ) (Hoover Cameraﭼﻬﺎر ﭘﺮه و ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ دارد.
»ﻣﻨﮓ ﮐﯿﻮ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  Zero Zero Roboticsﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ آنرا دورﺑﯿﻦ ﭘﺮوازی ﺑﻨﺎﻣﺪ.
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺒﮏ و ﺗﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ آن از ﻓﺒﯿﺮ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ در
آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮده و از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮواز در آوردن و ﮐﻨﺘﺮل دِرونﻫﺎ
در آﺳﻤﺎن ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دِرون
ﻣﺎﻧﻨﺪ  DJIاز روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ دِرون را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ.

»دورﺑﯿﻦ ﻫﺎور« ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻫﻤﺎن دِرون اﺳﺖ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده و وزن آن ﺗﻨﻬﺎ  250ﮔﺮم اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ Zero Zero
 Roboticsﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﻮد .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ ﺑﻮده و از ﺗﻤﺎم دِرونﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺎزار آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎ ﺣﻮل ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ :ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﻮدن؛ ﮐﺎرﺑﺮی راﺣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻨﯽ از آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن
ﭘﺮهﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻤﻞ آن ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎ

ﺷﺪن دارد .دورﺑﯿﻦ؛ ﺑﺎﺗﺮی و ﺷﺎرژر آن داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ »ﺣﺎﻟﺖ دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎر« ) (Auto Followاﺳﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ و ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ ردﯾﺎﺑﯽ
ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد و ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن روی ﭼﻬﺮه؛ آنﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ »دورﺑﯿﻦ ﻫﺎور« اﻣﮑﺎن دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎر و ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ .ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮهﻫﺎی اﯾﻦ دِرون ﺑﻪﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ واﻗﻌﺎ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
آزار ﻣﯽﺷﻮد.

دورﺑﯿﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺿﺒﻂ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی  4Kرا دارد .ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺾ ﺗﻤﺎم وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺖ ﻓﻮل اچدی ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺿﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  4Kﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎرز ﺑﺎﺗﺮی را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و
آنرا ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻋﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ؛ ﻧﺮماﻓﺰار و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی روی اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری از ﯾﮏ ﺛﺎﺑﺖﮐﻨﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ »دورﺑﯿﻦ ﻫﺎور« ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  ۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﻧﺎر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ردﮔﯿﺮی اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
اﻃﺮاﻓﺶ وﺟﻮد دارد از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدف و آﺳﯿﺒﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺒﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ دﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی آن ﺑﻪﻗﺪری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺟﺴﺎم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ روی دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﻫﺎتاﺳﭙﺎت وایﻓﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه را روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ " "360Panoاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﻤﮏ آن ﺑﻪﺻﻮرت  360درﺟﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف
را زﯾﺮﻧﻈﺮ دارد .ﺑﺎﺗﺮی  Hover Cameraﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﺎ  ۸دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮواز دارد .ﺷﺎﯾﺪ
زﻣﺎن آن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﭘﺮواز آن را ﺑﻪ ۳۰

دﻗﯿﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۶۰۰دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺮوژه ﺟﻤﻊآوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
 Hover Cameraﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  25ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺬب ﺷﺪ.
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