دﻧﯿﺎی دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎره 183

دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺴﺎزﯾﺪ!

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی دارد .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ  Oculus VRﮔﺎم
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮداﺷﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل در ﻣﺎه ،ﺑﺮای
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺣﻮزهای ﻧﻈﯿﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﯿﺶ از ﻋﯿﻨﮏ ﻧﯿﺎز دارد .ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﺑﻪ دورﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﻋﮑﺲﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؛ اﺑﺰاری ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
 360درﺟﻪ از ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭼﻨﯿﻦ دورﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی و
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  F8ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ دورﺑﯿﻨﯽ را راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪی آن ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
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ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻫﺮﻣﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮد!
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻓﯿﺴﺒﻮک  Surround 360ﻧﺎم دارد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ آراﯾﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از  17دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ 360درﺟﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﻫﻔﺪه دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
 360درﺟﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻧﺮماﻓﺰاری ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﮔﯿﺖﻫﺎب ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ آن را
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ارزانﺗﺮ و ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﯾﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ آن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

کاربر بر اساس طرحی
که فیسبوک در اختیارش
قرار میدهد ،دوربینها
را کنار هم میچیند

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﺣﺪود ﺳﯽ ﻫﺰار دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺶ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ Surround 360 .ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺗﺎ  8Kﺑﻮده و دو
دورﺑﯿﻦ روﺑﻪﭘﺎﯾﯿﻦ دارد .ﻧﺮماﻓﺰار اراﺋﻪﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ دورﺑﯿﻦ از وﯾﺪﯾﻮ
ِ
ﺣﺬف ﺷﻮد .ﺑﺮاﯾﺎن ﮐﺎﺑﺮال ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ  Surround 360را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﻓﺮوش دورﺑﯿﻦ ﻧﺪارد .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺪف ﻣﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ
از راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺪﯾﻮ و ﻣﺤﺘﻮای  360درﺟﻪ اﺳﺖ«.

این طرح ،دو دوربین
روبهپایین دارد

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﯿﺴﺒﻮک دورﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ را ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری  360درﺟﻪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ،در ﺣﻮزه وﯾﺪﯾﻮی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﺷﺪ.
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