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ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ ﻋﮑﺎﺳﯽ

ﻓﻨﺎوری ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ  Getty Imagesو
 VideoBlocksﻓﻨﺎوری در ﺳﺒﮏ و ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آﺛﺎرﺷﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﻈﯿﺮ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﺎ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﯾﺎ اﻓﺮاد
ﺷﯿﮏﭘﻮﺷﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ژﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
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رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺳﺒﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎدآور ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت ﻓﯿﺲﺑﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺴﺘﻪرﻓﺘﻪﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺠﻼت ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ،اﮐﻨﻮن ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺷﺎن در ﺣﻮزه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮای
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ در ﻟﺤﻈﻪ و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ.

 VideoBlocksاﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﺮای ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ  270درﺻﺪ ،ﺑﺮای اﺳﻤﺎرتﻓﻮن  207درﺻﺪ ،ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه  140درﺻﺪ و آﯾﻔﻮن  130درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪای در ﺣﺎل ﺗﻘﻠﯿﺪ از آن ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و واﻗﻌﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ً از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺨﺼﯿﺸﺎن
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای از دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻨﮑﻪ دورﺑﯿﻦ در ﮐﺠﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )روی ﯾﮏ ﭘﻬﭙﺎد ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  360درﺟﻪ( ﯾﮑﯽ از روﻧﺪﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﺳﺎل  2017ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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