ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۴۰۴آﯾﻨﺪه را ﻣﯽ ﺳﺎزد

ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﺨﻮف  ۴۰۴ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی Maleno
 Parkدر ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  22ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﺺ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭘﺮوژه »دﻧﯿﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪﻫﻢ« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻣﺆﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک؛ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ؛ ﻣﺎه آورﯾﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ده ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن  F8اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪای در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻓﻨﺎوری واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺠﺎزی ) (VRو ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ) (AIرا دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ارزﺷﻤﻨﺪ از ﻟﻮازم ﻧﯿﮑﻮن
ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ :ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ ﻋﮑﺎس را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ!
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺨﺖاﻓﺰاری؛ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن؛ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﯿﺒﺴﻮک ﮐﻪ در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮدﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در داﺧﻞ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺧﻮد در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻓﯿﺒﺴﻮک ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺣﺎﻻ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺨﺼﺺ و ﮐﺎراﯾﯽﺷﺎن را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ و ﻗﻮتﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن  404ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت؛ آﮐﯿﻠﯿﺲ؛ ) Building 8ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ دارﭘﺎ ﯾﻌﻨﯽ  Regina Duganﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد( و ﺗﯿﻢﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک در
ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ روی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
از آنﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﺳﺖ؛ ﻣﻨﻄﻘﻪ  404ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪروزﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮون؛ اﺳﮑﻨﺮ  CTﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی
و اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺳﯿﺎب ﺑﺎ  ۵ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ژﺋﻮﻣﺘﺮی ﺑﺰرگ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ واﺗﺮﺟﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ  ۵ﻣﺤﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ورقﻫﺎی ﮐﻠﻔﺖ و ﺿﺨﯿﻢ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم؛ اﺳﺘﯿﻞ و ﮔﺮاﻧﯿﺖ را ﺑﺮش دﻫﺪ؛
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺑﺰار در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه  OpenCellularاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه؛ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر آن؛ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای دِرون
ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪﻧﺎم »آﮐﯿﻼ« ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  404ﻗﺮار دارد.
اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻓﯿﺴﺒﻮک از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ  VRﺑﺮای آﮐﯿﻠﯿﺲ و دورﺑﯿﻦ
 360درﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی  OpenCellularو  Surround 360ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮف ﺳﻮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﭙﻨﺴﺮ ﺗﺮﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺪلﻫﺎی  CNCدر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺖ؛ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎز
داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎیﻣﺎن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﺟﺎ را ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و ﻧﺎم آنرا ﻣﻨﻄﻘﻪ  404ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.
ﺗﻤﺎم ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﺳﮑﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
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