ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﻃﺮح ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﯿﻠﻢ
ﺑﺮداری  ۳۶۰درﺟﻪ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺣﺠﻢ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی  360درﺟﻪ را روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ اﻣﺮوز از
ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﭘﺮوژه ﻣﺘﻦ ﺑﺎز در  GitHubﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ  Surround 360ﻧﺎم دارد ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ و آراﯾﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از 17
دورﺑﯿﻦ را در ﺧﻮد دارد و ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ  360درﺟﻪ و رﻧﺪر ﺧﻮدﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﺮم

اﻓﺰار ﺗﺤﺖ وب ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺮح اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی آن
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی در ﺑﺎزار
از ﻣﺤﯿﻂ ،وﯾﺪﺋﻮی  360درﺟﻪ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان را دﻋﻮت ﻧﻤﻮده ﺗﺎ
ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﻃﺮح روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ  14دورﺑﯿﻦ واﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ روی
ﺑﺪﻧﻪ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﻧﯿﺰ در راس ﭘﺎﯾﻪ و دو ﻋﺪد
در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺿﺒﻂ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی  360درﺟﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪ
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﻪ دورﺑﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﻪ ﮐﻠﯽ رﻓﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه روی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺎﺗﺮ ﻏﻠﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﺗﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
) (Global Shutterاز ﺳﻮژه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ]ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎﺗﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ
را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ آن را ﺷﺎﺗﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ[ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،وﯾﺪﺋﻮی ﺿﺒﻂ
ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ  Surround 360را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺨﺖ
اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰارش وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ دو ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ در ﻧﻮع ﺧﻮد
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ »ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی« و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﮔﺮم
ﺷﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  8Kﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ Surround
 360ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮان از  ،Gear VRآﮐﯿﻠﺲ و اپ ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﮐﺮﯾﺲ ﮐﺎﮐﺲ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم
داد اﻋﻼم ﻧﻤﻮد :ﺗﺠﺮﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی  360درﺟﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  360درﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارزان ﻗﯿﻤﺖ
را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی

ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎز.

ﻧﯿﮑﻮن و ﮔﻮﭘﺮو دو ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮﭘﺮو ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻌﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ را ﻫﻢ راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ دورﺑﯿﻦ  15ﻫﺰار دﻻری را در ﻟﯿﺴﺖ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی اش دارد ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﻤﮑﺎری اش ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎم ادﯾﺴﻪ را ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎده
اﺳﺖ.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Ozoرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؛ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی 360
درﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزان ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  60ﻫﺰار دﻻر از ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزار

ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ در ﻫﺮﺣﺎل ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺪﺳﺖ
ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Surround 360آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮔﻔﺘﻪ در
ﺣﺪود  30ﻫﺰار دﻻر آب ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﺎر روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺣﺪودا ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﻫﺪﻓﺶ ﻫﻢ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ در ﻓﯿﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻮد.
ﮐﺎﮐﺲ اﻋﻼم ﮐﺮده :ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺑﺪا ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دورﺑﯿﻦ ﺑﺪل ﺷﻮد .ﺑﺮاﯾﺎن ﮐﺎﺑﺮال
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﺪﻓﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎرم اﺳﺘﻌﻔﺎ
دﻫﻢ.

اﻣﺎ ﮐﺎﺑﺮال ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﻃﺮح ﻫﺎی
ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﺧﻮد را درون  Githubﻗﺮاردﻫﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی
 360درﺟﻪ ﺧﻮد آﭘﺸﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

