ﯾﻮﺗﻮب ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  HDRرا ﺑﻪ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
ﯾﻮﺗﻮب اﻣﺮوز اﻋﻼم ﮐﺮد ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﺶ از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  HDRﻧﯿﺰ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری وﯾﮋه ای
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻃﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و واﻗﻌﯽ ﺗﺮی را از رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ داﻣﻨﻪ دﯾﮕﺮ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در ﮐﻨﺎر رزوﻟﻮﺷﻦ  ،4Kﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  HDRﻧﯿﺰ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی

رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺳﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ در
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎی ﺑﺎزی از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺻﻠﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻓﻘﺪان ﻣﺤﺘﻮای  HDRﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺧﺎص ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺗﻤﺎﺷﺎی آﻧﻬﺎ
در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺎل ﯾﻮﺗﻮب ﻗﺼﺪ دارد ﻫﻢ ﺧﺎﻟﻘﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮا و ﻫﻢ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ  HDRرا زﯾﺮ ﯾﮏ ﻟﻮای واﺣﺪ
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪ ای را ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮای 4K
و ﺣﺘﯽ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  360درﺟﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ را در ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎً ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﯾﻮﺗﻮب ،اﯾﺴﺘﺎدن در ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ و
آﻣﺎزون ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻃﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ،ﺑﻪ
زودی ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﭘﺮﺑﺎر از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  HDRدر ﯾﻮﺗﻮب ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﺿﺎﻓﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮوم
ﮐﺴﺖ اوﻟﺘﺮای ﮔﻮﮔﻞ و ﯾﮏ ﺑﻠﻮری ﭘﻠﯿﺮ  HDRﯾﺎ اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان  Sﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﯾﻮﺗﻮب ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی  2016ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی  4Kﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
داﺧﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ از ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  HDRﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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