ﮔﻮﮔﻞ اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ در اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ
را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،آذر ۱۳۹۹
»ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ« ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﻣﻮزهﻫﺎ و
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ روز ﺷﺪ.
اﮐﺜﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻋﮑﺲ در اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ را ﻣﯿﺪاد اﻣﺎ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دورﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری  ۳۶۰درﺟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی

ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  ARCoreﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ در وﺑﻼگ اﺧﺘﺼﺎﺳﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ در ﻣﻮرد ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
اﻧﺪرورﯾﺪ و وﯾﮋﮔﯽ ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﻨﺎوری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده
 ARCoreدر اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻤﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﮐﺎرﺑﺮان اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺘﺮﯾﺖ
وﯾﻮ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻤﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اپ اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ ﺿﺒﻂ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺷﺮوع
ﺿﺒﻂ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﯿﻦ ﻗﺪم زدن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻧﻤﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده و
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد ،ﺷﻤﺎره ﭘﻼک ﺧﻮدرو و دﯾﮕﺮ دادهﻫﺎی

ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮﯾﺖ وﯾﻮ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﮔﻮﮔﻞ
ﻣﭙﺲ را ﻧﯿﺰ آﭘﺪﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻨﻬﺎ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ
آﺳﺘﯿﻦ ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﮐﺎﺳﺘﺎرﯾﮑﺎ ،اﻧﺪوﻧﺰی و ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻗﺮار دارد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

