ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه 4K

ﻫﺎﻟﯿﻮود ﺑﻪ ﺳﺒﮏ 4K

ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  2000ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  Sunday Arts A Leisureﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .در آن زﻣﺎن ،ﭘﺨﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﮏ رؤﯾﺎ ﺑﻮد،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺟﺮج ﻟﻮﮐﺎس ،ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺳﯿﻨﻤﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد »ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن :ﻗﺴﻤﺖ  ،2ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﻠﻮنﻫﺎ« را ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﻗﺎﻟﺐ  1080pﺑﺎ ﻧﺮخ  24ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻮﻧﯽ و ﭘﺎﻧﺎوﯾﮋن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺰرگ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺑﻪﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه » «4Kاﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻫﻢ ﺑﺎرﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﻮﮐﺎس را ﺑﻪ
دوش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ارﺗﻘﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎ در
ﺻﻮرت ﭘﺨﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﻮد .ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،در ﺳﺮاﺳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد
داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎ در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ روشﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ
ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻟﻮﮐﺎس ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر دورﺑﯿﻦﻫﺎی  ،1080p/24وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﺳﻠﻮﻟﻮﺋﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪوﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻮﺑﺎوﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﻮل
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،دﺑﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
ﺗﺎﯾﻤﺰ ،ﺗﯿﺘﺮی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ زود اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
واﮐﻨﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﻨﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﻣﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﺮف ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ
ﻏﺮوب ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻔﺮآﻣﯿﺰی در ﺗﺎﯾﻤﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم و در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪم.
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﺟﺎ ﺧﻮردم ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد درﮐﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻪ
ﭘﺸﺖﺳﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺟﺪای از اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی
 2Kﺑﺮای ﺿﺒﻂ ،آرﺷﯿﻮ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻼ ً ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ( اﻣﺮوزه ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻌﺎدل ﻣﺘﻮﺳﻂ
 2Kاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺑﺮای ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از Home Theatre
ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﭘﯿﮑﭽﺮز دﻋﻮت ﺷﺪ .ﺗﺎم ﻧﻮرﺗﻦ )دﺑﯿﺮ ارﺷﺪ ﻣﺎ و دﺑﯿﺮ
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ وﯾﺪﯾﻮ( ،اﺳﮑﺎت وﯾﻠﮑﯿﻨﺴﻦ )دﺑﯿﺮ ﺳﺎﯾﺖ( و ﻣﻦ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫﺎی  4Kﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن
آﻣﺎده ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،اچدی در ﺑﺮاﺑﺮ  ،4Kدر ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻋﺎدی ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .آنﭼﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮐﺮد .ﺑﻪزودی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.

ﭼﺮا ﺳﯿﻨﻤﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل؟
در ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﻗﺒﻞ از ﺳﯿﻨﻤﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﯽ در ﺷﯿﻮه ﺿﺒﻂ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﺻﺪا ،رﻧﮓ و ﺗﺪوﯾﻦ رخ داده ﺑﻮد ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن روی ﻧﻮار ﺳﻠﻮﻟﻮﺋﯿﺪی ﺿﺒﻂ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺎم ﺗﺪوﯾﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺎدر درﺳﺖ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭼﺎپ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮ ) (interpositiveﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدن ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻧﮕﺎﺗﯿﻮﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ و
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺑﺎر ﮐﭙﯽ ﺷﺪن از روی ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﺣﻤﺎمﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی روی رﻧﮓﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﮐﭙﯽ را
ﯾﮏ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل و ﻋﻤﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه درﺳﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و
ﺣﻠﻘﻪ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺪون ﻟﺮزش ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻠﻘﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽاﻓﺘﺎد،
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوه از ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻓﯿﻠﻢ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ و ﭘﺲ از ﺗﮑﺮار
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺨﺶ ،ﻧﻮار ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮد و ﺧﺎک و ﺣﺮﮐﺖ در ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ،ﻟﮑﻪﻫﺎ و ﺧﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ روﻧﺪ
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﻟﮑﻪﻫﺎ و ﺧﺶﻫﺎ ﺑﻪوﺿﻮح ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ
ﻫﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ آنﻗﺪر ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ.
زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دردﺷﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد،
ﺣﻠﻘﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ دﻻلﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار دﺳﺖدومﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و از آنﺟﺎ ﻫﻢ رواﻧﻪ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی روﺳﺘﺎﻫﺎ ﯾﺎ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷﺪ.
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ﺳﯿﻨﻤﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﻦ روﻧﺪ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧﺖ و از ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻫﻢ آﻏﺎز ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﯿﻠﻢﺑﺮدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ،ﺻﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻫﺰاران ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺎم ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ و
ﮐﺎرﮔﺮدان و ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﺤﻨﻪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ راشﻫﺎی ﺧﺎم روزاﻧﻪ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺬف
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺘﯽ را درﺟﺎ ﻣﺮور ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺮود ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ را ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .وﯾﺮاﯾﺶ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻫﻢ در روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎ
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﻮاد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی و ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ،ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺿﺒﻂﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺳﺎﻟﻦ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﯾﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻨﺶ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺨﻮرد ،ﭘﯿﺶ روی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦﺟﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮای
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺳﺎﻟﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ از اﭘﺮا ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ورزﺷﯽ را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺶ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ .ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺒﺐ
ﺣﺬف ﺣﻠﻘﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ دو ﻫﺰار دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﺨﺶ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﭘﻮل را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻋﻼوهﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﺎ ﺣﺬف روﻧﺪ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﯿﻠﻢ و دور رﯾﺨﺘﻦ آن ،ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﻮاﯾﺪی در ﭘﯽ دارد.

از  2Kﺑﻪ 4K
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺗﻮﻟﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ دو
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ روی آن ﺑﺤﺚ ﺑﻮد )ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ اداﻣﻪ دارد( اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ،در ﺿﺒﻂ و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ
را دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ آﻧﺎﻟﻮگ ﺷﻮد؟ داراﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺪرن ﯾﮏ ﻣﺪﯾﻮم ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮقﺑﺎﻻ ،ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،از ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮرﺧﻮردﮔﯽ و ﯾﮏ ﻗﺮن داﻧﺶ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﯿﻮه
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﻣﺮوز ﻋﺰادارﻧﺪ ﮐﻪ دو ﻓﯿﻠﻢ در اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﭘﯿﺰود  2و  ،3ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺴﻞ اول  1080pﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺳﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﯿﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ،ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری دﯾﺠﯿﺘﺎل  2Kدر ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در
ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﺎ اﻓﺘﺎد و در آن ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﮔﯿﺸﻪ و ﻧﺰد ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﻪﻃﻮر
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ زاﻏﻪﻧﺸﯿﻦ« ﮐﻪ در ﺳﺎل  2008اﺳﮑﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻇﻬﻮر دورﺑﯿﻦﻫﺎی  4Kﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢﺗﺮ و ﻧﻔﻮذ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ،ﻫﻤﻪﮔﯿﺮﺷﺪن 4K
در ﺑﺪﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮود ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه دورﺑﯿﻦﻫﺎی  ،4Kﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی Red
)ﺗﺄﺳﯿﺲﺷﺪه از ﺳﻮی ﺟﯿﻢ ﺟﻨﺎرد ،ﻣﺆﺳﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﯿﻨﮏﺳﺎزی اوﮐﻠﯽ( و ﺳﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ دوم اﯾﻦ روﻧﺪ
را ﺑﺎ  CineAlta F65آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﺧﻮد در ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ )در ﺳﺎل  (2012در ﮐﺎﻟِﺮ وُرﮐﺲ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻓﯿﻠﻢ  4Kﺑﻪ ﻧﺎم » «The Arrivalﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه در ﺳﺒﮏ ﻓﯿﻠﻢﻧﻮآر ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮﺗﯿﺲ ﮐﻼرک آن را ﺿﺒﻂ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  F65را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﻣﻼ ً دوﺑﻌﺪی ﺑﻮد ،در ﮐﻨﺎر ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهای داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺻﻔﺤﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﺪ .ﺳﯿﺎهﻫﺎ ﻏﻨﯽ و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد ،ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ داﺷﺖ .از دو اﺛﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎل  2012ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎ Red Oneﺿﺒﻂ

ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »ﻧﺎﺣﯿﻪ  «9و »ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ
ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ آﻧﺎﻟﻮگ را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.

 90درﺻﺪ از ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎی اﻧﮕﺴﺘﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2012دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2015ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ در دﻧﯿﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺮی ﺟﺎﻧﺰ ،ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه » «Digital Cinema Solutionsﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )در اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ( .ﺳﻮﻧﯽ ﻓﺮوش ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
دﯾﺠﯿﺘﺎل را از ﺳﺎل  2005آﻏﺎز ﮐﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ) DCIﺳﺮﻧﺎم Digital Cinema
 (Initiativeﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .ﺳﻮﻧﯽ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻫﻢ ﺗﺠﻬﯿﺰات  4Kرا ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را ﭘﯿﺶ روی
ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺨﺶ  4Kﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ و راﺿﯽﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ و  2Kرﻗﺒﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ NEC ،و دﯾﮕﺮان آﻏﺎز ﮐﻨﺪی داﺷﺖ.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ آن ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ،ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺮور اﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮل
را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  80ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﺎﯾﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل )ﺣﺬف
ﺣﻠﻘﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ( ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

شکل :3
دوربین
Sony
CineAlta
F65 4K

راهﺣﻞ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻟﯿﻮودی اﺟﺎره ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻠﮏ .اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در  ،DCI Initiative، LLCﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺨﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ،ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﺳﺮورﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺶدﻫﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻃﯽ ده ﺳﺎل ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از آن ﺻﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺷﺪ ،ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﺟﺎﻧﺰ ،اﯾﻦ روش ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮد .ﺣﺪود  40ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ در اﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 60درﺻﺪ اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد ،در ﺳﺎل  2012دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دﺳﺖﮐﻢ  30درﺻﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ
دارﻧﺪ .در ﻋﻮض 90 ،درﺻﺪ از ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎی اﻧﮕﺴﺘﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2012دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻧﻘﺎط
دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﮐﻨﺪﺗﺮ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2015ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ
در دﻧﯿﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﻮﻧﺪ.

شکل :4
دیجیتال
سرور Sony
LMT-300

در اﻣﺮﯾﮑﺎ دو زﻧﺠﯿﺮه ﻋﻤﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ AMC ،و  ،Regalﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی رده
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺰ ،آنﭼﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎ )ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﺮان ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﻣﺸﻮق ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﻧﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎ ﻣﺪتزﻣﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﻘﻂ وﻗﺖ ﻣﺤﺪودی داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎده ﺷﻮد و ﻃﯽ ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﻬﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ زودﺗﺮ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﭘﺸﺖﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد«.

ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎری 4K
ﺟﺎﻧﺰ و دﯾﮕﺮان ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل  ،4Kﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ  4Kرا اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .از
ﻃﺮﻓﯽ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ  4Kراﯾﺞﺗﺮ ﺷﺪ و ﻫﺎﻟﯿﻮود ﻧﯿﺰ از  4Kﺑﺮای آرﺷﯿﻮ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ روی ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2012ﺣﺪود  70ﻋﻨﻮان ،ﺑﺎ ﻃﯽ
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ  ،4Kﺑﺮای ﭘﺨﺶ در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫﺎی  2Kو  4Kﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ .از آﺧﺮﯾﻦ
ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان از »ﺗﻠﻘﯿﻦ«» ،ﻣﺎﻧﯽﺑﺎل« و »دﺧﺘﺮی ﺑﺎ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ اژدﻫﺎ« ﻧﺎم ﺑﺮد.
آنﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی  4Kاﺳﺖ .ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ از اﺑﺘﺪا
 4Kﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ از ﻧﮕﺎﺗﯿﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی  4Kاﺳﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﯿﻠﻢ وﯾﺮاﯾﺶﺷﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ داده در ﯾﮏ
»ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل« وﺟﻮد دارد .در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اﺻﻼح رﻧﮓ و دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ ﭘﺲ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﮕﺎﺗﯿﻮی ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،داده ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ ﻣﺎدر ﭼﺎپ ﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ
ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎ آرﺷﯿﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،داده ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺸﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﺻﻮرت رﻣﺰﻧﮕﺎریﺷﺪه در
ﯾﮏ ) DCPﺳﺮﻧﺎم  (Digital Cinema Packageﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ  DCPﻣﻌﻤﻮﻻ ً روی ﻫﺎرددﯾﺴﮏﻫﺎی
رﻣﺰﻧﮕﺎریﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻨﺎوری ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  JPEG2000ﻧﺎم دارد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
داده  2Kﯾﺎ  4Kاز ﻫﻤﺎن ﭘﮑﯿﺞ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه و ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮزﯾﻊ را در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﺳﺎده ﻣﯽﺳﺎزد.

شکل :5
جریان
کاری
بازیابی
فیلم در
کالر
وُرکس با
اسکن کمسرعت توسط اسکنر نورثلایت از شرکت فیلملایت آغاز میشود )چپ( که با سرعت  1.5فریم در ثانیه اسکن میکند.
کنسولهای اصلاح رنگ بیسلایتِ شرکت فیلملایت )وسط( در میانه کار قرار دارند .پرینترهای دیجیتال  ARRIمیتوانند
از فایل دیجیتال بازیابیشده نگاتیو تولید کنند )راست(.

ﺑﺮای ﺑﺎزﻋﺮﺿﻪ ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ روی ﺑﻠﻮرِی ﯾﺎ اﮐﺮان دوﺑﺎره ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ

دﺷﻮاریﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﮕﺎﺗﯿﻮﻫﺎ در ﯾﮏ ﺣﻤﺎم ﻓﺮاﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ
دﻗﯿﻖ و ﻓﺮﯾﻢﺑﻪﻓﺮﯾﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺣﺬف ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮاش و ﻟﮑﻪ و ﭘﺲ از آن ﻫﻢ اﺳﮑﻦ ﻓﯿﻠﻢ را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺮوِر ﮐﺮﯾﺴﭗ ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺴﺘﺮﯾﻨﮓ دﯾﺠﯿﺘﺎل
در ﺳﻮﻧﯽ ﭘﯿﮑﭽﺮز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﺑﺎ ُ
اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮐﺎر وی ،ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ او ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ در ﻫﺎﻟﯿﻮود را دارد .در ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺎ از
ﮐﺎﻟﺮ وُرﮐﺲ ،ﮐﺮﯾﺴﭗ و ﮔﺮوﻫﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ در ﺣﺎل
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﻮﻧﺘﯽ ﭘﺎﯾﺘﻮن و ﺟﺎم ﻣﻘﺪس«» ،اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی ﻧﺎوارون« و »ﻟﻮرﻧﺲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن«.

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ  4Kراﯾﺞﺗﺮ ﺷﺪ و ﻫﺎﻟﯿﻮود ﻧﯿﺰ از  4Kاﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده
اﺳﺖ.
اﺳﮑﻦ اﺻﻞ  2Kﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ از »اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی ﻧﺎوارون« ﮐﻪ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮐﻮﺋﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﺑﺎ ﻣﻌﺎدل  4Kآن روی ﯾﮏ ﭘﺮده 6
ﻣﺘﺮی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ارزش  4Kﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ .وﺿﻮح اﺿﺎﻓﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ  4Kﻧﻔﺲ ﻣﺎ را در
ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ ﮐﺮد .ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻓﺖ ﻇﺮﯾﻒ ﺟﻠﯿﻘﻪ ،داﻧﻪﻫﺎی رﯾﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺸﻤﯽ ﻟﺒﺎس و ﺗﻪرﯾﺶ ﺷﺨﺺ روی
ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت از ﻧﺮم و ﻣﺤﻮ ،ﺑﻪ واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑُﻌﺪ آﺷﮑﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺘﺮات آن ﺑﺎﻻ
رﻓﺖ .ﺑﺮای آنﮐﻪ از ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ  65ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻓﯿﻠﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد» ،ﻟﻮرﻧﺲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن« ﺑﻪﺻﻮرت
 8Kاﺳﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺳﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی  4Kﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ واﺿﺢ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻧﻤﺎی
ﺑﺴﺘﻪ از ﺻﻮرت ﭘﯿﺘﺮ اُﺗﻮل ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ  2Kاز ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزد .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺎﻓﺖ ﺻﻮرت
ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﯾﻪ ﻏﺒﺎر روی ﺻﻮرت ﻫﻢ واﺿﺢﺗﺮ ﺑﻮد .در ﯾﮏ ﻧﻤﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از ﻟﻮرﻧﺲ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺿﺒﻂ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﯾﮏﺳﺮی ﺧﻄﻮط ﻫﻢﻣﺮﮐﺰ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻی ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮐﺮﯾﺴﭗ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺗﺮکﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﮕﺎﺗﯿﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آب در ﺣﺮارت ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﺳﻔﺖﺷﺪن
اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن آنﻫﺎ راﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻮح را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ .آنﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی از دﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺣﺎﻻ ،ﺑﺎ اﺳﮑﻦ  8Kﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ «.ﺳﻮﻧﯽ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار را ﺑﺮای ﺣﺬف اﯾﻦ
ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻠﻮرِی آنﻫﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی 2K
ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﮑﻦﻫﺎی  4Kﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  2Kاﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ؛ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ ﺧﺎص از ﻓﯿﻠﻢ »ﺟﺎم ﻣﻘﺪس« ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮگﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و وﺿﻮح اﺿﺎﻓﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻟﺒﺎسﻫﺎ و
ﺻﻮرت .ﮐﺮﯾﺴﭗ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻧﺮم ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﺷﺪ و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﮐﻢﺑﻮدﺟﻪ ،و ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ اﯾﻦ
را )در ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ( ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﮐﺎری ﻗﺒﻠﯽ  2Kﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ آنﺟﺎ واﻗﻌﺎ ً ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد .وﻗﺘﯽﮐﻪ
اچدیﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﮑﻨﺮﻫﺎ و ﻟﻨﺰﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد «.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﻟﺐ  2Kﺑﺎ
ﻗﺎﻟﺐ  4Kﺻﺤﻨﻪای از ﻓﯿﻠﻢ »ﭘﺮوﻧﺪه اودﺳﺎ« روی ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  1920×1080ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .در ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ از ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺿﺎﻓﻪای در رﯾﺶ او دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺳﮑﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ  2Kاز
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
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ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﮐﻪ ﺑﻠﻮرِیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎﻟﯿﻮود ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺎدر  4Kﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی آنﻫﺎ از  4Kﺑﻪ  1080pﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺮﯾﺴﭗ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰﮐﺎری و اﺻﻼح رﻧﮓ روی 2K
ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻪ روی  ،4Kﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت در اﺳﮑﻦ اﺻﻠﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺛﺒﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ  2Kﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ ،آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ و ﺑﺎ
ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺶﺗﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.

ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن
درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی در ﻗﺎﻟﺐ  4Kﺿﺒﻂ و در ﻗﺎﻟﺐ  4Kﻣﺴﺘﺮ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎل  4Kﺑﯿﺶﺗﺮی در ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ 4K .ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ در ﮐﻨﺎر اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮای  ،4Kﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ و ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی  4Kﺷﻮد و راه ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺘﻮای  4Kﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎز ﺷﻮد .در اﯾﻦ
زﻣﺎن ،ﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮای  2Kﺑﻬﺘﺮی را روی ﺑﻠﻮرِی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از اﺳﮑﻦﻫﺎی  4Kﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،اﻣﺎ زﯾﺎﻧﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺑﻠﻮریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎﻟﯿﻮود ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺎدر  4Kﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ِ
ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی آنﻫﺎ از  4Kﺑﻪ  1080pﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن 4K ،درﺑﺎره ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﯾﻦ ﻗﻄﺎرﯾﻢ .از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﮐﻠﯽﺗﺮ 4K ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺑﺎره ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪن
ﺑﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ را ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ذﻫﻦ
ﺧﺎﻟﻖ اﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎ و اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺿﺒﻂ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ از ﺗﻮﻟﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﮔﺬرد ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ 4K ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺮده را از
ﺳﮑﺎﻧﺲ آﺧﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

شکل  :7برای فهرست همه
فیلمهایی که بهصورت دیجیتال
در قالب  4Kعرضه شدهاند به
آدرس  http://pro.sonyبروید
و  4K Moviesرا جستوجو کنید.
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