ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ  HDﺑﺎﺷﺪ

ﻫﺸﺖ راه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺪﯾﻮی 4K

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ،راه را ﺑﺮای وﯾﺪﯾﻮی آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ راه ﺑﺮای وﯾﺪﯾﻮی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎز ﺷﺪ ،ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی 4K
ﻫﻢ در ﮐﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ از وﯾﺪﯾﻮی  4Kاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ در اداﻣﻪ ﻫﺸﺖ
روﺷﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺪﯾﻮی  4Kدر ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه » «4Kاﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﯿﻮ راﯾﺖ ،ﮐﻤﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﮐﻨﺎﯾﻪآﻣﯿﺰ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻋﮑﺴﯽ دارد ،ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻓﯿﻠﻢ )ﻓﯿﻠﻢ ﻋﮑﺎﺳﯽ آﻧﺎﻟﻮگ( ﻧﺪارﻧﺪ «.ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺎ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮسﻣﺎن راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻮار وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  HDﺑﻮد ﮐﻪ راه را ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ وﯾﺪﯾﻮی  4Kرا
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﻓﻮقواﺿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
رؤﯾﺎی داﺷﺘﻦ آنﻫﺎ را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪﯾﻢ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ روشﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﻣﺘﻨﻮع ،وﯾﺪﯾﻮی HD
را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده و ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ  4Kراهﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

شکل  :1وقتی
نماهای
منظره در
قالب  4Kضبط
شوند،
پویایی و
جزئیات
بسیار
بیشتری
خواهند
داشت.
زیبایی 4K
این است که
بعداً
میتوانید
بدون از دست
دادن کیفیت
روی بخش
خاصی زوم
کنید یا
حرکت افقی و
عمودی
دوربین را شبیهسازی کنید.

ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ روﻧﺪ رواج ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن  4Kﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺑﯿﺶﺗﺮی ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ
روﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮش  4Kدر ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﻧﺪی ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮ از آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺳﭙﺲ اچدی
ﻃﯽ ﮐﺮد 4K ،ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ راﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ،از ﺟﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان
اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﯽ اﻓﺮاد ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی  4Kدر ﺑﺮﺧﯽ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻋﻤﺪه اﺳﺘﻔﺎده از  4Kدر ﺧﺎرج ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺧﺎص و ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﯾﺪﯾﻮ در ﺟﺎیﺟﺎی دﻧﯿﺎ راهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ  4Kﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ از ﺟﻬﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻫﺸﺖ روﺷﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻓﻨﺎوری  4Kرا ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ
ﻫﻢ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

 -1اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎنﺑﺮش )(B-Roll
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮت ﮐِﻦ ﺑﺮﻧﺰ ) ،(Ken Burnsﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز و ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ؛
آن وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺳﺘﺎنﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ روش ﺑﺼﺮی ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎی او ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن
درﺧﺸﺶ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪزﯾﺒﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر او» ،ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﻠﯽ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« ،ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮوه او ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﺮﻧﺰ ﻫﻢ ﺑﻪزودی ﺑﺎ روشﻫﺎی
ﺷﺪن ﺷﺐ(،
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ  4Kﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  4Kﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬر زﻣﺎن )روز
ِ
آبﻫﺎی ﻃﻐﯿﺎنﮔﺮ و زﻣﯿﻦﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻬﺮﺑﺎﯾﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﻨﻨﺪه را در ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

 -2ﺟﻤﻊآوری ﮐﻠﯿﭗﻫﺎی آﻣﺎده آرﺷﯿﻮی )(Stock Footage
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ روی ﻣﯿﺰ ﻏﺬا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد؛ ﺗﺎزه و ﻟﺬﯾﺬ .داﺷﺘﻦ ﺷﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای را اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ :ﺗﺤﻮﯾﻞ وﯾﺪﯾﻮ ﺳﺮِ وﻗﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ اﻧﺒﺎر از
ﮐﻠﯿﭗﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد )ﻧﻤﺎی ﺷﻬﺮ ،آبو ﻫﻮای ﺧﺎص ،ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺳﻨﮕﯿﻦ( ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه در ﮐﻨﺎر ﻣﻬﺎرتﻫﺎیﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ،داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﭘﺮ از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ  4Kﺑﺎﻋﺚ درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ اﺿﺎﻓﻪای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

 -3ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل درﺧﺸﺶ ﯾﮏ ﺟﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎنﺗﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺤﻮر ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺣﺎل ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺟﻮاﻫﺮ در ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ،اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮد .ﺿﺒﻂ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی ﻣﺎﮐﺮو از ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎی اﯾﻦ ﺟﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ آن روی ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺰرگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﻨﻨﺪه را در ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد و ﺧﺪﻣﺎت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ درک
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  4Kدر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  4Kﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ارزﺷﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪای در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  4Kرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
درﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻪ ﻧﻔﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺒﺮد ،آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

 -4ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮده ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی  4Kاﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺟﻠﻮی ﭘﺮده ﺳﺒﺰ از ﻓﻨﺎوری  4Kاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺎفﺗﺮ و ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ از ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در وﯾﺮاﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺎزﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی  DSLRﺣﺲﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﮑﺎس ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی  4Kﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﯾﺮاﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ درﺳﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد ،وﯾﺪﯾﻮی  4Kﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮوﻣﺎﮐﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﺰرگ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و
ﻧﺮماﻓﺰاری ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺮوﻣﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی  4Kرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

شکل  :2ضبط در قالب 4K
حتی وقتی کار با
تفکیکپذیری  1080pعرضه
خواهد شد ،شما را از
بسیاری از دردسرهای بعدی
میرهاند و در ضمن همواره
برای عرضه احتمالی کار
بهصورت  4Kآماده خواهید
بود .علاوه بر این،
محتوای  4Kبه هنگام کوچک
شدن و نمایش در تلویزیون
اچدی نیز بدون مشکلی
نمایش داده میشود.

 -5ﺣﺮﮐﺖ در دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﻮاره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻزم ﺷﻮد ﮐﻤﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ً ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮدی ﯾﺎ اﻓﻘﯽ
دورﺑﯿﻦ روی ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ زوم .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﮐﯿﻔﯿﺖ از دﺳﺖ ﻣﯽرود ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از وﺟﻮد  4Kﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﯾﺒﺎی  4Kﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
وﯾﺪﯾﻮی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮه ﺿﺒﻂ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد دورﺑﯿﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی 4K
ﻗﺪرت ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ و زوم را در دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .راﯾﺎن ﺑﺮاون ،ﯾﮏ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺧﺎم ،دﺳﺖﮐﺎری وﯾﺪﯾﻮی  4Kﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎزی را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ» :در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻣﻦ در
ﺗﺎﯾﻢﻻﯾﻦ  1080pاز وﯾﺪﯾﻮی  4Kاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای زوم ،ﺑﺴﺘﻦ دوﺑﺎره ﮐﺎدر ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ روی
رﯾﻞ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .وﯾﺪﯾﻮی ﺿﺒﻂﺷﺪه  4Kﺑﺴﯿﺎر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺎ
ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی  4Kﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ )ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ( روی
وﯾﺪﯾﻮ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ .در اﺻﻞ  4Kﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد
ﺑﺮاون ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ دو ﺟﯿﻦ ﻧﻤﺎی اﯾﺴﺘﺎی ﻋﺮﯾﺾ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد وارد ﺷﻮﯾﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻫﺎ را  4Kﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﻦ و ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﯿﺪن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ،ﺳﺒﺪی ﭘﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

 -6ﺣﺮﮐﺖ آﻫﺴﺘﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮق در ﮔﺬر اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  ،4Kاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .دورﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  NEX-FS700Rﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮای  4Kرا ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ؛
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺳﺮﯾﻊ را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﻪﻗﺪری آﻫﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻠﺰون را روﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
ی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ،ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ و در ﺻﺤﻨﻪ آﻫﺴﺘﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎل ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪا ِ
ﻣﺮغ ﻣﮕﺲﺧﻮار ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و داﺷﺘﻦ وﯾﺪﯾﻮی  4Kﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮک ﭘﺸﺖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﺑﻌﺪی دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ.

شکل :3
ویدیوهای 4
 Kاز نمای
آب در
صحنهآهسته،
خیرهکنندها
ند و به
تماشاگران
صحنهای
اثیری
ارائه
میدهند که
لطیف و
زیباست.

 -7از دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن آﺑﺸﺎر ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﻮﯾﺪ
ﻋﻼوهﺑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﯾﻊ ،اﻣﻮاج آب ﻫﻢ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻨﻮع در ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
ﺧﻮاه در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی آبوﻫﻮا ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﻮاه در ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن آب ،وﻗﺘﯽ آب ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد،
ﺣﺲ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮهوِر راﯾﺖ ،از ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ،Plum Moving Mediaﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن
ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎده از آب ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دارﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از  24ﺗﺎ  300ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﯾﮏ راه
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮی  4Kﺻﺤﻨﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،آن ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎره ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﯾﮏ
اﻧﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آرﺷﯿﻮی آﻣﺎده  4Kاز اﻧﻮاع آب در ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ  24ﺗﺎ  120ﻓﺮﯾﻢ دارﯾﻢ«.

 -8زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی  ،4Kﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاف و ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ دورﺑﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻋﺎم از ﻧﻮع  POVوﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت  4Kرا
دارﻧﺪ .ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦﻫﺎی  4Kﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او در ﺣﺎل ﮔﺸﺖ زدن در ﻣﺤﻞ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﮏ
ﺑﺼﺮی ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی اچدی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ آن را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﯾﺒﺎی  4Kﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﻞ داﻧﻔﯽ ،ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه وﯾﺪﯾﻮ در  ،CMediaﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی  4Kدر ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﺶ ،ﮔﺮوه را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﻓﻘﻂ ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ وﯾﺪﯾﻮ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ روی ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگﺗﺮی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎدرﺑﻨﺪی ،ﻟﻨﺰﻫﺎ ،ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ وﻗﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی روی رﯾﺨﺘﻦ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻮم ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮای ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ«.

ﻓﻨﺎوری  4Kﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارد
ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ  4Kﺿﺒﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اذﻋﺎن
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎج دارد .راﯾﺎن ﺑﺮاون ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﮏ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ﮔﺬار ﺧﻮد ﺑﻪ  4Kﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و
اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻨﺎﺳﺐ روﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﺎ  4Kﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽداد:
»ﮔﺎﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ در ﭘﺮوژه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ
ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﭘﺲ دادهﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮآﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ،ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﻪ روﺷﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت را
از ﻣﺪﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺣﺠﻢ زﯾﺎی از اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢ
وﯾﺮاﯾﺶ وﯾﺪﺋﻮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در اﯾﻦ راه ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ را در ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ زود
درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ  MacPro Towerﻣﻦ از ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ وﯾﺮاﯾﺶ ،روی ﯾﮏ ﮐﺎرت
 Red Rocketﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدم .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻦ ﺑﺎ  MacPro Towerﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻂ
ﭼﻬﺎر اﺳﻼت دارد .ﭘﺲ از ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻣﮏ ﺑﻪ اچﭘﯽ رﺳﯿﺪم .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ  HP Z820ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮ از ﻗﺪرت
ﭘﺮدازﺷﯽ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﯽ رم و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﺳﻼت ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻫﻤﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی  I/Oﻣﻦ دارد .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺲ
ﮐﺸﯿﺪن در ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﻮد ...ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎلﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ«.

ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮی  4Kﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺎﺟﺮا اﺳﺖ...
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ  4Kﻣﺮزی ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺟﻠﻮه ﺑﺼﺮی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی
 4Kاراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺪاوم اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای
اراﺋﻪ ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی از ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ اچدی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ داﺷﺘﻦ وﯾﺪﯾﻮی ﺧﺎم  4Kدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺿﺒﻂ ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮه وﺳﯿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ
وﯾﺪﯾﻮی ﮔﺬر زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﺎی ﺳﺎدهای از ﺷﻬﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ را روز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﻨﺎوری  4Kدر
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪودی را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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