ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه 4K

ﺷﺶ دردﺳﺮ اﺻﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ 4K

ﮐﻢﮐﻢ ﺣﻀﻮر  4Kدر دﻧﯿﺎی وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﮋه
ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی  4Kﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن وﯾﺪﯾﻮ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮔﺬار ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ
ارزش دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و اﮔﺮ ارزش دارد ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ ﮐﺮﮐﺎف ،ﮐﺎرﮔﺮدان و ﻓﯿﻠﻢﺑﺮدار
ﺷﺮﮐﺖ  ،Digital Shakedownاز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ  4Kﺗﻄﺒﯿﻖ داد .وﻗﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ »رِد دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺳﯿﻨﻤﺎ« در ﺳﺎل  2006ﺧﺒﺮ ﻋﺮﺿﻪ دورﺑﯿﻦ  RED ONE 4Kرا اﻋﻼم ﮐﺮد ،او ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر درﺑﺎره ﮔﺬار ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺷﮏ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﺮﮐﺎف ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی آن را درﯾﺎﻓﺖ و
ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺎ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  4Kﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺮﮐﺎف ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ  4Kرا ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﺶ
دردﺳﺮ اﺻﻠﯽ را ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺬار ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎری ﺑﺎ وﯾﺪﯾﻮی  4Kاز ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .در
اداﻣﻪ ،آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﮔﺬار ﺑﻪ  4Kﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؛ از اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  4Kﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه » «4Kاﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 -1ﻫﺰﯾﻨﻪ دورﺑﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ
در ﺳﺎل  2008دورﺑﯿﻦ  Red Oneﺗﻨﻬﺎ دورﺑﯿﻦ  4Kﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻮد و ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ارزان ﻧﺒﻮد .در اﺑﺘﺪا ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 17500 ،دﻻر ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﺮﮐﺎف ﯾﮑﯽ از ﺻﺪﻫﺎ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﭘﯿﺶﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮد.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺧﺮﯾﺪ دورﯾﻦ رِد ﺑﮕﺬارم و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﭘﻮل را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از ﮐﺠﺎ
ﺟﻮر ﮐﻨﻢ«.
اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دورﺑﯿﻦ  4Kدر ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺪام دورﺑﯿﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎری
دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺮﮐﺎف ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺳﻮﻧﯽ و ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﻫﺮ دو دورﺑﯿﻦﻫﺎی  4Kدارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ زﯾﺮ  10ﻫﺰار دﻻر
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ارزانﺗﺮ ﺑﺎزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ رِد ﻫﻢ ﺑﺎ رِد اﺳﮑﺎرﻟﺖ دورﺑﯿﻨﯽ در اﯾﻦ رده ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
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وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ روی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺮﮐﺎف اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺣﺎﻻ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﮐﺎر ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ رﻧﮓ و درﺟﻪﺑﻨﺪی رﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ وﯾﺮاﯾﺸﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﺤﯿﺢ رﻧﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

مطلب پیشنهادی :کوچکترین دوربين  4Kدنیا با قابلیت تعویض لنز

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای داﺷﺘﻦ آزادی در ﺗﺼﺤﯿﺢ رﻧﮓ ،ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪﺻﻮرت  RAWاﺳﺖ .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪﺻﻮرت  RAWﺑﻪ
ﻓﯿﻠﻢﺑﺮدار اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮردﻫﯽ ﺧﺮاب و ﻣﯿﺰان ﺳﻔﯿﺪی ﻧﺎدرﺳﺖ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ
وﯾﺪﯾﻮی  RAWﻏﯿﺮﻣﺨﺮب ) (Non-Destructiveاﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  RAWﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری
ﻫﯿﭻ اﺻﻼﺣﯽ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽای درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی روی وﯾﺪﯾﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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اﺣﺘﻤﺎﻻ ً در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ  4Kﺑﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد .ﺑﺮﺧﯽ از دورﺑﯿﻦﻫﺎ وﯾﺪﯾﻮی  RAWﺿﺒﻂ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻂ در ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮕﯽای ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮدﮐﺎری را روی وﯾﺪﯾﻮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﯾﺪﯾﻮ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺿﺒﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﺎ ﺻﻼحدﯾﺪ
ﺧﻮد روی وﯾﺪﯾﻮ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ،ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت  RAWﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﭘﺲ از آن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
روشﻫﺎی اﺻﻼح رﻧﮓ و اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ روی وﯾﺪﯾﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 -2ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﺮآﯾﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺮﮐﺎف ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ  MacBook Proﺟﺪﯾﺪ
ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺒﻠﯽ او دﯾﮕﺮ از ﭘﺲ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﮐﺮﮐﺎف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی،4Kم 15ﺛﺎﻧﯿﻪای را
وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮدم و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﮐﺮش ﻣﯽﮐﺮد) .ﭘﺲ از آن درﯾﺎﻓﺘﻢ( وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .آن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﺰار دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺧﺮﯾﺪ«.

صبر یا مهاجرت؟
موارد استفاده و ظرفیت برای  4Kبسیار زیاد است .با این حال ،ویدیوی  4Kهنوز جا نیفتاده است.
 4Kاز نظر استفاده و مقبولیت در حال رشد است ،اما دشوار است که تصور کنیم مانند اچدی جا
بیفتد و همگانی شود .در حال حاضر به  4Kبهعنوان یک وسیله تجملی نگاه میشود .ممکن است  4Kدر
میان فیلمسازان ،مشتاقان فیلم و حتی دوستداران بازی ،جایگاه خود را پیدا کند.

اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮﮐﺎف ،اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی
 1080pﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از ﭘﺲ ﺗﮑﻪﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺧﺎم ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار
دﻻر ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ وﯾﺪﯾﻮی  1080pﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ ،وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ وﯾﺪﯾﻮی  Full HDﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﮐﺮﮐﺎف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ دراﯾﻮی ﺑﺨﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
واﻗﻌﯽ ﺗﮑﻪﻓﯿﻠﻢ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.ﮐﺮﮐﺎف ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ  8ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
رم در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -3ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و آرﺷﯿﻮ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﻫﺎرددﯾﺴﮏ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی ﻣﻘﺪاری ﻓﻀﺎی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺮﮐﺎف ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی او ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ دو دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن دارﻧﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﮐﭙﯽ ﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  ProResاز ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی اﺿﺎﻓﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻦ  8ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی را ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺧﻮد دارم ،زﯾﺮا ﺳﺮﻋﺖ
ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﻓﻀﺎ داﺷﺖ«.

شکل :3
کرکاف
از هر
پروژه
دو
هارددیس
ک را
نگه
میدارد
و یکی
را هم
به
مشتری
تحویل
میدهد.
ﮐﺮﮐﺎف ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﻪ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﻣﯽﺧﺮد ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﭘﺮوژه،
ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻧﺴﺨﻪ ﮐﭙﯽ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،او ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻫﺎرد دراﯾﻮﻫﺎ
دارد .ﮐﺮﮐﺎف در ﻫﺎرددﯾﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً
رﻧﺪرﺷﺪه از وﯾﺪﯾﻮی ﻧﻬﺎﯾﯽ.

 -4اﻧﺘﺸﺎر
ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ  4Kاﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎر اﺳﺖ .ﮐﺮﮐﺎف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ زﯾﺎد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ  720pﺑﺮآﯾﺪ .اﮔﺮﭼﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  4Kروی ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی آنﻫﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻫﻨﻮز اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞﺗﻤﺎﺷﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ «.اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
اﺳﺘﺮﯾﻤﯿﻨﮓ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮی  4Kوﺟﻮد دارد ،ﮐﺮﮐﺎف ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻓﻨﺎوری ﻓﯿﺒﺮ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از
آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﮔﻮﮔﻞ و  AT&Tﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻃﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای  4Kﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،زﯾﺮا از ﭘﺲ ﻧﺮخ داده ] [4Kﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ«.
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 -5ﻣﺸﮑﻼت روی ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮدن  4Kﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺮﮐﺎف ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﻮچ ﺑﻪ اچدی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی دﮐﻮر ،آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺮی ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﺷﺪ ﺗﮑﻪﭼﺴﺐﻫﺎﯾﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺒﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮچ ﺑﻪ
اچدی اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ“ :ﻣﺮدم واﻗﻌﺎ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ!”«
ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮارد را در ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ اﺻﻼح ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ درﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ
آﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺶﻓﺮض دورﺑﯿﻦ روی ﺷﻔﺎفﺳﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﮐﺮﮐﺎف ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﮐﺎر دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺺﻫﺎ ﯾﺎ آراﯾﺶ ﺑﺎزﯾﮕﺮ را ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ اﯾﺮاد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﭼﻨﯿﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ.

فیلمبرداری جاستین کرکاف
کرکاف » «Digital Shakedownرا در سال  ،2008با یک هدف در ذهن تأسیس کرد :عرضه تولیدات
ویدیویی شرکتی و تبلیغاتی به مشتریها ،بهعنوان یک رسانه موفق در کسبوکار .بیش از پنج سال
بعد ،او افتخار تولید ویدیوهای تبلیغاتی و شرکتی برای مشتریهایی همچون:
 ،Coors Light ،Doritos ،Ducati ،Fuddruckers ،Home Depotلاجیتک ،دانشگاه تگزاس شمالی،
دانشگاه تگزاس در آستین ،فرودگاه وَله و ورایزن را داشت .کرکاف همچنین چندین فیلم کوتاه
برنده جایزه را کارگردانی کرده است ،همچنین در طول دو سال گذشته برای شرکت Quiet Company
کلیپ ساخته است .از جمله کلیپهای او میتوان به کلیپ تحسینشده
 Fear and Fallacyو  Sitting In a Treeاشاره کرد.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی  4Kآن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮجدار ﺷﺪن
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮﮐﺎف ،دورﺑﯿﻦﻫﺎی  DSLRاز ﻫﻤﻪ ﺣﺲﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﺎ DSLR
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ
 SLRاز ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس راهراه ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺟﻠﻮه وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻣﻮجدار ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .اﻣﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎی  4Kﺣﺲﮔﺮﻫﺎﯾﯽ
ﻏﻮلآﺳﺎ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﭼﺎرت ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﻮجدار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﭼﺎرت ﯾﮏ ﺳﺮی داﯾﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ«.

 -6ﻓﺮوش ﻓﺮﻣﺖ
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮐﺮﮐﺎف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ از آنﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﻮچ ﺑﻪ  4Kﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دردﺳﺮ ،ﻓﺮوش ﻓﺮﻣﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ  4Kﻓﻬﻤﺎﻧﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮﻣﺖ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ“ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺘﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ از اچدی اﺳﺖ” آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ«.

شکل  :4از آنجا که کوچکترین گام
اشتباه میتواند تصویر محو از موضوع
را در پی داشته باشد ،کنترل
دوربین  4Kبسیار اهمیتدارد.

او ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ]وﯾﺪﯾﻮیﺷﺎن[ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮب
ﺑﺎﺷﺪ 1080p .ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در دﻫﻪ  1980و  1990ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اچدی از راه رﺳﯿﺪ ،اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ“ :ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ!”
زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
ﻏﻮلآﺳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺰاﯾﺎی  4Kﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﮐﺮﮐﺎف ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻮچ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﻫﻤﻮاره روی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  4Kﻓﯿﻠﻢ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮیای ﺑﻮده ﮐﻪ از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ وﯾﺪﯾﻮ را ﺑﻪﺟﺎی ﻓﺮﻣﺖ  ،4Kﺑﺎ اچدی ﺑﮕﯿﺮد ،ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدﻫﺪ» :ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻢ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎﯾﻢ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻢ ،زﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ“ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﮐﻢﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ”.ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
اچدی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮد را  4Kﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ«.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﮔﺮ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﺣﺪود  10ﻫﺰاردﻻر ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻗﺎﻟﺐ  4Kﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  Full HDﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه روی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﺷﮏ دارﯾﺪ ،ﮐﺮﮐﺎف اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارد» :ﺑﻪ ذات ﻓﻨﺎوری و ﻣﺴﯿﺮ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﭘﺮﺷﻤﺎری را دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ از اﯾﻦﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
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