ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه 4K

ﭘﻨﺞ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮچ ﺑﻪ ) 4Kﻫﻨﻮز( ﺿﺮوری ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮی ﻓﻮق اچدی  4Kﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی  4Kو
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ ﺗﺎ زﯾﺮ دو ﻫﺰار دﻻر ،اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دﯾﮕﺮ در اﻧﺤﺼﺎر ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪزودی در دﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﯾﺪﯾﻮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .آﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮی  4Kﺟﺬاب اﺳﺖ؟ ﺑﻠﻪ.
اﻏﻮاﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻗﻄﻌﺎً .اﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺿﺮوری اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﺎر ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻧﻪ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮی  4Kرا ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺒﻮد و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺟﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺘﮑﺎﻧﻨﺪ و وارد اﯾﻦ وادی ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﭘﻨﺞ دﻟﯿﻞ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺮوز ﺑﻪ  4Kﻧﯿﺎزی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه » «4Kاﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 -1ﺟﻨﮓ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﻫﺮ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﯾﺪﯾﻮی  1080pدر ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدﻧﯽ ﯾﮏ
ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺘﯽ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮی  4Kزﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺗﮏﺗﮏ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ و دادهﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ،
ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ  4Kﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ
زود ﺳﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽزﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وارد ﻣﯿﺪان  4Kﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﭘﻮل
دورﺑﯿﻦ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع را روﺷﻦﺗﺮ
ﮐﻨﺪ :ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  DVﺣﺪود  12.7ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺎز دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ  217ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ.
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺎم  4Kﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  110ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺎز دارد ،ﯾﻌﻨﯽ  2ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  4Kﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -2ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ از ﭘﺲ آن ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ
ﺗﺪوﯾﻦﮔﺮان ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺎزﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﯿﻠﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ روﻧﺪ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﮐﺎر آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺎزﭘﺨﺶ وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎ ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن ،ﻗﺪرت
ﭘﺮدازﺷﯽ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از ﭘﺲ آن ﺑﺮآﻣﺪن دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای  1080pﺧﺎم و
ﻏﯿﺮﻓﺸﺮده ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ اﺻﻼح رﻧﮓ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽﮔﺬارد.

ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖ« ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﺎی  4Kﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺟﺎی
ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺼﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎل،
ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک و ﻣﻮﻫﺎی رﯾﺰ ﮔﻮش ،ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای  4Kﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼوهﺑﺮ ﻓﻀﺎی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎ ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺮماﻓﺰاری ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺪوﯾﻦﮔﺮان ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،وﯾﺮاﯾﺶ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﭙﯽ ﮐﻢﺣﺠﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ زﻣﺎن اﺿﺎﻓﯽ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺎز دارد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای  4Kزﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ را در ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ .وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد ارﺗﻘﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ و زﻣﺎن
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﭘﺴﺎﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ،ﺗﺪوﯾﻦﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی
دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

مطلب پیشنهادی :چگونه یک نمایشگر  4Kانتخاب کنیم؟

 -3ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻮقاچدی ،ﻫﻢ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﺳﺖ ﻫﻢ آﻓﺖ
ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
رﻓﺘﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت رﯾﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻢ دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖ« ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﺎی  4Kﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺟﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺼﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ  4Kﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آدمﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دردﺳﺮﺳﺎز
ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ اچدی ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪی در ﺻﺤﻨﻪ
ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﯾﺶ ﻣﺠﺮی .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزان ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ در روشﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺠﺮیﻫﺎیﺷﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی  4Kﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی  3840×2160ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ 1920×1080
اﺳﺖ )دو ﺑﺮاﺑﺮ در ﻋﺮض و دو ﺑﺮاﺑﺮ در ﻃﻮل( ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﻟﮏ روی ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻫﺮ ﻧﺦ ﭘﺎرهﺷﺪه ،ﺗﺎر ﻣﻮی ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و
ﮔﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ از اﻧﺪازه ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎل ،ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک و ﻣﻮﻫﺎی رﯾﺰ ﮔﻮش ،ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻘﺺﻫﺎی روی ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺺﻫﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮهای ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ دارﻧﺪ ،ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداران  4Kﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر روی ﻓﻮﮐﻮس دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﺎ وﺳﻮاس
ﻓﺮاوان دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺪوه ﻓﻮﮐﻮس ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺮم دﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﯿﻠﻢ  4Kﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺷﻔﺎف و واﺿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﯾﮏ آﻓﺖ .ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری
در ﻗﺎﻟﺐ  4Kﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ دو ﭼﻨﺪان ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺳﺖ.

 -4ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻗﺪر ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی  4Kرا ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺨﺶ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آﻏﺎز ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از اﯾﻦ رده در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد و در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎﯾﯽ
را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻧﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺨﺶ .ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ) 4Kو ﯾﮑﯽ دو ﻣﺪل ﭘﺮوژﮐﺘﻮر( در ﺣﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ،ﭼﯿﺰی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﯾﺴﮏ  ،4Kﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه  4Kﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ  4Kوﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﺎﯾﺖ وﯾﻤﺌﻮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ  1080pﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺑﻠﻮرِی ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻠﻮرِی را ﺑﺰرگ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪای روی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  4Kﻧﻘﺶ ﺑﺒﻨﺪد ،اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮای  4Kﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از
آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮمﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮای  4Kﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻓﯿﻠﻢ  4Kﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ وﺟﻮد دارد
و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺼﺮﻓﯽای ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮای  4Kدر دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ اﻓﺮاد )دﺳﺖﮐﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم(
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﺪر ﻓﯿﻠﻢ  4Kرا ﺑﺪاﻧﻨﺪ.

چه کسی همین حالا به  4Kنیاز دارد؟
یک دوربین  4Kاز الزامات ضبط عناصر برای جلوههای بصری است .تفکیکپذیری اضافی در

فیلمبرداری جلوی پرده سبز و کامپوزیت کردن ،کاملاً کارآمد است ،حتی اگر فیلم در قالب
 1080pویرایش شود .تفکیکپذیری اضافی به هنرمند جلوههای بصری اجازه میدهد که ببُرد ،کادر
ببندد و اندازه عناصر را با انعطافپذیری زیادی تغییر دهد و شفافیت بیشتر هم عناصری مناسب
مدیوم فیلم در پی خواهد داشت .اما  4Kبرای بیشتر کارهای دیگر زحمت اضافه است.
هیچ زیرساختی برای توزیع و پخش فیلمهای  4Kدر خانهها وجود ندارد .پخشکنندههای بلورِی از پس
پخش  4Kبرنمیآیند و میزبانهای آنلاین مانند ویمئو هم محدودیتهایی برای تفکیکپذیری وضع
کردهاند.

ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺖﻓﻠﯿﮑﺲ و ﻫﻮﻟﻮ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪزودی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی  4Kرا ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﻤﺌﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪ روزی
اﺟﺎزه ارﺳﺎل ﻣﺤﺘﻮای  4Kرا ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺎ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮای  4Kﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﺘﻮای  4Kﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺶ رو دارد ،ﻫﺎرد دراﯾﻮ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﻗﺎﻟﺐ  4Kو ﺗﺤﻮﯾﻞ آن در ﻗﺎﻟﺐ  1080pﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی
ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺎ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی  4Kروی ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮی ﺟﻠﻮهای ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه دو ﻣﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ دادهﻫﺎ را در
راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  4Kﻣﺪل  6XBR-55X900Aدر ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏوﻧﯿﻢ ﺗﺎ
ﯽ ﻓﻮقاچدی ﺳﻮﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪای اﯾﺪهآل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دو ﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  55و  65اﯾﻨﭽ ِ
دﯾﮕﺮ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ راﯾﺞ در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺰاﯾﺎی  4Kﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻫﻤﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،زﻣﺎن ،و ﺗﻼش اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای  ،4Kﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت
ﻋﻤﺪهای را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺪر اﯾﻦ زﺣﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺪاﻧﻨﺪ.

 4K -5ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮی ﻧﻤﯽﺳﺎزد
ﺻﺮﻓﺎ ً ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  4Kو ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎری  4Kﮐﺎرﺗﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ
ﻧﻤﯽﺳﺎزد .ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ،ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺨﺘﺺ 4K
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﯾﺎ
در ﻟﻔﺎﻓﻪ وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ،
ﻫﻤﻮاره اﺻﻞ ﻣﺬﮐﻮر را در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮب ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ در ﻋﺼﺮ  ،4Kﺧﻮد ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺎداﻧﻪ از
ﻧﻮر ،ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی و ﺗﺪوﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮب ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ در ﻋﺼﺮ  ،4Kﺧﻮد ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺘﺎداﻧﻪ از ﻧﻮر ،ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی و ﺗﺪوﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
داﺷﺘﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دو ﻧﻔﺮ
را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی ﺧﺒﺮه اﺳﺖ؛ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﻧﺠﺎر ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻟﯿﺰر،
اﻧﺮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﯿﻐﻪﻫﺎی اﻟﻤﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺪام ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ
اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺧﺒﺮه ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ درﺻﻮرت وﺟﻮد داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﺎدوی ﺣﻘﯿﻘﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮﯾﻦ در دﺳﺘﺎن ﯾﮏ اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ آن
اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ ﮐﺎر و دردﺳﺮ اﺿﺎﻓﻪ.

مطلب پیشنهادی :تفاوت حرفها و شمارههای  4Kو UHD

آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﻼ ً از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮی  4Kﺑﺮای ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداران ﭼﯿﺰی ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و ﭘﺮدردﺳﺮ اﺳﺖ و
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ راه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل  4Kوﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﯾﮏ ﻧﻮآوری ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً در آﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ  4Kاﻧﺠﺎم و
ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 4K ،ﻫﻨﻮز آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭘﺮدﻗﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری و در ﮐﻨﺎر آن ﮐﺎر و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﺧﺒﺮه ﺷﺪن در ﻫﻨﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ  4Kآﻣﺎده
ﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻢ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را از آن ﺑﺒﺮﯾﻢ.
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