ﺑﺎدﺑﺎدک را رﻫﺎ ﮐﻦ؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزیﺳﺎزی اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ) (Epic Gamesدر ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  Unreal Engineﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻬﺮت زﯾﺎدی دارد .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ دارﻧﺪ و در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ،اﻧﻔﺠﺎر ،وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﯾﺎ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر آنﭼﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ  UE4اراﺋﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام و ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ زﯾﺒﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮوﻫﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﯿﻢ ﻻﯾﺒﺮری ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﺎزیﺳﺎزی و ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی را در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺖ و ﺑﻪ روش ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺣﺪودا ً
دو دﻗﯿﻘﻪای ﭘﺴﺮﺑﭽﻪای را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺎدﺑﺎدﮐﯽ از دﺳﺘﺶ رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و او ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ
ﺑﺎدﺑﺎدک ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﯿﺎم ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد .اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی و ﺑﺎزیﺳﺎزی ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ
اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮ ﻗﺪرت و ﮐﺎرآﻣﺪی در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،در ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺐ و ادﻏﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺑﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ دﯾﺪن
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ آن از ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی رﻧﺪرﮐﻨﻨﺪه و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽدرﻧﮓ ) (Real timeو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزیﺳﺎزی
 Unreal Engine 4و ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ  30ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻀﺎی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ  100ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊ را ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ آن ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺣﺴﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺣﻮزه ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽﺗﺮ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

شکل  :1از محیط واقعی عناصری انتخاب میشدند و عکسهای مرجعی از آنها تهیه میشد.

در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﻣﺴﺎل ) ،(GDC 2015ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزیﺳﺎز اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ﻓﯿﻠﻢ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﭘﺴﺮی و ﺑﺎدﺑﺎدکاش« ) (A Boy and his Kiteﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .اﭘﯿﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی  Unreal Engine 4در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺎزیﺳﺎزی ،ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺑﺎز )اﭘﻦ ورﻟﺪ( را در ﻗﺎﻟﺐ
اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﻗﺼﻪﮔﻮ ﭘﯿﺎده و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ،ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام و ﻣﻨﺎﻇﺮی زﯾﺒﺎ را
ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺎوﯾﻦ ﻣﻮران ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﮐﺎر ﺧﻮد را از
ﺣﻮزه ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی دوﺑﻌﺪی ﮐﻼﺳﯿﮏ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر در ﺣﻮزه ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ دﯾﺰﻧﯽ ،درﯾﻢ ورﮐﺰ و ﺳﻮﻧﯽ ﭘﯿﮑﭽﺮ اﯾﻤﯿﺞ ورﮐﺰ از ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﭘﯿﮏ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎز و
ﻃﺮاح اﺳﺘﻮریﺑﻮرد روی ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ) (Demoاز اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺗﻮر
 UEﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ،داﻧﯿﻞ وﮔﻞ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ ،اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد وﺳﻌﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻣﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖﮐﻢ  100ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ .وﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﯿﻢ ﻻﯾﺒﺮری اﺑﺰاری
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮان وﺳﻌﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ«.

شکل  :2در روش فوتوگرامتری از یک شیء سهبعدی از زوایای مختلف چند عکس تهیه میشود .با پردازش و ترکیب این عکسها
میتوان بازنمایی سهبعدی از شیء در فضای دیجیتال ساخت.

ﮔﺎوﯾﻦ ﻣﻮران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺗﺎرﯾﮏ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ .ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن زﯾﺎدی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎی
ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﺎری ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﻣﻮاردی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﯿﺮه ،اﻧﻔﺠﺎرات و ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﺮده ﻧﻘﺎﺷﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮﭼﻪ را در ذﻫﻦ دارﯾﺪ ،روی آن ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ «.آنﭼﻪ در ﻣﻨﺎﻇﺮ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻫﻤﮕﯽ
ژﺋﻮﻣﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ) .(Matte paintingsآن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻻﯾﺒﺮری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻮرﭘﺮدازی داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در  UE4ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف را ﺳﺎدهﺗﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎر ،ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی زﻧﺪه ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺰاﻟﻮ ) (Dissolveﺑﻮد .ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ دﯾﺰاﻟﻮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ دو ﺷﺎت دﯾﺰاﻟﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آن دو ﺷﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ و ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺰاﻟﻮ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ در
ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﻮردش ﻓﮑﺮی ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم«.

اﺟﺰای ﺻﺤﻨﻪ
ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻨﺎﻇﺮ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
اﺟﺰاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ در ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﻋﮑﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ )ﺷﮑﻞ  (1ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻮارض زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
)) (Photogrammetryﺷﮑﻞ .(2
ﮔﺮوه زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد از ﮔﻮﮔﻞ ارث
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ دو ﻧﻔﺮه ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺼﻠﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ و

ﺗﺼﻮﯾﺮ از اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮔﺮوه ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ در
آن ﻓﺼﻞ از ﺳﺎل در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻮد .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﺤﻨﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺻﺨﺮهﻫﺎ ،ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺑﺰرگ ،روﯾﯿﺪﻧﯽﻫﺎ،
ﺳﻨﮓﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ و . ...ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ در دو ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻮﺗﻮﮔﺮاﻣﺘﺮی از ﭼﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﻦ  5D MarkIIIو ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،از دورﺑﯿﻦﻫﺎی 24
ﺗﺎ  70ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﮐﺎﻧﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .روﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﺮﺟﻊ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ
از ﺳﻮژه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮔﻮی ﺑﺮاق و ﯾﮏ ﮔﻮی ﮐﺪر ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ،ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ را ﺛﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  (3و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎی  360درﺟﻪ  HDRاز ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎی اﻣﮑﺎن در
ﻫﻮای اﺑﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ روﺷﻦ و ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

شکل  :3از دو گوی و جعبه رنگ برای نمونهبرداری از نورپردازی صحنه استفاده میشود.

اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ  30ﻫﺰار ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ  250ﻋﻨﺼﺮ ﺻﺤﻨﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽداد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻨﻬﺎ از
 50ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ ده ﻧﻔﺮه از ﺳﻪ دﻓﺘﺮ
اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺻﺤﻨﻪ ،ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از دادهﻫﺎ ﺑﯿﻦ  7ﺗﺎ 45
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ارﺳﺎل دادهﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد .ﺑﺮای
ﻣﺪلﺳﺎزی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دادهﻫﺎ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی  Modoﺷﺮﮐﺖ Foundry
ﯾﺎ از  Maya/3ds Maxﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮدﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(4

شکل  :4بعد از به دست آوردن شکل سهبعدی شیء مورد نظر با استفاده از روش فوتوگرامتری و انجام اصلاحات ،بافت
روی آن قرار داده شد.

ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻮرﭘﺮدازی ،layout ،دورﺑﯿﻦ ،ﺟﻠﻮهﻫﺎ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﮕﯽ داﺧﻞ ﻣﻮﺗﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(5

شکل  :5موتور  UEقادر است ویژگیهایی از دوربینهای واقعی را ارائه دهد؛ از جمله فوکوس روی اشیای نزدیک یا
دور.

ﻣﻮران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮق دارد .ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  30ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺎری ) (Pipelineﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوژه و ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻋﻠﻒﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ راهﮐﺎری ﺑﺮﺳﯿﺪ .از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﻠﻮه زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ و اﺟﺮا از
آن راهﮐﺎر ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺪﺑﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ«.

ﻣﺤﯿﻂ
آﻧﺘﻮان درﺑﺎره ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزی Skyrim
اﺳﺖ «.راﯾﺎن ﺑﺮاﮐﺰ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻓﻨﯽ ارﺷﺪ اﭘﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  ،World Machineﻋﻮارض ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺴﯿﺎر واﻗﻌﯽ
ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر روی آنﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

شکل  6ـ الف :مقایسه نتایج حاصل از روش معمول ساخت مناظر

ب :روش جدید بهکاررفته در ساخت این فیلم

ﮔﺮوه ﺳﺎزﻧﺪه از دو روش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻮارض و ﻣﻨﺎﻇﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ،اﺟﺰای ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از روشﻫﺎی دﺳﺘﯽ و ﺧﻮدﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺎیﮔﺬاری ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ درﺧﺖ را
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﭼﻤﻦ و ﺳﻨﮓ رﯾﺰهﻫﺎ از روﺷﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻻﯾﺒﺮری ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﭘﻮدر ﺑﺮ ﮐﯿﮏ اﺳﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ را
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺠﺰا رﻧﺪر ﮐﻨﯿﺪ .آنﻫﺎ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ «.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ دو از ﻓﻨﺎوری
رﻧﺪرﯾﻨﮓ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﻞ ،از  193ﻫﺰار ﺳﻨﮓ 226 ،ﻫﺰار درﺧﺖ ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  170ﻫﺰار ﺑﻮﺗﻪ 6 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و  358ﻫﺰار ﮔﻞ و ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  879ﻫﺰار دﺳﺘﻪ ﭼﻤﻦ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ  100ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻌﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ .(6

ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ،دﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮔﻮزنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪ .ﮔﺮوه دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ زد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر روی ﮔﻮزنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﮔﻮزنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ از دورﺑﯿﻦ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﯾﺎ درﺧﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﻨﺪ.
در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﮔﻮزنﻫﺎ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و در
ﻣﮑﺎنﻫﺎی دورﺗﺮ از دورﺑﯿﻦ ،آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺎدهﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ  Navigation meshﺑﺰرگﺗﺮ از آن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻤﺎم ﻣﺤﯿﻂ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد )اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺪود  5ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ( ،ﮔﺮوه ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر
اﻓﺰود ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮزنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮ )دورﺑﯿﻦ( در ﺻﺤﻨﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ آرامﺗﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻮع واﮐﻨﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﮔﺮ از ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،واﮐﻨﺶ
ﮔﻮزنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺷﮑﻞ .(7

شکل  7ـ الف :بهکارگیری الگوریتمهای هوش مصنوعی ،مسیریابی و کنترل جمعیت گوزنها را قادر میسازد در محیط این
فیلم بهطور خودمختار حرکت کنند.
ب :گوزنها بر حسب شرایط واکنشهای مختلفی از خود نشان میدهند.

ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزان ﺑﺨﺶ ﺑﺎزیﺳﺎزی اﭘﯿﮏ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮔﻮزنﻫﺎ
ﻧﻈﯿﺮ راه رﻓﺘﻦ ،دوﯾﺪن و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﮔﻮزنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺤﻮه ﺣﺮﮐﺖ ﮔﻮزن را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ از ﻣﯿﺎن اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از  300ﮔﻮزن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻌﺪاد
ﮐﻢﺗﺮی از ﮔﻮزنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ و ﻫﯿﻮﻻﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﻮد .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ اﭘﯿﮏ
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴﺎزد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺟﺮﻣﯽ ارﻧﺴﺖ ،ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎز ﻓﻨﯽ ارﺷﺪ
اﭘﯿﮏ ،اﺑﺰاری ﺑﻪﻧﺎم ) ARTﺳﺮﻧﺎم  (Animation and Rigging Toolkitرا ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ  Riggingرا ﺧﻮدﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ در اﭘﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺑﺰار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر  UEﺑﻪﻃﻮر راﯾﮕﺎن
در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﭘﯿﮏ ﺑﻪ ارﻧﺴﺖ اﺟﺎزه داد اﯾﻦ اﺑﺰار را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر راﯾﮕﺎن و آﻧﻼﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻗﺮار
دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﺑﺎزی ﺧﻮد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﺑﺴﺎزد.
اﭘﯿﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺪلﺳﺎزی ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ،از ﺷﺮﮐﺖ  3Lateralﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺗﻤﺮﮐﺰ آن ﺑﺮ  Riggingﭼﻬﺮهﻫﺎی واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ و
ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ 3Lateral .ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺑﺰار  ARTﺷﺮﮐﺖ اﭘﯿﮏ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ و
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﻟﯽ از ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ  3Lateralاﺟﺎزه
ﻣﯽداد ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد .ﻣﻮران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ از ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ ﭘﺮوژه روی ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻬﺮه ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد «.ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ 3Lateral
ﯾﮏ  rigﺑﺮای ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوه اﭘﯿﮏ ﻗﺮار داد .ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪن ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮ و ﭼﻬﺮه 3Lateral ،آﻣﺎده ﮐﺎر
ﻧﻬﺎﯾﯽ روی ﺑﺪن ﺷﺪ .ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﺣﺮﮐﺎت )ﻣﻮﺷﻦ ﮐﭙﭽﺮ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ  Viconﺷﺮﮐﺖ اﭘﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻻﯾﺒﺮری
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻣﻮﺷﻦ ﮐﭙﭽﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺎی اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ «.ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﮐﻪ  12ﺳﺎل ﺑﻮد ،ﻗﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﻧﯿﻢ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  .(8از
ﭘﺴﺮﺑﭽﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ دوﯾﺪن و ﭘﺮﯾﺪن را ﺑﻪ روش ﻣﻮﺷﻦ ﮐﭙﭽﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺎﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزان ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮران ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﺪام ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺷﻦ ﮐﭙﭽﺮ را ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ ﯾﺎ ﮐﺪام را
ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﮐﺪام را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ» :ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎتﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و از اﺑﺘﺪا در ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺎﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﯽ
ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از دادهﻫﺎی اﺻﻼح ﺷﺪه ﻣﻮﺷﻦ ﮐﭙﭽﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ
و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎتﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﺷﻦ ﮐﭙﭽﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ«.

تصویر  8ـ الف :طرحهای اولیه شخصیت

ب :طرح نهایی چهره و سر

ج :مدل نهایی چهره و سر

د :نمایی از فیلم

ﻣﻮران درﺑﺎره ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ 3Lateral .ﻃﺮﺣﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادم ،ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎ در اﻃﺮاف و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻣﯿﺰان روی ﻫﻢ اﻓﺘﺎدن ) (Overlapﻏﯿﺮ
ﺿﺮوری ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد «.ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽدرﻧﮓ در داﺧﻞ ﻣﻮﺗﻮر
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد.

دورهای ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا
ﺗﻌﺪادی از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از دﻧﯿﺎی ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزیﺳﺎزی وارد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻻﯾﺒﺮری و ﻣﻮران از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو در
اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ »ﭘﺴﺮی و ﺑﺎدﺑﺎدکاش« ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﻗﺼﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺑﻪ روﺷﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در اﯾﻦ روش و در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻟﺤﻈﻪ رﻧﮓ ﻣﻮی ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪﻃﻮر آﻧﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻻﯾﺒﺮری ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ از رﻧﺪرﻓﺎرم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ «.ﺗﻤﺎم آنﭼﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺗﺎ دﻣﻮ را اﺟﺮا و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎ را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دورﺑﯿﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ» :دﻧﯿﺎﯾﯽ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در
آن ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎر دﯾﺪن ﻣﺘﻔﺎوت از دﻓﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻓﻀﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺪه اﺳﺖ «.ﺑﻨﺎﺑﺮ ادﻋﺎی ﻻﯾﺒﺮری ،ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی
ﺑﺼﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر  UEاﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺑﺎزیﻫﺎی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ دﻣﻮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﯾﺮاداﺗﯽ ﻧﯿﺰ دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﯾﺮادات
ﭼﻨﺎن ﺟﺰﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در واﻗﻊ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺷﺪن ﺑﻪﺻﻮرت
ﺑﯽدرﻧﮓ اﺳﺖ .ﻻﯾﺒﺮری در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در  UEﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر زﻧﺪه و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  30ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ و در ﻣﺤﯿﻂ درون اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ از روز اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﺎ اﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ درون ﺟﻨﮕﻞ ﺷﯿﺮﺟﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ«.
اﯾﻦ روش اﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮر زﻧﺪه ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﺻﻼح دﯾﺪﻧﺪ در ﺻﺤﻨﻪ و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺖ آﺛﺎر
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻔﺎوت

ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﯿﺰ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺶﺑﺮد داﺳﺘﺎن دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻓﯿﻠﻢ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻮران ،ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از آن دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎزی دارﻧﺪ .ﻻﯾﺒﺮری ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽرود و آﯾﻨﺪهای را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎ
ﺑﻪﻃﻮر زﻧﺪه ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻼود رﻧﺪر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در اﻧﻮاع ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد .ﻻﯾﺒﺮری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﭘﯿﮏ ﮔﯿﻤﺰ را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻼود آﻣﺎزون ﯾﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﻃﻮر زﻧﺪه و در ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪﻃﻮر زﻧﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار داد .در واﻗﻊ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ  8/4ﻣﻮﺗﻮر  UEاﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ روی ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ
اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دوره ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ .دورهای ﮐﻪ در آن اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﻫﺎ
ﺑﻪﻃﻮر زﻧﺪه و در ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﺰﯾﯽ از ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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