ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ

ﻫﻨﺮ و ﻓﻦ ،دو ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ و درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺨﯿﻼت ،رؤﯾﺎﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﺳﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﺪون وﺟﻮد ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﻪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻢ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻫﻨﺮ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮐﺎرﮔﺮدانﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺟﯿﻤﺰ ﮐﺎﻣﺮون ﯾﺎ دﯾﻮﯾﺪ ﻓﯿﻨﭽﺮ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ »آواﺗﺎر« ﯾﺎ
»ﻣﻮرد ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﺗﻦ« را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻨﺮ
و ﻓﻨﺎوری ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .آﮐﺎدﻣﯽ اﺳﮑﺎر ،ﻫﺮﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ اﺻﻠﯽ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ،ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ وﯾﮋه ،از
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺒﺘﮑﺮان اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و روشﻫﺎ،
ﺟﻮاﯾﺰی اﻫﺪا ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ آﮐﺎدﻣﯽ اﺳﮑﺎر از ده ﻓﻨﺎوری و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از
آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

Image Shaker
 ،Image Shakerاز ﺷﺮﮐﺖ » ،«Clairmont Cameraاﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی ﻟﻨﺰ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن
ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻟﺮزش اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل درﺑﺎره ﮐﺎرﺑﺮد  ،Image Shakerاﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻓﯿﻠﻢ
»ﻧﺠﺎت ﺳﺮﺑﺎز راﯾﺎن« اﺛﺮ اﺳﺘﯿﻮن اﺳﭙﯿﻠﺒﺮگ ،در ﺳﺎل  1998اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ،ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ
در اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی ﺻﺤﻨﻪ ،دورﺑﯿﻦ ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﻮه Image Shaker ،روی دورﺑﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺑﺰار از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺮکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی ﻟﻨﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ 1ـ اﻟﻒ( ﺑﺪون آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ،
ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺮزش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻟﺮزشﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻟﺮزشﻫﺎ ﻓﻘﻂ اﻓﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻮدی ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو.

شکل  :1الف  :ابزار  Image Shakerپیش از نصب روی دوربین

دورﺑﯿﻦ و  Image Shakerﻧﺼﺐﺷﺪه روی آن در ﮐﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﺗﺼﻮﯾﺮ 1ـ ب ( و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻤﯽ دورﺑﯿﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺣﺎل ﻟﺮزش را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺳﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ.

شکل  :1ب  Image Shaker :پس از نصب روی دوربین

ﯾﺎﻧﻮش ﮐﺎﻣﯿﻨﺴﮑﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری »ﻧﺠﺎت ﺳﺮﺑﺎز راﯾﺎن« از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪﻋﻨﻮان »اﺑﺰاری ﻧﻮآوراﻧﻪ« ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ:
»اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯿﺰان ﻟﺮزش ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ روی دﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .اﺑﺘﺪا از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺜﻼ ً
ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ رخ ﻣﯽداد ﯾﺎ ﺗﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻠﻮی ﮐﺎدر ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ را
دﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ«.

ﻧﺮماﻓﺰار MARI
ﻓﯿﻠﻢ »آواﺗﺎر« ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺟﯿﻤﺰ ﮐﺎﻣﺮون در ﺳﺎل  ،2009ﺷﺎﻣﻞ 2500ﺷﺎت ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺷﺎتﻫﺎ ،ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی زﯾﺎدی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﺎﻓﺖ ) (textureﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﺪلﻫﺎی
ﺳﻪﺑﻌﺪی ،ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻤﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهای اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ دارد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮب و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺪل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﭘﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ 54 ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ،
ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎﻓﺖ روی اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ، David Abbott .ﯾﮑﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﭼﻨﺪﯾﻦ زاوﯾﻪ ،در ﻧﻤﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ
و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻧﮕﺎﺷﺖ
ﺑﺎﻓﺖ ) (texture mapو ژﺋﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

شکل  :2الف  :نمونهای از موجودات فیلم آواتار در محیط نرمافزار .ترسیم بافتهای مناسب روی یک مدل سهبعدی ،کمک
بزرگی به باورپذیری آن میکند.

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ »وِﺗﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل « ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻓﯿﻠﻢ آواﺗﺎر ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﺷﺪ،
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻮد .در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﭘﺮوژه آواﺗﺎر ،وِﺗﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .وِﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری
ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﺧﻂ ﮐﺎری )(pipeline
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮده و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻮد .وِﺗﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل،
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎﻓﺖﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺧﻮدش ﺑﺴﺎزد و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ،ﻧﺮماﻓﺰار  MARIﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
در ﺣﻮزه ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.

شکل  :2ب :روباتهای این فیلم با اعمال بافتهای مناسب ،باورپذیری بیشتری یافتند.

 MARIاﻣﮑﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎﻓﺖﮔﺬاری ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﮔﺮوه ﺳﺎزﻧﺪه آواﺗﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ
 23ﻣﺪل اﺻﻠﯽ 68 ،ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و 26
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ  483ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ژﺋﻮﻣﺘﺮی و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ  3000ﮔﯿﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﯿﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺳﺮی  PRMاز ﺷﺮﮐﺖ داﻟﺒﯽ
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ »داﻟﺒﯽ« ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﯾﺎدآور ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد در ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺮوﮐﺎر دارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی وﯾﮋهای اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺎ رﻧﮓ  ،ﻧﻮر و ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺮده ﺳﯿﻨِﻤﺎ را دارا اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻓﯿﻠﻢ و ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ رﻧﮓ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ رﻧﮓ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺲ
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان رﻧﮓ ،ﺷﺪت ﻧﻮر و ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮده اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺼﺤﯿﺢ رﻧﮓ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﭘﺮده ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

شکل  :3نمایشگر  4220از سری PRM

ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﻟﺒﯽ از ﺳﺎل  2007آزﻣﺎﯾﺶ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  LCDو  LEDرا آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
در ﺳﺎل  ،2009در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪای اوﻟﯿﻪ از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم  PRM-4200ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .در آن دوران اﺑﺰار اﺻﻠﯽ در
دﺳﺘﺮس ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی و ﺗﺼﺤﯿﺢ رﻧﮓ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  CRTﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه رﻗﯿﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در
آن زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  LCDﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی CRT
ﻧﺒﻮد .ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ ﺣﺬف CRTﻫﺎ از ﺑﺎزار ،ﻻزم ﺑﻮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و
داﻟﺒﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺳﺮی .PRM

دﯾﻮارﻫﻬﺎی ﺑﺎدی
در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮده ﺳﺒﺰ ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ آﺑﯽ ،ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش

ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺎ ﭘﺮده ﺳﺒﺰ ﯾﺎ آﺑﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و از ﺻﺤﻨﻪ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﭘﺮده ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ازﭘﯿﺶﺿﺒﻂﺷﺪه ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﺮده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﭘﺮدهﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون از اﺳﺘﻮدﯾﻮ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﭘﺮدهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ،از دارﺑﺴﺖﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮده ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﺑﺘﻮان روی آنﻫﺎ ﻗﺮار داد.

شکل  :4الف  :دیوارهها بعد از باد شدن به دلخواه چیده میشوند.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ» ،«Aircover Inﬂatablesدﯾﻮاره ﻫﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﭘﺮدردﺳﺮی ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دﻣﯿﺪن ﻫﻮا ،ﺑﻪ اﺑﻌﺎد دﻟﺨﻮاه درﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮدهﻫﺎ را روی آن ﺳﻮار ﮐﺮد .اﯾﻦ دﯾﻮارهﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺑﻌﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮل  12ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  7ﻣﺘﺮ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ دﯾﻮارهﻫﺎی
ﺑﺎدی ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم ﻓﻀﺎی ﺻﺤﻨﻪ را ﭘﻮﺷﺶ داد و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭼﯿﺪن ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دارﺑﺴﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  ،Steve Smithﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ  ،Aircover Inﬂatablesﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﻓﯿﻠﻢ »دزدان درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎراﺋﯿﺐ« ،وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﺳﻤﺎن را در ﻗﺎب دورﺑﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻫﻮای داﺧﻞ
دﯾﻮار ،از اﺑﻌﺎد آن ﺑﮑﺎﻫﺪ ﯾﺎ وﻗﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﯾﺎل »ﺑﺎزی ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ« در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽوزﯾﺪ ،دﯾﻮار را از
ﺑﺎد ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

شکل  :4ب :بعد از چیده شدن دیواره ها ،پرده مدنظر ،آبی یا سبز ،روی آن کشیده میشود.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در آن آزﻣﻮده ﺷﺪ ،ﻓﯿﻠﻢ ﮔﻮدزﯾﻼ در ﺳﺎل  2014ﺑﻮد Smith .در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﻓﻘﻂ ﺑﺎور داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻮآوری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﺑﺼﺮی و ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه آن ﻓﯿﻠﻢ ،ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ آنﻫﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ» :آنﻫﺎ از اﯾﻦ اﯾﺪه ﺧﻮﺷﺸﺎن آﻣﺪ و ﻓﺮﺻﺖ آزﻣﻮدن آن
را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ «.در ﻓﯿﻠﻢ ﮔﻮدزﯾﻼ ،دﯾﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  200ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺻﺤﻨﻪ اﯾﺠﺎد و اﻣﮑﺎن
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﻮدزﯾﻼی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ ﺣﻀﻮر دارد ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ،Seamus McGarvey .ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدار
ﻓﯿﻠﻢ ﮔﻮدزﯾﻼ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﯾﻮار روزی ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

شکل  :4ج  :به این روش پردههایی بسیار وسیع را میتوان در مدتزمان کمی نصب کرد .در موارد اضطراری هم این
پردهها به سرعت جمعآوری میشوند.

ﻣﻨﺎﺑﻊ8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 25ﻓﺮوردﻳﻦ 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/entertainment/3224 :

