ﻫﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ در ﭼﻬﺮهﺳﺎزی دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺷﺮﮐﺖ » «Epic Gamesاﻣﺴﺎل در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی »«Unreal Engineدر ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎزیﺳﺎزان
 ،GDCﺳﺮﻧﺎم  ،Game Developer Conferenceﺷﮕﻔﺘﯽ آﻓﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ  Epic Gamesﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﻨُﻮا ) ،(Senuaﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی
اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺑﺎزیﺳﺎزی » «Ninja Theoryﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ از ِ
» «Hellbladeاز  Ninja Theoryاراﺋﻪ ﺷﺪ .ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﮕﻔﺖآور ﺑﻮد ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻮر و
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﻮا ،ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪای از ﺳﺎﻟﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ،
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی ) (Unreal Engineﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻟﺤﻈﻪ )(Real Time
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و رﻧﺪر ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻣﺎه زﻣﺎن ﺑﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی زﻧﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻻت
ﭼﻬﺮه و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .در ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺶ رو ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﭼﻬﺮه
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ اﺟﺮای زﻧﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﺣﻮزه ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﭼﻬﺮه ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺪف ،ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﭼﻬﺮه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی،
وﺟﻮد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﯾﺮاد در ﻣﺪلﺳﺎزی و ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺣﺲ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎری ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﮐﺜﺮ
اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ،آﻓﻼﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ از ﭘﯿﺶ رﻧﺪر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺷﮏﻫﺎ و ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎ
Uncharted 4؛ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﯾﮑﯽ از رؤﯾﺎﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی زﻧﺪه ﯾﺎ  Real Timeﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ از اﻧﺴﺎن

اﺳﺖ؛ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر آﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻮرا ً ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد .در اﯾﻦ راه ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از ﻫﻤﻪ اﺟﺰای ﭼﻬﺮه ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﻘﺶ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ﻣﺠﺎزی ،ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﺎنﺑﺨﺸﯽ
ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﻨﻮا در دﻣﻮی  ،Hellbladeﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ) Ninja Theoryﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎزی(،
) Epic Gamesﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی  ،(UE4ﺷﺮﮐﺖ ) 3Lateralﻣﺪلﺳﺎزی ﭼﻬﺮه( و ﺷﺮﮐﺖ Cubic Motion
)ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﭼﻬﺮه( اﺳﺖ .ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎر ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن ﺑﺮده و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺳﻨﻮا را ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه
 Ninja Theoryﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  Ninja Theoryﺑﺮای ﻣﺪلﺳﺎزی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﻨﻮا ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﮑﻦﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ از ﭼﻬﺮه و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﮐﺎر اﺳﮑﻦ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  3Lateralﺳﭙﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،روش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪای
ﺑﺮای اﺳﮑﻦ و  riggingﭼﻬﺮه دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  Ninja Theoryﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ  3Lateralﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل
ﻧﻬﺎﯾﯽﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﮑﻨﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﮑﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﻨﻮا ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﮑﻨﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﻨﻮا ،رﻧﮓآﻣﯿﺰیﻫﺎﯾﯽ روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد اﯾﻦ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﺑﻪ
ﻃﺮز ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﻣﺪل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭘﯿﺎده ﺷﻮد و ﺗ َ َﺮکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﯿﻦﺧﻮردﮔﯽ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ روی رﻧﮓ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد،
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس از ﺑﺎزﯾﮕﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺰ اﺳﮑﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ) .ﺷﮑﻞ
ﺷﻤﺎره  (1ﺣﺘﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان  3Lateralﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ اﺳﮑﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

شکل  :1از بازیگر در
حالی که پیشانیاش رنگ
شده بود ،اسکن تهیه
شد.

)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  (2در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺳﮑﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﺳﮑﻦﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮهای را ﺑﻪ ﺑﺪل ﻣﺠﺎزی اﻋﻤﺎل ﮐﺮد.

شکل  :2هنرمندان
اسکنهای تهیهشده را
به طور دیجیتال بهبود
دادند تا رفتار رنگ
بر اثر حرکات پیشانی
باورپذیرتر شود.

)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  (3ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ واﻗﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ ،از ﭼﻬﺮه او در ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮری ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﻪزن ﭘﻮﺳﺖ ) (Skin shaderﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﻮر واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و اﻣﮑﺎن ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﭼﯿﻦوﭼﺮوکﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﻮر روی ﭘﻮﺳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد.

شکل  :3با کمک
اسکنهای گرفتهشده،
مدل کامپیوتری
میتوانست حالات چهره
مختلفی را نشان دهد.

)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  (4اﺳﮑﻠﺖﺑﻨﺪی ﭼﻬﺮهای ) (facial rigﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  3Lateralآن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻦ اﺟﺮای
زﻧﺪه ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪ.

شکل  :4مقایسه چهره
واقعی بازیگر )سمت
راست( و مدل
کامپیوتری ساختهشده
)سمت چپ( و رفتار نور
روی چهره کامپیوتری

در اﺟﺮای زﻧﺪه اﯾﻦ دﻣﻮ ،دورﺑﯿﻨﯽ روی ﺳﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ) .ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  ( 5اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﻬﺮه را ﺛﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً و زﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﺪل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی  Unreal Engine4اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.

شکل  :5در اجرای
زنده ،دوربینی مقابل
چهره بازیگر نصب شد.

)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  (6ﻟﺐ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻟﺐﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻬﺘﺮی اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.

شکل  :6حرکات چهره و
بدن بازیگر به طور
زنده در این شخصیت
کامپیوتری اعمال
میشد.

)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  (7ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﻬﺮه ،ﺷﺶ ﻋﻼﻣﺖ روی ﺻﻮرت ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ درﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط روی ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ،از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ در اﺟﺮای زﻧﺪه
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ دﻣﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و زﻧﺪه در ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزیﺳﺎزی  UE4ﺷﺮﮐﺖ Epic
 Gamesرﻧﺪر ﻣﯽﺷﺪ.

شکل  :7برای ردیابی
بهتر حرکات لب
بازیگر ،از دو رنگ
مختلف روی لب استفاده
شد.

در اﺑﺘﺪای ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ  solverﻣﻨﺎﺳﺐ 1ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮد و در اﯾﻦ راه از روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﮐﺎر در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻓﮏ ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺮه،
ﺣﺮﮐﺎت آن ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﭼﻬﺮه دارد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﻮزد

ﺛﺒﺖ زﻧﺪه ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎزﯾﮕﺮ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺑﺎزی ،ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ »«Cubic Motion
اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﻬﺮه از روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﯾﺎ دو دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده
دورﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﻬﺮه در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮزﻧﺪه )آﻓﻼﯾﻦ( ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از دو
ِ
ﺑﺮای اﺟﺮای زﻧﺪه دﻣﻮ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﺪ از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از دو دورﺑﯿﻦ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ و ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮای اﺟﺮای زﻧﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روش ﺗﮏدورﺑﯿﻦ در اﺟﺮای Real Time
ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
 Cubic Motionﺑﺮای ﺟﺒﺮان دﻗﺖ ﮐﻢ روش ﺗﮏدورﺑﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ،راﻫﮑﺎر ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰی دارد :اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ .اﺑﺘﺪا ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ) (Solverرا ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه ﺑﺎ روش دودورﺑﯿﻨﻪ آﻣﻮزش
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  Solverدرک ﺑﻬﺘﺮی از ﭼﻬﺮه ﺑﺎزﯾﮕﺮ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻪ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورد .ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺎ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺟﺮای زﻧﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
دورﺑﯿﻦ ،ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎزﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻗﺘﯽ در ﺣﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دودورﺑﯿﻨﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ
روش ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه  FACSو ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ،ﺣﺮﮐﺎت اﺟﺰای ﭼﻬﺮه ﻣﺪل ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺴﯿﺎر
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﭼﻬﺮه و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺣﺮﮐﺎت ﻟﺐﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ در ﻧﻤﺎﯾﺶ
زﻧﺪه اﯾﻦ دﻣﻮ ،ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻓﯽاﻟﺒﺪاﻫﻪ اﻧﺠﺎم داد و ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﻨﻮا ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
آنﻫﺎ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﻬﺮه ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺪوده آﻣﻮزشدادهﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ردﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی دارد.
)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  (8ﮔﺮوه  Cubic Motionﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ را ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﻨﻮا ،ردﯾﺎب ﭼﺸﻢ ﺳﻔﺎرﺷﯽ و وﯾﮋهای ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺤﻮه ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢﻫﺎی
ﺧﻮدش آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﺪ 100) .ﺗﺎ  150ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از دﻗﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ(.

شکل  :8چشمهای
طراحیشده ،باورپذیری
زیادی دارند .رفتار
نور بهخوبی در آن
شبیهسازی شده است.
برای مثال ،شکست نور
در چشم چنان دقیق
اعمال شده است که
عنبیه به طور صحیحی
نشان داده میشود.

ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ رؤﯾﺎ
ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎزی  UE4اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﻨﺮی  Ninja Theoryﻣﯽداد ﺗﺎ اﺟﺮای ﺑﺼﺮی دﻣﻮ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻮرﭘﺮدازی ،ﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی دورﺑﯿﻦ و ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪTim» .
 «Sweeneyﻣﺆﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ  Epic Gamesدرﺑﺎره  Cubic Motionﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺪود دو
ﺳﺎل ،ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺮاﻫﺎی زﻧﺪه را در ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ«.؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او در آﯾﻨﺪه ،روش ﺳﺎﺧﺖ و اﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
» ،«Kim Libreriﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ  Epic Gamesﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری Cubic Motion
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮد.
دﮐﺘﺮ » ،«Gareth Edwardsﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ  Cubic Motionﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه و اﺷﺎرات در
ﺳﺎل  2015ﺟﺎﯾﺰه » «Test of Timeاﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ) (IEEEرا ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
»:ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ را در ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪاد ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .در اراﺋﻪ زﻧﺪه

راه ﻓﺮاری وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﻗﺪرت ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اراﺋﻪ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺗﻼش
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺣﻮزه ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﭼﻬﺮه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
» «Andy Woodرﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ  Cubic Motionﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻻت
ﭼﻬﺮه اﻧﺴﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ درﺟﻪای از ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی و ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎﯾﺶ
زﻧﺪهای دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ «.دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ،
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺎهﻫﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﺟﺮا ﭼﻄﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮرا ً ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان آن را
زﻧﺪه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻓﻨﺎوریای ﮐﻪ  Cubic Motionاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ) (ARو واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی )(VR

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ:
 (1ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Solverﺣﺮﮐﺎت ﻣﺪل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺮه ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

دورﺑﯿﻦ ﺳﻪﺑﻌﺪی در ﻣﻐﺰ

دورﺑﯿﻦ ﺳﻪﺑﻌﺪی در ﻣﻐﺰ

 ۸دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺖ  JPEGﺑﻪ ﺟﺎی  RAWدر ﻋﮑﺎﺳﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ روﺑﺎت اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﯽ والای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ!

Uncharted 4؛ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ

اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ داﺧﻞ ﺑﺎزی

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺬاب

ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﯿﻠﻢ »ﻣﮕﯽ«

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 19ﻣﺮداد 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/entertainment/4017 :

