ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ  VRاﻣﮑﺎن ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی آن ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد

اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ دورﺑﯿﻦ  ۳۶۰درﺟﻪای ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﻮدن؛ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ را دارﻧﺪ .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺎز دارد.
اﮔﺮ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻓﻨﺎوری واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻗﺼﺪ ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﯾﻮی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی دارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در آن
ﻏﻮﻃﻪور ﺷﻮد ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺳﺮ راهﺗﺎن وﺟﻮد دارد :اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺣﺠﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ دورﺑﯿﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﺳﻦدﯾﮕﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﺎم اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ  PMastاﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی دورﺑﯿﻦﻫﺎی Smartcams
دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻓﻌﻼ در ﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﮑﻌﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی آن ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮ
اﭘﺘﯿﮏ در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در وﯾﺪﯾﻮ را ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ؛
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ و ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽآورد .واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪای اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺒﺮم دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎﻟﯿﻮود ﻫﻢ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی  VRاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺤﺮه ﻣﺮﺳﻮم داﺳﺘﺎنﺳﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻓﯿﻠﻢ و
ﺳﯿﻨﻤﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .در ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﻧﺪﻧﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﯾﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ " "Dear Angelicaﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺮدان اﯾﻦ ﻓﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺑﻪروز دﻧﯿﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ درون ﻣﻐﺰ ﯾﮏ ﻧﻘﺎش ﻣﯽﺑﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از آﮐﯿﻠﯿﺲ رﯾﻔﺖ ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  600دﻻری از ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺎ
ﻫﺪﺳﺖ دیدرﯾﻢ  50دﻻری از ﮔﻮﮔﻞ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺘﻮای زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻓﻨﺎوری  VRدر دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .دورﺑﯿﻦ
 PMastﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺪاره ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای را ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ  SLRﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻟﻨﺰﻫﺎی ﮐﺮوی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ
ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف؛ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﻨﺞ ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﮑﻌﺐ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و در داﺧﻞ آنﻫﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی  25ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ ﺷﺸﻢ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ و ﻟﯿﻨﮏ ﻓﺎﯾﺒﺮ اﭘﺘﯿﮏ
ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و دﯾﺘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ارﺳﺎل و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻗﻠﺐ ﻧﻮآوری در  PMastﻟﻨﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺤﺪب و ﻣﻘﻌﺮی ﮐﻪ در ﻟﻨﺰ
دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻄﺮ  16ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی اﯾﻦ ﮐﺮه از ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ اﭘﺘﯿﮑﺎل
را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﺖ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺗﺎ ورود آن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد.
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