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 تعاليبسمه  
 

 مقدمه

سال اخ در سر ر،یچند  سترش  شبکه ونیزیصنعت تلو عیبا گ شد انواع   ابترق …و  ینترنتیا ،یاماهواره ،یکابل یهاو ر

س به وجود آمدهآنها  نیجلب مخاطب ب یبرا ینسنگی ست. ب شبکه یاریا  یماد لیجذب مخاطب را به دال ایها حفظ از 

 ای یاسبببیسببب لیدل یجذب مخاطب به نوع ؛یدولت یهاههمچون اغلب شببببک گرید یبرخ یدهند و برایمورد نظر قرار م

 .دارد …و  یفرهنگ

 رقابت یایدر دن تیحفظ موجود یدارد تالش روزافزون آنان برا تیها، آنچه اهمشببببکه نیا نیمالک اتیتوجه به ن بدون

راستا  نیو در ا است نندگانیحفظ ب ایجلب  یها برابرنامه یو بصر یفیآنها بهبود ک یمنظور هدف اصل نیاست و به هم

هش دهد. را کا دیکند و زمان تول شببتریبرنامه را ب دیکه بتواند سببرعت تول ردیگیمورد نظر قرار م یاز تکنولوژ ییهاجنبه

در زمان سبباخت برنامه، سبببب  ییجوبوده اسببت و هرگونه صببرفه یمدت و زمانبر یطوالن ندیهمواره فرآ یونیزیتلو دیتول

 . کردسربار اطالق  نهیهزرا توان آنها یکه م ییهانهیهز .شودیم دیتول یهانهیکاهش قابل توجه هز

شبکه شرکت منجر به یونیزیتلو دیجد یهااما ظهور  ست که تول شده یمتعدد کوچک یهاظهور  ش دیا سفار  یبرنامه را 

 است. یتخصص وهیها بودجه کم و انجام کار به ششرکت نیدهند. خصلت مشترک ایانجام م

دغدغه هر روزه  یجذاب بصر یهاساخت برنامه برای دیابزار خالقانه جد افتنی یجستجو برا ؛یبر مسائل عمدتاً مال عالوه

 زاتیتجه یایدر دن یامر به خوب نی. اسببتیممکن ن دیجز با ابزار جد دیجد یبصببر یهاجلوه جادیسببازان اسببت. ابرنامه

 یهاارائه شود. مخصوصاً در مورد برنامه یریتصو دیجد یهاافکت شودیافکت مشهود است که هر روز تالش م تالیجید

به  یوجود دارد که به طور تخصببصبب ییها. شبببکهددار یادیز تیاهم یریتصببو دیجد یهاتیارائه جذاب ون،یزیخاص تلو

 نکهیا لیبرنامه، به دل یذات یهاتیبدارند. جدا از جذا گریکدیبا  زین ینیپردازند و رقابت سببنگیها مبرنامه نگونهیا شینما

افزوده  یبرنامه؛ محتوا کردنتر داراسببت تنها عامل جذاب قیرا از چند طر کسببانی یامکان انتخاب موضببوع نندهیاغلب، ب

طالعات ا دهیناد یهاجنبه شیو نما دیبهتر اطالعات، تأک یبصر شیتواند نمایمحتوا م نی. ااستشده به آن توسط شبکه 

 باشد. …و

ست  اییتوان به تکنولوژیم ایآ شرا دارای ییکه به تنها افتید شد؟ دلخواه برنامه طیتمام  سبتاً  تمیبا ق یعنیسازان با ن

 نیا به یاریباشد. کارشناسان بس دیجد یبصر یهارا فراهم کند و باالخره ارائه دهنده جلوه عیسر یسازکم امکان برنامه

 کنند.یم یرا به عنوان راه حل معرف یمجاز ویستودا یدهند و تکنولوژیپرسش پاسخ مثبت م

 به یسبب اقبال عموم یکیو عالوه بر مالحظات تکن کردهرا ممکن  یتکنولوژ نیرخ داده است که بروز چن یرییچه تغ اما

ست؟ همواره ارائه امکان تکن زیآن ن ستقبال از آن نم دیجد یکیشده ا صوشودیسبب ا سال پ یری. تلفن ت به  شیدهها 

ا فراهم ر ییهاکیتکن نیچن رشیکه بستر پذ یرسد جدا از مالحظات مالی. به نظر منشداستقبال  از آنبازار ارائه شد اما 

برودکست  زاتیشدن تجه یتالیجید عیرشد سر نکهیبه دو امر وابسته است. اول ا دادیرو نیوقوع ا زین یکیکرد از نظر تکن

ست تا پالتفرمسب شده ا س تالیجید یهاب  ضا باید نیو بنابرا شوندمبدل  تالیجید کپارچهی یهاستمیبه   یکیتکن یف

سب برا ستفاده از ا یمنا شود. هم چن زاتیتجه نیا سال اخ نیفراهم   زانیبه م وتریاطالعات و کامپ یتکنولوژ ریدر چند 
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برودکسببت و  نیماب یبا کمرنگ شببدن مرزها جهیدر صببنعت برودکسببت مورد توجه قرار گرفته اسببت و در نت زیادی

دکست برو زاتیدر مورد تجه یمیقد یصنعت قرار گرفته و تابوها نیا اریدر اخت یاردهنامبرده امکانات گست یهایتکنولوژ

  سایت پویندگان فناوری زاگرس( ، از وب3/3/1398)بازیابی در تاریخ رنگ باخته است.  جیبه تدر

ور چند کش اریت در حال حاضر در اختی استودیوی مجازی اسفضا ةآورند دیکه پد ؛یزارتیو یاز تکنولوز یریگدانش بهره

 ند.کاز آن در خبر صدا و سیما استفاده میکرده و  یرا بوم یتکنولوژ نیا استه تتوانس کشور ما نیز وانگشت شمار است 

 ست؟یچ یمجاز ویاستود

را با  ویدرون استود یقیحق یایاش گرید ایافراد و  ریتصاو بیاست که امکان ترک یونیزیتلو یویاستود 1یمجاز یویاستود

شده  یِمجاز طیمح صورت  ،وتریکامپ باساخته  . کندیفراهم م یمجاز تیواقع یهایژگیو با در نظر گرفتن و همزمانبه 

 یبردارریسبز تصو ای یدست پرده آب کی یویداستو کیعمدتاً در  یقیحق یایاش گرید ایو  یها از مجرگونه برنامه نیدر ا

ستود یدیشود. نکته کلیم  یواقع نیامکان حرکت دورب یونیزیتلو یسنت یکروماک یهابا برنامه سهیدر مقا یمجاز یویا

مناسببب در  یسببه بعد یو نما کردهحرکت  یمجاز یدر فضببا یمجاز نیاسببت که متناظر آن دورب یدر حال نیاسببت ا

سببه جز  یآنها دارا ةارائه شببده اسببت که عمد یمجاز ویاسببتود جادیا یبرا یمختلف یهاکیشببود. تکنیم 2رندر یخروج

ستود ی. البته تعدادهستند ریسازنده ز  زیم یاز کروماک یبوده و در مابق یداخل یسامانه کروماک یدارا یمجاز یها ویاز ا

 شود.یماستفاده  کسلیم
 

 
 (پردازش ریبص یشرکت مهندس تیوبسااز ، 2/3/1398در تاریخ  )بازیابی 

 یمجاز ویاستود یهاکیتکن

حرکت دوربین و دنبال کردن حرکات مجری توسبببط سبببیسبببتم ردیابی حرکت دوربین، حرکت دکور مجازی نیز با  با

زاویه دوربین، زاویه دید دکور مجازی نیز  گیرد و با تغییرپرسببپکتیو واقعی به طور همزمان با حرکت دوربین صببورت می

تواند با دکور به طوری که مجری تا حد زیادی می ،شببوندپردازش می Real Timeکند و این حرکات به طور تغییر می

ضای مجازی  شد یا جلو و عقب آن قرار بگیرد یا حتی از درون آن حرکت کند و بدین ترتیب آن ف شته با مجازی تعامل دا

 دی برای بیننده، واقعی به نظر خواهد رسید. تا حد زیا

                                                           
1- Virtual Studio 

2- Render یاز نرم افزار مورد نظر خروج یصحنه سه بعد کیکشد تا یکه طول م یباشد. مدت زمانیم یسه بعد میپرداخت صحنه، سازنده صحنه عظ ای 

 ت،یمیان ،یسببازمدل ا،یرا در رابطه با اشبب یکامل اریو بسبب صببلاطالعات مف وتریو توسببعه دهندگان به کامپ سببانیبرنامه نو دیکار با نیا یگرفته شببود. برا

 تا بدهند …و  نیحرکت دورب یها، ابر، چگونگ هیسبببا ،ینورپرداز ک،ینامی( ، د…آب و  ا،ی)دود، انفجار، آتش، گرد و خاک، بخار، در یاذره یهاسبببتمیسببب

 را پردازش کند. میاطالعات عظ نیا وترکامپی

ردیابی دوربین
تولید محیط مجازی به صورت 

بالفاصله و فوری

ترکیب ورودی دوربین از 

سبز و / استودیوی پرده آبی

محیط مجازی
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نه امروزه به عنوان پس زمی یک پرده آبی  جای  عداًب که ب  ای 

صاویر ثابت می ضای کامالًجای آن را ت بز س گرفتند، از یک ف

که در آن کف و دیوارهای مکان فیلمبرداری نیز سبببز اسببت، 

نظور م شود و با نصب تجهیزاتی که بتوان با آنها، بهاستفاده می

ک جازی، حر یای م کان دوربین در دن دوربین را  اتتعیین م

 مناسب استفاده از تجهیزاتردیابی و کنترل کرد و همچنین 
 

های سه بعدی با کیفیت عالی که به عنوان پس زمینه ها و انیمیشنبرای تهیه گرافیکمناسب نرم افزاری و سخت افزاری 

توان حیاتی دیگر به آن شود، میکه برای میکس تصاویر استفاده می chroma keyerشود و و پیش زمینه استفاده می

 تصاویر بخشید.

ش دهیسوال را پرس نیاز خود ا دیشا ستود نیکه کار ا دیبا ستود ست؟یها چ وینوع ا ستود کی یمجاز ویا  یونیزیتلو یویا

ست که اجازه م ش گرید ایاز مردم  یاز زمان واقع یبیدهد تا ترکیا سط  یساز هیشب طیمح کیدر  یواقع اءیا شده تو

ند. در ایداده م لوهج یعیبصبببورت طب یقیاجسبببام حق وهیشببب نیکه در ا وتریکامپ از فن  دیجد یتکنولوژ نیشبببو

chromakey ستفاده م ستود کیاز  یدیشود. نکته کلیا  3D یتواند در فضایم یواقع نیاست که دورب نیا یمجاز ویا

 جهیر نتاشد دبمی ویسبزرنگ استود یاز فضا نیدورب ریاست تصو یمجاز یاز فضا نیدورب ریحرکت کند. از آنجا که تصو

ست نیمنطبق با دورب یصحنه مجاز نیا س ایو  هیتواند زوم، تابش، زاویدر هر زمان م نیکه دورب ا ضا ریم  3D یرا در ف

 است. یواقع خواهد چرا که در زمانینم ازین شیپ دیتول اصالً یمجاز ویانجام دهد. استود

را  یازمج طیمح ریبا تصببو نیدورب ریاسببت که تصببو نیا کسببریدارد. کار م ینقش موثر یتکنولوژ نیدر ا ویدیو کسببریم

صو کیکند و یم قیتلف شامل دو یا چند دوربین به همراه یم یواحد را به خروج ریت ستودیو مجازی  ستم ا سی ستد.  فر

 مکانی دوربین استودیو ارائه کنند. درحالی که  ضعیتو ةکه وظیفه دارند اطالعاتی دربار است Trackingسیستمهای 

گنببال ی قی، سببب ی ق ح ین  ب ئو دور هببای ویببد

Foreground کند، یک سببیسببتم را تولید می

سبباز تصببویری مانند یک سببوپر کامپیوتر شبببیه

های ( سببیگنالvizrtگرافیکی )سببیسببتمهای 

با آن را میپس نه مرتبط  سبببازد. سبببپس زمی

نال نه و های پسسبببیگ با  Foregroundزمی

ستفاده از سیستم کروماکی ترکیب می ند و شوا

( در اختیببار FG+BGهببای مرکببب )خروجی

 DVEتجهیزات انتهای مسبببیر مانند میکسبببر 

   گیرد. عالوه برمونیتور و دستگاه ضبط قرار می

شود تا تصویربردار را در گرفتن نماها یاری کند.تفاوت عمده آن هر سیگنال مرکب به ویزور دوربین مرتبط نیز ارسال می

 کیاسبببت که گراف bluescreenدر  وتریکامپ کیگراف ،هالمیمورد اسبببتفاده در ف ژهیو یهابا جلوه یمجاز ویاسبببتود

و 26/7/1393 ،«اسببتودیوی مجازی چیسببت؟» )بازیابی از سببایت باشببگاه خبرنگاران جوان، .ردیگیصببورت م یواقع ریدر زمان غ یوتریکامپ

  سایت پویندگان فناوری زاگرس( وب

شببوند، حاصببل یسبباخته م یفناور نیبا ا یونیزیتلو یهااز برنامه یلیکه امروزه خ یمجاز یوهایاسببتودبه طور خالصببه 

ستفاده از فناور ش یا ستود کی یسازهیشب یها براانهیرا یاطالعات و توان پرداز و  ینزما یهانهیکه هم هز یونیزیتلو ویا
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 یونیزیتلو یهاهمندان به سببباخت برنامعالقه یتواند برایدارد و هم م ازیسببباخت ن یبرا یکمتر یانسبببان یرویو ن یمال

صت شد تا بدون ن یعال یفر ستود ازیبا شتن به ا ضا یحت متیگران ق یوهایدا جذاب  یاکوچک هم بتوانند برنامه ییدر ف

 یاست که برا یکروماک یآورو فن یآب /همان استفاده از پرده سبز درنم ةویدر واقع ش «یمجاز یویاستود»کنند.  دیتول

 رود.یبه کار م یهواشببناسبب یهاکه در گزارش یکیمشببابه تکن گرید ریآن با تصبباو ینیگزیو جا نهیپس زم ریحذف تصببو
  سایت پویندگان فناوری زاگرس( ، از وب3/3/1398)بازیابی در تاریخ 

 یمجاز ویاستود ساختار

 ةدربار یدارند اطالعات فهیاسببت که وظ Tracking یبه همراه راهکارها نیشببامل چند دورب یمجاز ویاسببتود سببتمیسبب

ستود نیدورب یمکان تیوضع  کیکند، یم دیرا تول فورگراند دئویو یهاگنالیس ،یقیحق نیکه دورب یارائه کنند. درحال ویا

صوهیشب ستمیس سپس سیمرتبط با آن را م نهیپس زم یهاگنالیس یکیرافگ وتریسوپر کامپ کیمانند  یریساز ت ازد. 

س فورگراندو  نهیپس زم یهاگنالیس ستفاده از  کب مر یهایشوند و خروجیم بیترک یکروماک ستمی)اغلب اوقات( با ا

(FG+BG) کسریمانند م ریمس یانتها زاتیتجه اریدر اخت DVE ضبط قرار م توریمون )بازیابی در تاریخ  .ردیگیو دستگاه 

  سایت پویندگان فناوری زاگرس( ، از وب3/3/1398

 یمجاز ویاستود ستمیس ازیمورد ن زاتیتجه

 
 سایت پویندگان فناوری، از وب3/3/1398)بازیابی در تاریخ 

 های سامانه استودیوی مجازیویژگی

 
  (پردازش ریبص یشرکت مهندس تیوبسااز ، 2/3/1398در تاریخ  بازیابی)

سیستم Renderingسیستم Trackingسیستم 
Compositing

.

ن واقعیپشتیبانی از حرکت دوربین مجازی توسط کاربر بصورت بالفاصله و فوری یا مبتنی بر حرکت دوربی

قابلیت بازتابی بودن کف استودیو

ایجاد سایه مجازی برای اشیای حقیقی

امکان قرار دادن چند بیلبورد در استودیوی مجازی

قابلیت نمایش لوگو بر روی خروجی سیستم

- 3Dپشتیبانی از استودیوهای مجازی طراحی شده در نرم افزارهای گرافیکی سه بعدی از قبیل  Max وMaya

و یا آنالوگSDIقابلیت خروجی به صورت دیجیتال 

دارابودن نرم افزار کروماکی داخلی
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 یجار یونیزیتلو دیتول روش

سی( …و  شینما ال؛یسر لم؛ی)ف ونیزیتلو یشینما یهاساخت برنامه ةنحو ست و ف ارب صو یلمبرداریمتنوع ا  یربرداریو ت

ش به عنوان روک دیکار شا یهستند و اجرا یها معموالً به مضمون متکبرنامه نید. اشویرا شامل م شنیمیان یو حت دئویو

ا هبرنامه نیشببود. ایپر م یگرید یهابا برنامه یونیزیتلو یعموم یهاهاغلب شبببک ید، اما سبباعات کارشببو یمناسببب تلق

نباشند، اما تعدد و تنوع آنها سبب شده نقش  یشینما یهابرنامه اندازةقادر به جذب مخاطب به  شهیممکن است که هم

 :عبارتند ازها برنامه نیداشته باشند. ا نندگانیدر پرکردن اوقات فراغت ب یمهم

 
شترک ا یهایژگیو ست که نحو نیها در ابرنامه نگونهیم شا دیاجرا و تول ةا سبت محتوا تأث دیآنها  شد.  گذارریبه همان ن با

شا صو نیدورب کیکه فقط با  یمسابقه فوتبال ی)تما صور کن یربرداریت شد را ت سب  انتخاب نی( و بنابرادیشده با قالب منا

 آن دارد. تیدر جذاب یادیز تیاهم

ستود یونیزیتلو دیبحث تول میبخواه اگر . دشویم انجامها عموماً با دو روش نوع برنامه نیا دیتول م،یمحدود کن وهایرا به ا

ستفاده از روش کروماک ستفاده از دکورها ای یا شریح می یواقع یا  در تاریخ)بازیابی  شود.که در مطب زیر روش کروماکی ت

  (https://hardware.tosinso.com/articles/32979/ از سایت، 4/3/1398

 یکروماک روش

صو ستدیایسبز( م ای ی)آب یپرده رنگ یجلو یمجر ای گریباز ،یروش کروماک در ود اما با شیگرفته م نیدورب با رشیو ت

 .شود مینما به دو بخش تقس نیاز ا یناش یدئویو گنالیکه سشود یتالش م دئویو یهاکیاستفاده از تکن

 Foreground ای نهیزم شیناهمرنگ با پرده( = پ یهاالمان ری)و سا یمجر ای گریربازیتصو

 Background ای نهیهمرنگ آن( = پس زم یهاالمان ریپرده )و سا ریتصو

سال اطالعات ناح با س نهیپس زم یرنگ هیار ضور رنگ یفرمان داده م چریسوئ کی( به Key گنالی) شود تا در لحظات ح

س یکه در مرحله بعد دینما یگرید یدئویو گنالیس ینیگزیاقدام به جا نیمع شود.  بیمجدداً ترک نهیزم شیپ گنالیبا 

از مراحل  است، پس ستادهیسبز ا /یپرده آب یدر جلو یکه مجر میریدرنظر بگ یرا به صورت هیاول ریاگر تصو بیترت نیبد

صو یو به جا دهشحذف  یکه پرده آب شودیپردازش، مشاهده م ست به نحو ریآن مثالً ت که  یکوهستان قرار داده شده ا

 است. ستادهیکوهستان ا یجلو یمجر دیآیبه نظر م

با امکان  یی( بعالوه فضبباکسببریو م Keyer ن؛ی)دورب زاتیدارد شببامل تجه ازین یکروماک سببتمیکه سبب یامکانات مجموعه

 .ستیها هم نیسادگ نیسبز است. اما کار به ا /یو پرده آب ینورپرداز

خبر و برنامه های خبری
برنامه های  دارای ساختار 

جُنگ و مجله
مسابقات

موسیقیبرنامه های ورزشیبرنامه های گفتگومحور

برنامه های تبلیغاتی تجاریبرنامه های کودک
برنامه های انتخاباتی 

...(معرفی کاندیداها؛ اعالم نتایج و )
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 : ردیمورد توجه قرار گ دیبا یکه در هنگام کار با کروماک ینکات

 
 سبز /یپرده آب هیبه ناح کنواختینور  دادن

سا کیشود تا امکان تفک ینورپرداز کنواختیبه طور  دیسبز با /یآب هیناح صورت  نیا ریدر غ شود سریم ینواح ریآن از 

مان ز زینو یداراریتصبببو لب نورپردازان ز هد بود. اغ باز یرا صبببرف نورده یادیخوا ند و یو پرده م یمجر ای گریبه  کن

 گنالیتوان سببینم زیم ریمثل ز رهیت هیبا سببا یاسببت که از نواح جه. قابل توشببوندیرا متحمل م یادیز یهاتیمحدود

خواهد  ریتصو یبر رو زیظهور نو باعث یدر مرحله نورپرداز یدقتیبروز هرگونه ب تی. در نهاگرفت یکروماک یبرا یمناسب

 شد.

 سبز /یبه ابعاد پرده آب توجه

ساحت پرده  هرچه شد؛ باز شتریب سبز /آبیم شدن از آن را م یمجر ای گریبا ست مجرابدییامکان دورتر   ۴ ی. اگر قرار ا

 باشد. Shoot off یبرا یاضاف %۲۰متر +  ۴حداقل  یمتر در عرض پرده حرکت کند الزم است ابعاد پرده آب

 سبز /یو نور پرده آب 1فورگراندتقاطع نور  عدم

شود که ا یبه نحو دیبا ینورپرداز صدمه زدن به  گریکدیدو نور حداقل تقاطع را با  نیانجام  شند تا بتوان بدون  شته با دا

  نهیزم شیپ یبر رو ویافکت ینورها یبه اجرا ازین یداد. مخصوصاً وقت رییتغ ای کرداصالح  یرا به راحت یگریاز آنها؛ د یکی

 (یمجر یبر رو یباشد. )به عنوان نمونه نور رنگ

 گنالیپردازش س ریکم در مس ریتاخ

 نیب یریاسببت که تأخ یعیطب گنالیپردازش سبب اتیمتفاوت و انجام عمل ریاز چند مسبب ریتصببو گنالیعبور سبب لیدل به

و هم  ریتصاو یاز نظر همخوان یبه حداقل برسد تا مشکل یستیبا ریتأخ نی. اما در هر صورت ادیآ دیمختلف پد یرهایمس

 .دیاین دیپد ریصدا و تصو یهمزمان نیچن

 به مشکل برگشت رنگ توجه

صو Hue رییسبب تغ ،یمجر یشده به پرده و کف بر رو دهینور تاب انعکاس صو جادیو ا ریت شود و به یم یعیطب ریغ ریت

مشببکل موثر  نیو توجه به فواصببل در رفع ا حیصببح ینورپرداز (؛Color Spill)کند یم رییتغ ریرنگ تصببو بیترت نیا

 است.

                                                           
Foreground -1 

سبز/ دادن نور یکنواخت به ناحیه پرده آّبی

سبز/ توجه به ابعاد پرده آبی

سبز/ عدم تقاطع نور فورگراند و نور پرده آبی

تاخیر کم در مسیر پردازش سگنال

توجه به مشکل برگشت رنگ

Focus Pullingفقدان امکان استفاده از 

مجری/ محدودیت حرکت بازیگر 
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 Focus Pullingامکان استفاده از  فقدان

مورد  هیکه ناح یاسببت به نحو Focus Pullingانجام  ریاز تصببو یبه بخش خاصبب نندهیجلب توجه ب یهااز روش یکی

سا شوند. ا ینواح رینظر فوکوس بماند و  ستفاده از پد نیاز فوکوس خارج  ر . اما دردیگیصورت م دانیعمق م دهیامر با ا

صو ش یکروماک ریت شته با صد دا صو میشده اگر ق شود و پس زم یمجر ریکه ت شود ممکن  نهیفوکوس  از فوکوس خارج 

صو راینخواهد بود ز سب یزانیشود و امکان اتافوکوس نمودن آن به میم نیتأم یاز منبع خارج نهیزمپس  ریت با  که متنا

 باشد وجود ندارد. ریتصو دانیعمق م راتییتغ

 ی/ مجر گریحرکت باز تیمحدود

ست و هم چن تیمحدود یدارا یکروماک طیمح در ینورپرداز شدن از محدوده پرده  یبرا زین یمجر ای گریباز نیا خارج ن

و است که برخالف د یتیمحدود یدارا زیکارگردان ن یبه عبارت ایو  ربرداریدو، تصو نیدارد. عالوه بر ا تیمحدود یکروماک

 .ستیقابل پوشاندن ن یمورد اشاره شده قبل به سادگ

 نیو حرکات خود دورب (Pan, Tilt, Zoom) که قابل تصور است  یشامل تمام حرکات نیحرکت دورب تیمحدود یعنی

ستود یدر فضا صو نهیپس زم شهیهم نکهیا لیشود که به دلیم یاز آن جا ناش تیمحدود نی. اویا اخته س شیاز پ یریت

 یسببب نخواهد شبد که بر رو نهیزم شیپ ریتصبو یبر رو یحرکت راتیی( انجام تغدئویو ریوتصب ای کیشبده اسبت )گراف

 ریدو تصبببو نیا نیب نیکه در لحظه قبل از حرکت دورب یارتباط نیرخ دهد بنابرا راتییهم همان تغ نهیپس زم ریتصبببو

ست از م صطالح کروماک انیبرقرار بوده ا ست که با ا نیا مرا نیا لیرود. دلیلو م یخواهد رفت و به ا صاو نکهیا س پ ریت

 گریکدیاز نظر مکان با  یارتباط چگونهیشببوند هیم بیترک گریکدیصببفحه مسببطح با  کی یبر رو نهیزم شیپو  نهیزم

 رییتغ زین هنیپس زم رید متوقع بود که تصوکرواحد به چپ حرکت  کیبه اندازه  نهیزم شیپ نیاگر دورب نیندارند و بنابرا

متر به جلو حرکت کند  ۲ ،نیوجود ندارد که مثالً اگر دورب ریتصببباو یبرا یمرجع واحد مکان چگونهیه نیکند. هم چن

صو سبت تغ نهیپس زم ریانتظار برود که ت ضع رییهم به همان ن ش یحت جهیدهد. در نت تیو ارتباط  یبه نوع میاگر قادر با

ر لحظات که د شودباعث میامر  نی. استیممکن ن ظهدر هر لح راتییمحاسبه نسبت تغ میکن جادیا ریدو تصو نیب یمکان

سپکت نیحرکت دورب سشویم مواجه صحنه ویبا برهم خوردن پر سائل یاری. ب ش یاز م  یروماکک وهیکه در ارتباط با کار به 

سائل ذات شدمطرح  شکالت کیتکن نیخود ا یم ست مانند م صل  یکه در اثر نورپرداز یا  یعنیاما مورد آخر  شودمیحا

معنا که راه  نیو حل شببود بد ردیقرار گ یمورد بررسبب کیتواند جدا از تکنیاسببت که م یامر نیحرکت دورب تیمحدود

ش افتی یحل صو میکه اوالً قادر با صو یرا به نوع نهیپس زم ریت ساز نهیزم شیپ نیدورب ریبا ت کان اعمال که ام میمرتبط 

شد. )مطم یحرکت راتییتغ شته با ستلزم ا نیا ئناًبر هر دو وجود دا صو نیامر م ست که ت صو نه،یپس زم ریا  شیز پا یریت

اطالعات  افتیباشبببد که با در یوتریکند به عنوان نمونه منبع آن کامپ رییتغ نیدورب راتییآماده نباشبببد و بتواند با تغ

 اًی، ثانداشببته باشببد دوجو ویامکان حفظ پرسببپکت جهیکند( و در نت ریتصببو رییاقدام به تغ نهیزم شیپ نیاز دورب یارسببال

و  شود توریمون به دقت نیاست که تمام حرکات مورد نظر دورب یبرآورده شدن منظور فوق ضرور یمشخص است که برا

صورت پارامترها زانیاطالعات در مورد م شامل لنز( تبد نیدورب یمکان قیدق یو نحوه حرکت آن به  شده و به منبع  لی)

   (سایت پویندگان فناوری زاگرساز وب، 3/3/1398در تاریخ بازیابی ) .شوداعمال  نهیپس زم ریتصو دیتول

 مجازیها و مزایای فناوری استودیوی محدودیت

 برخی موضوعات مربوط که در این بخش رندیبگ دهیاز مردم آن را ناد یاری، بس یمجاز یوهایاستود یتازگ لیبه دل دیشا

 . دهیمرا مورد بحث قرار می یمجاز یویاستود یهاستمیس یبه نسل کنون
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سنل تول اول، ستود یآورفن یهاتیاز محدود دیبا دیپر ضح یمجاز یویا شند. وا در اتاق  shootبه  ازیمورد ن نیترآگاه با

جهت  گرانی(، و بازیمنحن هایلخت و گوشببه وارهای)د هسببتندبد  هایکیدارای آکوسببت عموماً یهای آب. اتاقاسببت یآب

 ییروشبنا ن،همچنی. خورندبا آن به مشبکل بر می ینامرئ اءیکردن با اشب قرارارتباط بر ایبرای خودشبان و  تیایجاد موقع

شنا یاتاق آب ست، و پس از آن که رو شوار ا شا رتغیی ،شودتنظیم می یید ر ( دکیاثرات درامات یبرخ یبرا دیدادن آن )

 . آیدها به شمار میاز چالش گرید یکیحال  نیع

 هایاندازه ،یمواردی را به عنوان چند ضلع نیرندر چن ستمسی. است یمجموعه مجاز یدگیچیاز پ یدیگر ناش تیمحدود

شنایی اثرات و بافت،  یهاتیاز محدود دیبا ،مجازی مجموعه ساخت با درگیر افراد سایر و طراحان. سازدمحدود می رو

 رندرآگاهی داشته باشند.  ستمیس

 دیبا نیدورب ی. اپراتورهااسببت زیآمتیموفق اتیعمل یبرا دیجد یمهارتها نیازمند یمجاز یویاسببتود یسببتمهایسبب دوم،

 یدگیچیز پا دیبا رانیدارند و مد یدر اتاق آب هاکیبه آموزش تکن ازین گرانیرا درک نمایند. باز یابیرد ستمیس یهاتیقابل

 آگاه باشند.  بیو ترک ،یابیرندر کردن، رد یبرا ختلفم یهاستمیس ریو عملکرد ز اتیعمل یکل

سر ،یاندازراه هانهیهز سوم، شدن  سوخ  ستود زاتیو ادغام با تجه عیمن شکالتی را  ییویا صمیم برایموجود م  رد گیریت

صوص ست آوردن تکنولوژ یروش برا نبهتری اتخاذ خ ستود یبه د سازی ژهیامر به و نای. نمایدایجاد می یمجاز ویا  در باز

 . استصنعت پخش، صحیح  یفعل

ستود یستمهایس همچنین س یایمزا یمجاز یویا سنددار یاریب صاد یایاز کاربران به مزا یاری. ب ستمها نیا یاقت از  سی

ضای ف ی)مجموعه مجاز ینگهدار هاینهیقبیل کاهش هز شغال نمی یکیزیف  و ساخت هایهزینه کاهش ،(کندزیادی را ا

 دیولت یتواند برایم یاتاق آب کی) ویاستود هاینهی(، کاهش هزآسان سازیادهیو پ یمواد ارزانتر، راه انداز ای و اثاثیه) ساز

 کیرنگ  ریی)تغ یطراح یهانهیشود(، و کاهش هز "یکربندیپ" یمجموعه مجاز رییبا تغ یمختلف به سادگ هایفرآورده

 . کنندبافت طبقه آسان( توجه می ایو  وارید

سببازند، آنها ممکن ممکن می یبصببر هایو جلوه یهمچنین احتماالت خالقانه جدیدی را در طراح یمجاز یوهایاسببتود

 آنجاییکه از مثال، عنوان به. سببازندرا ممکن می شببترییب یشببهاید و انجام آزماشببون دیتولاسببت منجر به کاهش زمان 

را بالفاصبببله و بدون انتظار از  جینتا توانندیم دیل در تولدخی افراد کنند،عمل می یدر زمان واقع یمجاز یوهااسبببتودی

ممکن اسببت منجر به  زین یمجاز یوهایگسببترده، مشبباهده نمایند. اسببتود احتماالً postproduction رهاییتاخ قیطر

شارکتشکل  رقرا یدر زمان واقع یمجاز یطیرا در مح گرانیزیرا ما هم اکنون باز شوندمخاطب  دیجد گیری تعامل و م

 از لحاظ یمجاز یویاستود یهاستمیوارد شود. س یمجاز یایممکن است قادر باشد به دن یبه زود زین نندهبی دهیم،می

 زین بیرکت شتریب رییپذخواهد شد. انعطاف ترشرفتهیردیابی پ ستمیدر آینده بهبود چشمگیری خواهند داشت و س یفن

خواهد تولید پخش  ندهیدر آ ینقش قابل توجه یمجاز یویاسببتود یآورفنبدون شببک د. شببوممکن می ادیبه احتمال ز

  (https://hardware.tosinso.com/articles/32979/ از سایت، 4/3/1398در تاریخ )بازیابی  داشت.
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