اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﭘﺲ اﭘﻠﯿﮑﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﭙﺲ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ای را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﻪ ﮔﻞ زاده | ﺟﻤﻌﻪ ۱۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۳
در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم  Hyperlapseﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
دارﻧﺪﮔﺎن آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻢ-ﻟﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﯾﻢ-ﻟﭙﺲ در واﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺻﺪﻫﺎ ﻋﮑﺲ و ﻓﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ دورﺑﯿﻦ  DSLRﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺗﺎﯾﻢ-ﻟﭙﺲ و ﻣﻨﻈﺮه ﺟﺎﻟﺐ ٬ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺗﺎﯾﻢ-ﻟﭙﺲ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه را در زﯾﺮ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
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و ﺣﺎﻻ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺪون ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ و دورﺑﯿﻦ
ﺣﺮﻓﻪ ای وﯾﺪﺋﻮ ﺗﺎﯾﻢ-ﻟﭙﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻼگ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی در ﺑﺎره

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ﻣﻮرد اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮب در وﯾﺪﺋﻮ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰر )ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ( دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه .در اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﮑﺎن ﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ را
ﮐﺎﻫﺶ داده و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰر ٬ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮ روی ﺟﻬﺖ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻋﻤﻮدی ﯾﺎ اﻓﻘﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد.

آﻧﭽﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺗﮑﺎن ﻫﺎی ﮐﻼﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ در

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ را ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﯾﺪه ﺧﻼق ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﻮرد اﺳﺖ.
وﯾﺪﺋﻮی زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﻄﻮر در اﻃﺮاف ﻃﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه زوم ﮐﺮده و
ﺑﺮش اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺼﻮﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﭙﺲ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻟﺮزش ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در وﯾﺪﺋﻮ آن را ﺑﺮای ﺟﺎ دادن در ﻣﺤﺪوده

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﺑﺮش دﻫﺪ و ﯾﺎ زوم ﮐﻨﺪ.
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از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮب ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﭙﺲ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺳﻼﯾﺪر ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻄﺢ زﻣﺎن ﻣﺮور
وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﺮ روی ﻣﻘﺪار  6Xﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻓﺮﯾﻢ ﯾﮑﯽ از
وﯾﺪﺋﻮ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۳۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ٬وﯾﺪﺋﻮ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ وﯾﺪﺋﻮ اوﻟﯿﻪ دارد.
ﺣﺘﯽ ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ ﺟﺰﺎت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ٬ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﭙﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
اﻣﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﮐﺎر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و اﺻﻼح اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ و ﭘﺮدازش ﺑﻼدرﻧﮓ ٬اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎی ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﭙﺲ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ٬ارزش آن را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای  iOSرواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﺑﺎ آﻣﺎده
ﺷﺪن  APIﻻزم ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ آن ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﻮﺷﯽ و  APIﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.
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