ﺣﺮﮐﺎت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﭘﻬﭙﺎد در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ]ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
اﮔﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮﻓﯽ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دوﺳﺖ
دارﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ از ﭘﺮواز
ﯾﮏ ﭘﻬﭙﺎد ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.
ً
اﺧﯿﺮا ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺮی اﭘﯿﺰودﯾﮏ ) Long Term Paradiseﺑﻬﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت( ﺗﻮﺳﻂ Team
) Blacksheepﺗﯿﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺳﯿﺎه( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ

آن ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

روﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻬﭙﺎد ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ در وﯾﺪﯾﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺮﺋﺖ دﯾﺪن ﮐﺎﻣﻞ
اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۶۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ) (Vertigoرا
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺮﮐﺘﯽ ﯾﺎ  Motion Sicknessدﺳﺘﻪ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ دور دﯾﺪن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ را ﺧﻂ ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدﺳﺘﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد و ﺣﺎﻟﺖ اول
ﺷﺨﺺ وﯾﺪﯾﻮی ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮواز روی ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﯾﻦ
ﭘﻬﭙﺎد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺣﺲ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ را ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۶۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ،
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻤﻮل وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﺤﻮ ﺷﺪه و
ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺑﻮده و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﺪ.

وﯾﺪﯾﻮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ۴۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه ،ﺟﺪای از ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﻟﺤﺎظ
ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺰ ﺣﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد.
ﺗﺪوﯾﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ )ﻧﻈﯿﺮ آﻓﺘﺎب( و ﺑﺮ اﺳﺎس رﯾﺘﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ وﯾﺪﯾﻮ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهای ﻫﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت وﺟﻮد دارد؛ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﭘﻬﭙﺎد ﻣﯿﺎن دو ﺧﻂ ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ در ﺣﺎل
ﺣﺮﮐﺖ ،ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ  Blacksheepﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻟﻘﺐ ﯾﻮﺗﻮﺑﺮﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن را از آن
ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ از وﯾﺪﯾﻮ در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻗﻠﻪ ،ﺻﻠﯿﺒﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ در آن ارﺗﻔﺎع
ﻗﺮار دارد.
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