ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ
ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﺣﺮﮐﺎت
اﺷﺨﺎص ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک از  ۲ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی  Pose2Poseو Pose2Frame

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﺺ ،ﺗﻨﯿﺲ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺎزی ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
از  Pose2Frameﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺨﺺ و ﺳﺎﯾﻪاش در ﮐﻨﺎر ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ او در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺣﺮﮐﺎت ﺷﺨﺺ اﺳﮑﻦ ﺷﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دورﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺳﻤﺖ ادوﺑﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف ﮐﺮدن اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی واﻗﻌﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺎزی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﮑﻞ دارد و ﻃﯿﻒ ﺣﺮﮐﺘﯽ آن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺮار دارد و ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻗﻄﻌﺎ آن
را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﮐﻞ ،ﺑﺨﺶ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺷﺨﺼﯽﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ در
آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﻮﺗﻮﺑﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را وارد ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺪا از اﯾﻦﻫﺎ ،ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮏ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪﺗﺮ ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،دﻧﯿﺎی وﯾﺪﯾﻮ ﮔﯿﻢ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ ﺑﻮده و در ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  5و اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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