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ﭘﺮو:

ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری اﺳﻠﻮﻣﻮﺷﻦ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۷۶۸۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﻨﺴﯽ ﻧﺎﻧﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﺘﺎب »ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ راز ﻧﮕﻪدار ﺗﺎرﯾﺦ« از اﺳﺮار دوﺳﺘﺶ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻮاوی ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯿﺖ  ۳۰ﭘﺮو و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را از

دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از اﺳﺘﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺖ  ۳۰ﭘﺮو ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری اﺳﻠﻮﻣﻮﺷﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۷۶۸۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهای را از ﺣﺪﻗﻪ در ﻣﯽآورد.
ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  ۳۰ﭘﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۷۶۸۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری اﺳﻠﻮﻣﻮﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری  ۹۶۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪای را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺪد  ۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﺮخ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری

دورﺑﯿﻦ  ۴۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﯿﺖ  ۳۰ﭘﺮو را  ۳۰در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ۹۶۰ ،ﻓﺮﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ  ۳۲ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ.
ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  ۷۶۸۰ﻓﺮﯾﻢ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۵۶ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﺮ »ﺛﺎﻧﯿﻪ«.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﻠﻮﻣﻮ ﮔﺎﯾﺰ )ﭼﻨﻞ ﻣﺨﺼﻮص وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻃﻨﺰ اﺳﻠﻮﻣﻮﺷﻦ ﯾﻮﺗﯿﻮب( از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺎﻧﺘﻮم ﻓﻠﮑﺲ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ »ﺗﻨﻬﺎ« ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۶۶۰۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در اﺑﻌﺎد

 ۲۰۴۸در  ۱۹۲۰ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﮐﻨﺪ؛ ﻗﯿﻤﺖ؟  ۷۹۰۰۰دﻻر .در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
 10ﻫﺰار ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ:

اﻣﺎ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۹۹۰ﭼﻘﺪر ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از
داده را ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ و ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱/۲۵۶ام ﺳﺮﻋﺖ اﺻﻠﯽ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎدﻣﺎن
ﻧﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺣﺘﯽ آﯾﻔﻮن ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری 4K
داغ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﺟﺎزه ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻣﺠﺪد را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.
ﺳﻮال ﺑﻌﺪی ﻣﯿﺰان ﺻﺤﺖ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ واﻗﻌﯽ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار ﯾﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ؟

اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰارش را ﺑﻪ رخ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﮑﺸﺪ ،اﻣﺮی ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را در ﻫﻮاوی ﭘﯽ  ۳۰ﭘﺮو

)ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ( دﯾﺪهاﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدن اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻔﺲﻫﺎﯾﻤﺎن را در ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ ﮐﻨﯿﻢ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ از آب در
ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻮاوی ﮔﻔﺖ ۱۹۲۰ :ﻓﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺖ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

