وﻗﺘﯽ  ۲۰۰ﭘﻬﭙﺎد در ﯾﮏ ﻣﻮزﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﻟﺐزﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،آذر ۱۳۹۹
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻣﺴﺎل ﻣﻮزﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی زﯾﺎدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺎم » «VWLSدر ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮزﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﺧﻮد از  ۲۰۰ﭘﻬﭙﺎد ﺑﺮای ﻟﺐزﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻣﻮزﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ وارد
ﺷﺪه و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﻮدﯾﻮی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦﺳﺎزی در

»دﯾﺘﺮوﯾﺖ« ،اﯾﺎﻟﺖ »ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن« ﺑﻪ ﻧﺎم » «Hobbesﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری » «Firefly Drone Showsﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺻﺪﻫﺎ ﭘﻬﭙﺎد ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮزﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی  VWLSرا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻮزﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » «High in Heavenﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ  ۲۰۰ﭘﻬﭙﺎد ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور اﺟﺮا و ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﻃﻮل ۹۱
ﻣﺘﺮ را ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮاﻫﺎی »ﺟﺎش اﭘﺴﺘﯿﻦ« و »ﻟﻮﯾﯽ ﻟﻮﯾﯽ« ﻟﺐزﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن را ﭘﺮاﻧﺮژی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﮑﺸﻨﺪ ،از ﻓﻨﺎوری ﺛﺒﺖ ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ و ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Hobbesدر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم
ﮐﺮده:

»ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ روی وﯾﺪﯾﻮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯿﺎن اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﯾﺎدآور وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺮاﺷﮑﺎری ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭼﻬﺮه را از راه دور و ﺑﺎ ارﺳﺎل دادهﻫﺎی ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺿﺒﻂ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم  ،Hobbesﺑﺮای ﺿﺒﻂ اﯾﻦ ﻣﻮزﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ از ﻣﯿﺪان آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ Firefly
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوازﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد  ۱۵۰ﻣﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه

ﭘﯿﺶ » «Studio Driftﺑﺮای ﺗﺸﮑﺮ از ﮐﺎدر درﻣﺎن در ﻫﻠﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  ۳۰۰ﭘﻬﭙﺎد ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

