ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻮدروﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ و ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﯽ در
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﻌﻀﺎ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ و ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی اﮐﺸﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ :اﺻﻼ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده و ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻮﺟﻮد روی ﭘﺮده
ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ!

ﮐﺮﯾﮓ ﻟﯿﺒﺮﻣﻦ ) (Craig Liebermanﯾﮑﯽ از ﺑﺪﻟﮑﺎران ﻣﻄﺮح ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺮی
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺳﺮﯾﻊ و ﺧﺸﻦ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دارد .وی اﺧﯿﺮا ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺟﺎﻟﺒﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی اﮐﺸﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﻟﯿﺒﺮﻣﻦ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ از ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ،
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﮐﺸﻦ و ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای
اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﭼﻨﺪ ﮐﭙﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ از اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان ،ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﯾﺎ
دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﺎﺑﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﭙﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﻮدروی ﻗﻬﺮﻣﺎن« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻣﻮرد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ارزانﻗﯿﻤﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه از آﻧﻬﺎ را
در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺧﻮدروی ﻗﻬﺮﻣﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺘﺎره ﻓﯿﻠﻢ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آن را در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﻨﻨﺪ! در ﭼﻨﺎن

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،ﮐﭙﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﭙﯽﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺰای ﺑﺪﻧﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺪل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮدروی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ از ﻓﺎﺻﻠﻪ  6ﻣﺘﺮی ﻧﺘﻮان آن را

ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ بامو  M5ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺳﺮﯾﻊ و ﺧﺸﻦ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮐﺜﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺴﺨﻪ  530iﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  M5ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ!

اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺑﺪﻟﮑﺎری ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﻣﺜﻼ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎی ﻣﺪل اﺻﻠﯽ

ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ راﻫﯽ ﺣﺮاﺟﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ از
ﻣﻮزهﻫﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮ در ﻣﯽآورﻧﺪ.

اﯾﻦ ﭼﺎرﺟﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه در ﺑﺪﻟﮑﺎری ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  85ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﯿﺪ

در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻟﯿﺒﺮﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﮑﺎران ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺰو ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ
دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﺪ دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻓﻨﺎوری و ﺟﻠﻮهﻫﺎی وﯾﮋه ،ﺣﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﺧﺸﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی  1400ﺧﻮدرو ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ،دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ وﻗﺘﯽ دﯾﺪﯾﺪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ

ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺧﺎص آﻣﺪ ،اﺻﻼ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺪل اﺻﻠﯽ در ﺟﺎﯾﯽ اﻣﻦ ،دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ!
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

