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 به نام خدا

که از  هستند سینمای خودمان در فیلم ها و پویانمایی های گوناگونی را در سینمای هالیوود و حتی اخیرا 

جلوه های ویژه جذاب و بسیار زیبا استفاده می کنند. این جلوه های ویژه کامال شبیه دنیای واقعی 

 .است هستند و حرکات کاراکترها شبیه به حرکات آن ها در دنیای واقعی

 MOCAP و (motion tracking) ردیابی حرکت (Motion capture ) ضبط حرکت

  .روندکار میبعدی بهاصطالحاتی هستند که برای توصیف جنبش یا حرکت افراد و اشیاء در صحنه سه

بتوانند سکانس هایی با حداکثر کیفیت و شبیه بودن به  زد تااین فناوری، کارگردانان را توانا می سا

حرکات این کاراکترها کامال مشابه که و بیننده کامال احساس  کند  سازندبکات افراد در دنیای واقعی حر

 حرکات افراد در دنیای واقعی است.

تعریف دقیق تری از موکپ می توان گفت، موشن کپچر به مجموعه تکنیک های اطالق می شود که در 

ان نیست( ضبط، و به یک محیط سه بعدی در اجازه می دهد حرکات یک عنصر واقعی )که لزوما انس

رایانه منتقل کرد.عالوه بر اینکه امروزه بیشتر بازی های رایانه ای از این فناوری برای ساخت بازی ها 
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 برای) ارتش ،(…و  یباز نما،ی)س یسرگرم سایر امور همچون جذاب تر و مهیج تر استفاده می کنند در 

 یدر عرصه ورزش یحتکی و توانبخشی نیز کاربردی خاص دارد. عرصه پزشنبرد(،  دانیم یساز هیشب

 لهیوس نیبه ا انیشود و مرب یم هیاز حرکات فرد ورزشکار موشن کپچر ته یدر درجات حرفه ا زین

 بردند. یم یآنان پ یحرکات اشتباه ورزشکاران خود و ضعف عضالن

( ، در یی) ورزش، مبارزه ، ماجراجو یوتریکامپ یها یبه استفاده از آن را در باز میتوان یمهمچنین  

اشاره نیز استفاده شده  یبصر ی زهیو یکه در آن ها از جلوه ها ییها لمیف زیون شنیمیان یها لمیف

  میکن

 

 :موشن کپچر نحوه عمل  

 ندچسباندمی در ساخت انیمشن یا فیلم ها شخصیت های آن بر روی بدن خود توپ های سفید رنگی را 

توپ ها سنسورهای منعکس کننده نوری هستند که حرکات ان ها توسط دوربین های  در واقع این که
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مخصوص که نسبت به حرکات آن ها حساس هستند، ضبط شده و به محیط سه بعدی انتقال پیدا می 

 کند.

واضح است که معموال این توپ ها در مفاصل و دست های شخص جایگزین می کنند تا حرکات به طور 

به رایانه منتقل شود.اما پس از اینکه حرکات فرد توسط دوربین ها به رایانه منتقل شد کامل و طبیعی 

نوبت به آن می رسود این حرکات بر روی کاراکتر مورد نظر در دنیای مجازی تطبیق داده شود. در واقع 

 .مفاصل فرد بازیگر برو روی کاراکتر ساخته شده برده شود و سرعت حرکات تنظیم شود

  

 

 :اع موکپانو 
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 الکترومغناطیسی -3مکانیکی -2نوری  -1

 .استدر صنعت سینما و ساخت انیمشن ضبط تصاویر به صورت نوری بیشترین کاربرد معموال  

 :موشن کپچر مکانیکی و الکترومغناطیسی

فرد یک سری سنسورهای حرکتی را برو روی بدن خود همانند یک لباس نصب می  حالت مکانیکیدر 

لت دیگر نیازی به دوربین های ثبت حرکات نیست زیرا حرکت خود همین سنسورها کند و در این حا

به رایانه منتقل می شود و به دلیل کم هزینه بودن کاربرد زیادی را مواقعی که سازنده می خواهد هزینه 

 کمی را انجام دهد دارد.

شد فرستنده های بر روی لباس مخصوصی که فرد می پو حرکت الکترومغناطیسیاما در سیستم ضبط 

الکترونیکی متصل می کنند که امواج آن توسط گیرنده های آن دریافت و پس از یک پروسه خاص به 

انتخاب می شود. برای مثال این روش های رایانه منتقل می شود. بسته به نیاز کارگردان و نوع صحنه ها 

  .های الکترومغناطیسی ساخته شددر فیلم ارباب حلقه ها بیشتر صحنه های فیلم با استفاده از سنسور
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در همه موارد ، حس گرهایی در نقاط خاصی از بدن بازیگر قرار داده می شود برای مثال در مفاصل و 

حرکت این حس گرها است که ضبط می شود. پس از آن باید ایندو دنیای واقعی و مجازی را برای 

کدیگر مرتبط ساخت. واقع گرایی حرکت همان قدر انتقال این داده ها به یک اسکلت منسجم ، به ی

وابسته به درجه ی صحت و درستی اطالعات ضبط شده است که طرح و شالوده ای که حرکت بر روی 

 به نام performance capture فیلم جدیدی با روش 2002رابرت زمکیس در  آن اجرا می شود.

BEOWULF آن در قطار سریع السیر جنوب آغاز شده  با تکنیکی که استفاده از .به روی پرده  برد

تای دیگر روی بدنش قرار  50حس گر تنها بر روی صورت بازیگر زن فیلم ، آنجلینا جولی و  150بود 

گرفتند. از فیلم های غیر آمریکایی که با روش موشن کپچر تهیه شده فیلم فرانسوی رنسانس ساخته ی 

 ATTITUDE studio فیلم در استودیوی آتیتود ( شایان ذکر است. این2002کریستیان ولکمن )

جایگزینی کاغذ با رایانه و پیشرفت در صنعت الکترونیک و رایانه مهمترین تغییر    .ساخته شده است

مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهای پیشرفته  شامل در سالهای اخیر تجهیزات خاصی.است 

شده است، که با هماهنگی  سنتی انیمیشن نه ساختسخت، طاقت فرسا و پر هزی احلبرای حذف مر

کامل حرکات یک موجود واقعی همچون انسان را ثبت کرده و دیتای حاصله برای حرکت کارکترهای 
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  motion - انیمیشن بکار می رود، این مجموعه تجهیزات با عنوان سامانه ثبت حرکت، موشن کپچر

capture system-   اوان سامانه ثبت حرکت در پویانمایی بر کسی اهمیت فر .شناخته می شوند

پوشیده نیست، این سامانه سبب کاهش هزینه و زمان ساخت و افزایش چشمگیر کیفیت می شود، 

سامانه ثبت حرکت از دو بخش اصلی سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است، سامانه دستکش ثبت 

ن آوری حسگرهای خمشی برای ثبت زاویه جزء سامانه های الکترومکانیکی است، این سامانه از ف

برای  (MEMS IMU) مفاصل انگشتان و از فن آوری حسگرهای میکرو الکترو مکانیکال اینرشیال

ثبت حرکات دست بهره می برد. وظیفه این حسگر ها همانطور که قبال گفته شده ثبت زاویه مفاصل 

ت و تغییر زوایه مفصل سبب تغییر انگشتان دست است، هر حسگر بر روی یک مفصل قرار گرفته اس

در خروجی حسگر می شود و این تغییرات توسط یک مدار الکترونیکی ثبت می شود، دیتای جمع آوری 

شده از حسگرهای خمشی و اینرشیال، پس از پردازش اولیه توسط کابل و یا بصورت بیسیم به رایانه 

می شود و اساسا در هدایت و تعیین مسیر  نامیده IMU منتقل می گردد. واحد اندازه گیری اینرشیال

وعه ای از ژایروسکوپ ها، شتاب سنج ها، هواپیما، موشک و ... بکار می رود، این واحد شامل مجم

حسگرهای مغناطیسی و الگوریتم های پیچیده حرکات است که در نهایت می تواند بدون نیاز به مرجع 
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خارجی، میزان حرکت را تا شش درجه آزادی تعیین نماید. انتقال اطالعات از دستکش به رایانه به 

مرتبه در ثانیه قابل افزایش است. از آنجاییکه  120داد تا مرتبه در ثانیه انجام می شود این تع 20تعداد 

فریم در ثانیه استفاده می شود، دلیل ارسال این حجم از دیتا دستیابی به  22در انیمیشن ها معموال 

حرکات نرم و پیوسته در حالت نمایش آهسته است. انتقال دیتا به دو روش امکان پذیر است روش اول 

بلی و روش دوم استفاده از ارتباط بیسیم است. در مدل اول سامانه دستکش ثبت استفاده از ارتباط کا

حرکت، به صورت پیش فرض از روش انتقال کابلی استفاده شده است، دلیل این امر عدم استفاده از 

تامین می  USB باطری یا هر گونه منبع تغذیه دیگر است و سامانه انرژی مورد نیاز خود را از پورت

امر سبب حذف هر گونه محدودیت زمانی در استفاده از سامانه می گردد. نکته دیگر در مورد  کند، این

این روش قابلیت افزایش طول کابل تا ده متر بدون ایجاد هیچگونه مشکلی در انتقال دیتا است، این 

ی از قابلیت با استفاده از کابل مخصوص ارائه شده همراه دستکش میسر است و میتوان با بهره گیر

گیگا هرتز  2.2انواع رابط های موجود به طول دلخواه دست یافت. در ارتباط بیسیم از فن آوری 

استفاده شده است به طوریکه با ایجاد یک ارتباط قابل اطمینان، تاثیر نویز و تداخل با سایر تجهیزات 

ط باز است و به طور کیلومتر در محی 1.5بیسیم حذف شده است. برد و دامنه عملکرد این فن آوری تا 
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 سامانه را در یک محیط استفاده کرد.  12همزمان می توان تا 

یک یا چند شخص لباس های  (Motion capture) در مکان یا محیطی که حرکات ضبط می شوند 

مخصوص به همراه چندین سنسور از پیش تعیین شده بر روی لباس به تن خواهند کرد و در اطراف 

دوربین خواهد  125دوربین شروع شده و تا  25وربین )به صورت متغییر از هنرپیشه ها چندین د

در مرحله بعد  .رسید( قرار می گیرند و آن دوربین های مخصوص حرکات آنها را ضبط می کنند

حرکات وارد کامپیوتر می شوند تا توسط اپراتور کنترل شوند. حال تصاویر بر روی مانیتور نقش بسته 

وسط کارگردان مورد قبول و پذیرش قرار گیرد، او به همه اعالم خواهد کرد و اما اند و اگر حرکات ت

دوربین استفاده می کنند امکان  25اگر نباشد دستور تکرار حرکت را خواهد داد. در سیستم هایی که از 

در این سیستم پس از ضبط حرکات بازیگران  .ضبط حرکات در کنار ضبط صدای بازیگران وجود ندارد

دوربین پشتیبانی  125تا  ۵5نرپیشه ها باید صداهای خود را ضبط کنند. اما در سیستم هایی که از و ه

می کنند، هنرپیشه ها می توانند حرکات خود را به همراه صدای خود ضبط کنند. این نوع سیستم می 

 (FPS) ثانیه فریم در 1۵0تا  120تواند تعداد زیادی از نشانگرها را در نرخ فریم ضبط معموال حدود 
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ضبط کند و منظور از نشانگرها اجسامی کوچکی مثل دکمه های روی پیراهن و یا نخ های روی یک چفیه 

 می باشد. 

 (:انیماتو نسبت به حرکت دهی سنتی )دستی توسط موکپ ضبط حرکات با استفاده سیستممزایای 

 .سریع تر دریافت شدن خروجی حرکت به دست انیماتور -

  .با آن و ارائه دادن مکانات بسیار زیاد برای ویرایش حرکاتشرایط کار آسان  -

 به صرفه بودن هزینه استفاده از سیستم و کاهش هزینه تولید محتوا )فیلم بازی(.  -

یکی از بهترین و یا حتی قدرتمند ترین نرم افزارهایی که در این زمینه از این سیستم حمایت می کند، 

است. در این نرم افزار با  Autodesk Motion Builder امنرم افزار ساخت شرکت اتودسک به ن

انبوهی از سیستم تدوین حرکت مواجه خواهید شد که کاربر در اولین برخورد با نرم افزار حالت شگفت 

زدگی پیدا خواهد کرد. در تصاویر زیر می توانید عکس هایی از محیط نرم افزار را مشاهده کنید.ضبط 

ها در این سیستم عالوه بر دوربین تسط اسکنرهای لیزری که در کنار حرکات صورت در هنرپیشه 

دوربین سوار شده اند صورت می گیرد. این اسکنرها حرکات صورت را واقعی تر و ظریف تر نشان می 

خواهد  CG دهند و مخاطب درک درستی بین حرکات بدن و دهان شخصیت در انیمیشن کامپیوتری یا

  .رسید

 ت ؟چیپ موشن کپچر چیس

حرکات کاراکتر ها در بازی ها و انیمیشن ها و در اصل یکی از عوامل افزایش کیفیت کلی بازی ها و 

تمام این مشکالت حل شده است. این  Cheap Motion Capture با ارائه محصولانیمیشن هاست. 
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ار باالیی دستگاه با وجود قیمت بسیار بسیار کمتر از دستگاه اصلی موشن کپچر می تواند تا حد بسی

وظایف دستگاه اصلی را انجام دهد که تحولی عظیم در نحوه ساخت انیمیشن های کاراکتر ها بوجود 

 ه است.آورد

  

 

  

از نکات برجسته این محصول می توان به کیفیت بسیار باال به صورتی که می تواند در تمامی پروژه های 

سیار پایین به اندازه ای که همه انیماتور ها و بزرگ بازی سازی و انیمیشن سازی استفاده شود، قیمت ب

حتی انیماتور های تازه کار می توانند یک دستگاه موشن کپچر در خانه خود و یا دفتر خود داشته باشند 

، سرعت باالی کالیبر کردن ) آماده کردن دستگاه برای ضبط حرکات( ، قابلیت ارسال خروجی برای 

 Autodesk Maya, Autodesk 3D Studio Max, DAZ 3D نداکثر نرم افزار های سه بعدی مان
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DAZ Studio, Poser, Valve Source Engine, Unreal Engine, Unity  ذخیره قابلیت و …و 

از دیگر ویژگی های مهم این دستگاه عدم . COLLADA و FBX, BVH های فرمت با ها انیمیشن

ونه نیازی به نصب نشانگر ها به روی بدن نیاز به پوشیدن لباسی خاص توسط بازیگر است و هیچگ

 .نیست که یکی از مزیت ها نسبت به دستگاه اصلی است

ویژگی بسیار مهمی که نرم افزار این دستگاه را از نمونه های آن متمایز می کند استفاده از الگوریتم 

کات ضبط است و به دلیل اینکه حر (Jitter removal) های پیشرفته و پیچیده حذف نویز و لرزش

شده از دوربین ها همیشه مقداری لرزش دارند این قابلیت کلیدی باعث شده است که بتوان حرکات 

در این نرم افزار برای اولین بار با استفاده .بسیار نرم ، طبیعی و بدون لرزشی را در خروجی داشته باشیم

دو زاویه مختلف پیاده سازی از الگوریتم های پردازش تصویر تکنولوژی ترکیب دو تصویر سه بعدی از 

شده است که باعث شده بسیاری از محدودیت هایی که نرم افزار های مشابه دارند مانند محدودیت 

 .چرخش بازیگر به طور کامل از بین برود


