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ilgisayar efektlerinin sinema sek-

töründeki yeri ve önemi gün geç-

tikçe artarken, bilgisayar sistem-

lerinin ve yaz›l›mlar›n sundu¤u imkân-

lar, o kadar geliflmekteki, büyük özel

efekt stüdyolar› ile ev kullan›c›lar›n›n

aras›ndaki fark gittikçe kapanmakta.

Bunlara bir de Internet ortam›nda öz-

gür ve ba¤›ms›z olarak filmlerinizi ya-

y›nlamay› da eklerseniz, bir anda binler-

ce izleyiciye ulaflmak, üne kavuflmak,

bir Steven Spielberg ya da George Lucas

kadar olmasa da, filmlerinizle insanlar›

etkilemek pek de zor görünmüyor. 405

adl› k›sa film bunun örneklerinden sa-

dece bir tanesi...

Son dönemde Internet’te yay›nlanan

ve iki gencin sadece

bofl zamanlar›nda,

standart bilgisayar do-

nan›mlar› ve herkesin

ulaflabilece¤i bilgisayar

yaz›l›mlar› ile gerçek-

lefltirdikleri 405 adl› k›-

sa film, bir anda büyük

üne ve baflar›ya ulafl-

malar›na sebep oldu.

Bunun en büyük sebe-

bi ise Bruce Branit ve

Jeremy Hunt’›n ger-

çeklefltirdikleri, 3 dakikal›k k›sa filmde

amatör filmcilerin pekte yer vermedikle-

ri, son derece gerçekçi ve etkileyici 62

özel efekt sahnesinin, hofl bir hikâye ile

baflar›l› bir flekilde birlefltirilmifl olmas›-

d›r. Bu özel efekt sahnelerinin 42’si ger-

çek görüntülerle zenginlefltirilmifl olma-

s›na ra¤men, 19 sahnenin tamamen bil-

gisayarlarda gerçeklefltirilmifl olmas› ve

bunun fark›na bile var›lmayacak derece-

de gerçekçi yap›lmas›, bizlere gelece¤in

filmleri ve sunacaklar› görsel zenginlik

aç›s›ndan ipuçlar› vermektedir.

405, acil inifl yapmas› gereken bir DC-

10 için boflalt›lm›fl bir otoyolda, her fley-

den habersiz seyir etmekte olan, kahra-

man›m›z›n olanlar›n fark›na varmas› ve

devam›nda bafl›ndan geçen bir dizi he-

yecanl› dakikalar› konu edinmektedir.

Filmin hikâyesini oluflturduktan sonra,

canl› görüntüler için LosAngeles’›,

Orange County’e ba¤layan I-405 otoyo-

lunda iki gün boyunca de¤iflik çekimler

gerçeklefltirilmifl. Daha sonra oldukça

yo¤un trafi¤e sahip olan bu otoyoldaki,

otomobiller, bilgisayar yaz›l›mlar› ile si-

lindi. Elde edilen görüntülerden Bruce

Branit taraf›ndan, LightWave 3D yaz›l›-

m› kullan›larak sanal mekân, yine bilgi-

sayarda gerçeklefltirildi. Daha sonra iste-

nen bölümlerden LightWave3D’nin ka-

meras› ile de¤iflik yeni görüntüler elde

edildi. Gerçek kameramanlar›n yer ala-

mayacaklar› kadar tehlikeli görüntüler

ve aç›lar bu flekilde elde edilmifl oldu.

Mekân›n görüntüleri haz›rland›ktan

sonra, bu mekânda yer alacak ve filmin

önem arz eden iki unsuruna s›ra geldi.
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Bunlardan bir tanesi, kiralan-

mas› ya da bu tür tehlikeli bir

projede gerçe¤inin kullan›l-

mas› imkâns›z olan DC-10 ti-

pindeki yolcu uça¤›d›r. Bu uça¤›n 3 boyutlu modeli yine Je-

remy Hunt taraf›ndan LightWave’de gerçeklefltirildi. Gerçek

DC-10 uça¤›n›n flemalar› ve referans resimleri baz al›narak

yap›lan model, oldukça baflar›l› oldu. 27000 yüzeyden oluflan

bu bilgisayar modelinin gerçekçi görünmesi için, toplamda

100 Megabyte büyüklü¤e ulaflan birçok resim kullan›ld›.

Uça¤›n haz›rlanmas›ndan sonra filmde kullan›lan otomobi-

lin modellenmesi aflamas›na gelindi. Bu amaçla filmin canl›

çekimlerinde kullan›lan, 1999 model otomobile oldukça ben-

zeyen, fakat modellenmesi daha da kolay olan 1994 model

Grand Cherokee otomobili kullan›ld›. Otomobilin içine canl›

görüntünün yerlefltirilmesi oldukça güç olaca¤›ndan, filmde

canl› görüntüleri de olan, Jeremy Hunt’›n modeli de yine

LightWave yaz›l›m› ile modellenip, kapland›. Filmin çok bü-

yük bir bölümünde yer alan tüm görüntülerin böylece, he-

men hemen tamam›n›n bilgisayarda elde edilmesi sa¤land›. 

Tamamen say›sal olan bu görüntüler kadar, daha önce hiç

otomobil kullanmam›fl, 89 yafl›ndaki bayan›n otoyolda oto-

mobil kullan›rken görünmesini sa¤layan bilgisayar efektleri-

nin elde edilmesi de oldukça zor bir görevdi. Bu sahnenin ha-

z›rlanmas› için, evlerinin arka bahçelerinde hareketsiz oto-

mobile oturtulan yafll› kad›n›n görüntüleri, daha sonra Light-

Wave yaz›l›m›nda modellenmifl otomobil, hareketli görüntü-

ler ve arka zeminle birlefltirildi. Bu birlefltirme, yani; compo-

siting ifllemi de Digital Fusion yaz›l›m› ile gerçeklefltirildi. 

K›sa sürede büyük ilgi ve be¤eni ile karfl›lanan film, flimdi-

lerde I-film (Internet filmcili¤i ile ilgili Internet sayfas›) say-

fas›n›n en çok izlenenler  listesinde, 1 numaraya yükselmifl

durumda. Standart bilgisayar kullan›c›lar›n›n ulaflabilecekle-

ri yaz›l›m ve donan›mlarla, böylesine baflar›l› k›sa filmler ve

özel efektler gerçeklefltirilebilecek olmas›, herkesi heyecan-

land›r›yor. Bilgisayarlar›n do¤ru kullan›m›n›n artmas› ve kul-

lan›m konusundaki bilgimiz artt›kça, ülkemizde de bu tür

filmlerin kolayca gerçeklefltirilece¤ini umuyoruz. Filmi izle-

meyenlere hiç vakit kaybetmeden, www.405TheMovie.com y a

da www.ifilm.com adresini ziyaret ederek bu güzel k›sa filmi

izlemelerini tavsiye ederiz.. ■
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