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روش استفاده از پرده سبز در الیو
نویسنده: restream.io - ترجمه: بنفشه عطرسائی 

اضافه کردن پرده سبز یا کروماکی به الیو، آن را جذاب تر و حرفه ای تر می کند. هنوز 

در  را  آنچه می خواهید  مقاله هر  این  کنید؟  استفاده  پرده سبز  از  نمی دانید چطور 

اختیارتان می گذارد.

با  اشتراکی  وجه  محلی شما چه  تلویزیونی  ایستگاه  در  آب وهوا  پیش بینی  برنامه 

یک فیلم پرفروش 300 میلیون دالری دارد؟ هر دو از یک جلوه  تصویری بنام پرده 

آن  فنی  اصطالح  و  باشد  سبز  حتما  نیست  الزم  بااین حال،  می کنند.  استفاده  سبز 

»کروماکی« است.

آشنا  اصولش  با  حداقل  یا  می دانید  را  سبز  پرده  از  استفاده  روش  قبل  از  احتماال 

هستید. کروماکی به این معنی است که از چیزی یا شخصی مقابل یک پرده رنگی 

پس زمینه یا پرده سبز فیلم می گیرید و سپس هر چیزی که به رنگ پرده است را با 

فیلم ، تصویر، نمودار یا هر مورد تصویری دیگری جایگزین می کنید.
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کروماکی کردن الیو هم تقریبا همین طور است. فقط تفاوت اصلی این است که 

هنگام فیلم برداری باید چیزی را جایگزین پرده سبز کنید، نه هنگام ویرایش. انجام 

این کار واقعا آسان است و در ادامه روش کروماکی در OBS را به شما یاد می دهیم.

 

چرا کروماکی تا این حد رایج است؟
استفاده  فیلم ها  در  اول  که  است  بسیار محبوب  روش  پرده سبز یک  از  استفاده 

می شد. فیلم های بزرگ هالیوود و همچنین فیلم های مستقل کوچک از آن استفاده 

تصویر  به  تا  می کند  کمک  خالق  تیم های  و  کارگردان ها  به  کروماکی  می کنند. 

موردنظرشان برسند و عامل به یادماندنی ترین صحنه های سینما است.

کروماکی باعث صرفه جویی در هزینه هم می شود. استفاده از پرده سبز ارزان تر از 

ساخت صحنه واقعی برای فیلم ها است، ارزان تر از تولید در محل تمام می شود 

همچنین،  کنید.  هزینه  فیلم برداری  مجوز  و  بیمه  سفر،  برای  نیست  الزم  دیگر  و 

انجام بدلکاری در مقابل پرده سبز خیلی ایمن تر از بدلکاری در مکان های واقعی و 

خطرناک است. حتی بدلکاری های ساده مثل رانندگی با ماشین هم مقابل پرده 

سبز فیلم برداری می شوند تا برای بازیگران ایمن تر و راحت تر باشد.

 

استفاده از پرده سبز در الیو
اما وقتی الیو برگزار می کنید، سازنده فیلم نیستید و در نتیجه استفاده از کروماکی 

باعث صرفه جویی در هزینه تولید شما نمی شود. همچنین در الیو کارهای خطرناک 

نمی کنید. پس چرا برای الیو به پرده سبز نیاز دارید؟ کروماکی کاربردهای زیادی در 

الیو دارد:

و  کنید  برگزار  الیو  مکانی  هر  در  می توانید  می کند.  مستقل  مکانتان  از  را  شما   •

تصاویر  دهید.  قرار  پس زمینه  در  را  همیشگی  تصاویر  همان  سبز  پرده  کمک  با 

پس زمینه به طور جداگانه به الیو اضافه می شوند.

ــه  ــتید ب ــور نیس ــد. مجب ــر دهی ــو تغیی ــول الی ــزمینه را در ط ــد پس • می توانی

ــا توجــه بــه موضــوع  یــک پس زمینــه تکــراری اکتفــا کنیــد. می توانیــد آن را ب
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هــر بخــش از الیــو یــا واکنــش مخاطبــان تغییــر دهیــد. ایــن کار محتوایتــان را 

می کنــد. جذاب تــر 

فروش  برای  الیو  از  اگر  کنید.  استفاده  تبلیغات  برای  پسزمینه  از  می توانید   •

از  تصویر پس زمینه می تواند هر چیزی  استفاده می کنید،  یا خدمات  محصوالت 

تصاویر محصوالت تا دعوت به اقدام باشد.

همچنین استفاده از پرده سبز می تواند الیو شما را ارزشمندتر و حرفه ای تر نشان 

دهد. می توانید مقابل پرده سبز لطیفه ای خنده دار تعریف کنید یا بحثی جدی را با 

اسالیدها و نمودارها پیش ببرید. پرده سبز کمک می کند با کمترین هزینه به هدف 

و تصویر دلخواهتان برسید.

 

برای برگزاری الیو با کروماکی به چه مواردی نیاز دارید؟
و  باشید  داشته  کامپیوتر  و یک  دوربین  برای الیو شامل یک  ابزار الزم  باید  اول 

به  رمزگذاری می توان  نرم افزارهای  رایج ترین  از  کنید.  را نصب  رمزگذاری  نرم افزار 

برایتان فراهم  را  قابلیت تعویض پس زمینه  اشاره کرد که   vMix OBS، XSplit و 

می کنند. حاال مواردی که باید به این ابزار اصلی اضافه کنید عبارتند از پرده سبز 

فیزیکی و اگر بودجه تان اجازه می دهد نور اضافی.

 

به چه نوع پرده ای نیاز دارید؟
اگرچه رنگ سبز نقش مهمی در فرایند کروماکی دارد و پرده سبز نام دیگر آن است، 

اما پرده ای که استفاده می کنید حتما نباید سبز باشد. این روش بیش از یک قرن 

وجود داشته است. در آن زمان، رنگ پرده پس زمینه مدام تغییر کرد تا اینکه به دو 

رنگ رایج امروز رسیدیم: سبز و آبی. در الیو بهتر است از رنگ سبز برای پس زمینه 

استفاده کنید زیرا:

• پرده سبز با دوربین های دیجیتال نتیجه بهتری دارد.

• پرده سبز به نور کمتر از پرده آبی نیاز دارد.

• لباس آبی محبوب تر از سبز است، چون دیگر نیازی به کروماکی لباس ندارید.
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رنگ سبز هم بدون عیب نیست. بزرگ ترین ایراد آن این است که روی سوژه ها 

پخش شده و باعث کروماکی ناخواسته می شود. می توانید این پخش رنگ را با 

نورپردازی خوب اصالح کنید. در هر دو صورت، برای ساختن پرده مشکلی نخواهید 

داشت. مثال می توانید دیوار را با رنگ مخصوص رنگ کنید یا از یک پرده قابل حمل 

استفاده کنید. فقط باید رنگ آن یکنواخت باشد.

 

نورپردازی باید چطور باشد؟
نورپردازی کروماکی گاهی سخت و گران می شود. حتما باید پرده سبز را یکنواخت 

روشن کنید. هر نوع رنگ غیریکنواخت روی پرده اجرای کروماکی را دشوارتر می کند. 

به عالوه، خیلی از رنگ ها را نمی توانید مقابل پرده سبز بپوشید. حداقل، به دو نور 

پخش شونده نیاز دارید که هرکدام را باید در یک طرف پرده بگذارید. برای یک 

چیدمان حرفه ای باید یکی از موارد زیر را تهیه کنید:

• نور پشت: برای روشن کردن سوژه از پشت و جدا کردن آن از پس زمینه.

• نور اصلی: نور اصلی روی سوژه.

• نور تکمیلی: برای پر کردن سایه های ایجادشده توسط نور اصلی.

تولید  زیادی  گرمای  و  دارد  نیاز  زیادی  برق  به  است،  زیاد  خیلی  نور  مقدار  این 

می کند، پس برای این شرایط کامال آماده باشید. مهم ترین نکته در استفاده از پرده 

سبز، نور یکنواخت است.

 

به چه سخت افزار کامپیوتری نیاز دارید؟
وقتی با نرم افزار رمزگذار الیو برگزار می کنید، فشار بیشتری به سی پی یو می آورید. 

کروماکی هم به این بار اضافه می کند و باعث می شود سی پی یو سخت تر کار کند.

اگر کارت گرافیکتان فعال است، می توانید از سخت افزار رمزگذاری در OBS استفاده 

بااین حال، کیفیت الیو کم می شود،  را کمی کاهش  دهد.   CPU کنید تا فشار به 

همچنین نرخ بیت کاهش می یابد تا CPU بتواند این فشار را تحمل کند. رمزگذاری 
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سخت افزاری و کاهش نرخ بیت بهترین راه کروماکی کردن الیو در کامپیوتر فرعی 

است. قبل از الیو تجهیزات را آزمایش کنید و اگر تجهیزات فعلی برای کروماکی 

مناسب نیست، آن را ارتقا دهید.

 

روش چیدمان صحنه برای برگزاری الیو با کروماکی
حاال کامپیوتر خود را بررسی کرده  و متوجه شده اید که می تواند بار اضافی را تحمل 

کند و پس زمینه را تا حد امکان یکدست و بدون چروک کرده اید. تمام نورهایی 

متناسب با بودجه تان را خریده اید و می خواهید بدانید قدم بعدی چیست.

در چک لیست زیر به نکات مهم در چیدمان صحنه و پرده سبز پیش از شروع الیو 

اشاره می کنیم:

• از قبل برای فیلم برداری برنامه ریزی کنید. مقدار پرده موردنیازتان را تعیین کنید، 

بر کل  تا تصاویری جذاب خلق کنید و  برنامه ریزی کنید  را  نور و حرکات دوربین 

فرایند کنترل داشته باشید.

• اشیایی که بازتاب نور دارند یا اشیای سبز را از سوژه حذف کنید. هر شی سبز یا 

هر چیزی که رنگ پرده را منعکس کند، با پس زمینه ترکیب می شود. افراد حاضر در 

ویدیو نباید چیزی بپوشند که باعث ایجاد افکت ناخواسته کروماکی شود.

• از صفحه سبز کمی بزرگ تر از اندازه موردنیاز استفاده کنید. یک پرده سبز بزرگ تر 

ضرری ندارد و اگر مشکلی در کادربندی پیش بیاید، شاید از یک فاجعه جلوگیری 

کند. مطمئنا نمی خواهید تماشاگران اشیای پشت پرده سبز را ببینند.

• کمی فاصله بین سوژه و پرده قرار دهید. مواظب باشید سوژه روی پرده سایه 

نیندازد. همچنین افزایش فاصله باعث کاهش پخش نور سبز می شود.

• پس از قرار دادن سوژه مقابل پرده، نور را تنظیم کنید. پرده باید نور یکنواختی 

شود.  نور  انعکاس  باعث  شاید  زیرا  نکنید،  روشن  بیش ازحد  را  آن  باشد.  داشته 

مراقب هر چیزی با رنگ سبز در لباس های سوژه باشید، حتی موهای بلوند نیز 

می توانند باعث انعکاس روی پرده سبز شود. در نهایت، سوژه را به بهترین شکل 

ممکن نورپردازی کنید.
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همان طور که می بینید، تنظیم یک صحنه با پرده سبز به برنامه ریزی بیشتری نسبت 

به الیو معمولی نیاز دارد، اما نتیجه نهایی ارزشش را دارد.

 

تنظیم کروماکی در OBS )و سایر رمزگذارها(
حاال به روش استفاده از کروماکی در OBS Studio می پردازیم. مراحل زیر تقریبا در 

هر نرم افزار رمزگذار دیگر به همین شکل است.

انجام می دهید، تنظیم کنید. همه  برای الیو  را مانند همان کاری که  1. همه چیز 

کابل ها و تجهیزات را وصل کنید و دوربین یا دستگاه عکس برداری خود را به عنوان 

منبع در OBS انتخاب کنید.

می آیند.  به حساب  منبع  نوعی  هم  آن ها  کنید.  اضافه  را  موردنظرتان  2.تصاویر 

می توانید از فایل ویدیویی، اسالید، تصویر آماده یا یک فایل انیمیشن استفاده 

کنید.

3. آن ها را در فهرست منابع، زیر منبع ویدیویی قرار دهید. این کار به OBS نشان 

می دهد که کدام عکس ها اصلی هستند و کدام ها عکس ها به صورت دستی وارد 

شده اند.

4.فیلتر افکت کروماکی را اضافه کنید. روی منبع ویدیویی راست کلیک کنید، آن 

را در لیست فیلترهای افکت موجود پیدا کنید و رویش کلیک کنید تا اجرا شود.

5. آن را به دقت تنظیم کنید. می بینید که کروماکی فورا اجرا می شود و چند گزینه 

برای تنظیم خوب هم دارید.

همین. حاال آماده پخش الیو هستید! اگر می خواهید مطمئن شوید که ویدیوی 

 OBS Studio کروماکی شما به بیشترین مخاطبان دسترسی پیدا می کند، می توانید

مثل  مالتی استریمینگ  ابزار  به یک  را  استفاده می کنید  که  دیگری  رمزگذار  یا هر 

ری استریم وصل کنید. با کمک ری استریم می توانید الیو  کروماکی خود را به طور 

محبوب  پلتفرم   30 از  بیش  و  لینکدین  توییچ،  فیس بوک،  یوتیوب،  در  هم زمان 

پخش کنید. به این ترتیب، می توانید زمان بیشتری را صرف تنظیم کروماکی و کار 

روی محتوا کنید، نه این که سعی کنید مخاطبان را به زور به کانال خود بکشانید.
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