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همه چیز درباره فیلم برداری با پرده سبز و کروماکی
نویسنده: premiumbeat.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

بررسی ها نشان می دهد تقریبا هر فیلم بزرگی که در سال 2019 ساخته شده، حداقل 

برای فیلم برداری یک صحنه از  پرده سبز استفاده کرده است. پس به هیچ وجه نمی توان 

فناوری پیچیده  پرده سبز و دسترسی راحت به آن در زمان فعلی را نادیده گرفت. از 

فیلم های مارول گرفته تا ایستگاه های خبری محلی، همه در فناوری  ترکیب تصاویر 

تخصص دارند.

در  آن  از  استفاده  روش  به  توجه  سبز،  به کارگیری  پرده  برای  راه ها  بهترین  از  یکی 

ببینید.  یوتیوب  در  را  فیلم ها  این  پشت صحنه  می توانید  است.  واقعی  فیلم های 

آن وقت متوجه می شوید که  پرده های سبز )و آبی( در برنامه های مختلف استفاده 

شده اند: از جلوه های ویژه فیلم های دیوید فینچر گرفته تا نبردهای فضایی فوق العاده 

از پرده سبز در چند دهه گذشته رونق گرفته  در فیلم های جنگ ستارگان. استفاده 
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است. بسیاری از یوتیوبرهای محبوب شما از همان فناوری هایی استفاده می کنند 

که زمانی فقط در فیلم های پرفروش  هالیوود استفاده می شد.

در این مقاله، فرآیند استفاده از  پرده سبز را از ابتدا تا انتها به شما آموزش می دهیم 

و درباره نورپردازی، فیلم برداری، حذف پرده سبز، تدوین و اشتباهات رایج صحبت 

خواهیم کرد.

پرده سبز و کروماکی چیست؟
اول بیایید با کاربرد  پرده سبز و چند اصطالح کلیدی آشنا شویم.
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)Green Screen( پرده سبز 
این اصطالح به یک زمینه رنگی اشاره دارد که می خواهید آن را بی رنگ کرده و 

از فیلم یا عکس نهایی حذف کنید. این پرده معموال یک زمینه تک رنگ است که 

می تواند هر رنگی باشد، اما اغلب سبز روشن است؛ زیرا بیشترین تضاد را با رنگ 

پوست انسان دارد. )اوایل بیشتر از پرده آبی استفاده می شد و هنوز هم گاهی از 

آن استفاده می شود.(

)Chromakey( کروماکی
معنی این اصطالح شبیه پرده سبز است. کروماکی به روش انداختن چند الیه روی 

هم یا ترکیب دو تصویر بر اساس تناژهای رنگی گفته می شود. هر رنگ دارای یک 

طیف رنگی یا کرومای مخصوص است و این اصطالح از اینجا آمده است.

)Keying( حذف پرده
نرم افزار ویرایش  از  استفاده  با  نهایی  به حذف  پرده سبز در مرحله  این اصطالح 

ویدیو اشاره دارد. وقتی پرده سبز حذف می شود، جای خالی آن کامال شفاف است. 

سپس می توانید آن قسمت شفاف را با تصویر یا ویدیوی دلخواه پر کنید. باید این 

حذف کردن را به تمیزترین شکل ممکن انجام دهید، یعنی هیچ اثر دیجیتالی نباید 

روی تصویر شما و در جای خالی پرده سبز باقی بماند.

)Spill( انعکاس نور
انعکاس اغلب به نوری رنگی اشاره دارد که از  پرده سبز روی سوژه منعکس می شود. 

وقتی  پرده سبز خیلی روشن است، نور اضافی رنگ سبز را به سوژه شما منعکس 

می کند و یک سایه سبز ناخواسته ایجاد می کند که حذف آن در مرحله نهایی سخت 

است. جلوگیری از انعکاس نور چند مرحله دارد که در ادامه به آن می پردازیم.
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شش قانون مهم در استفاده از پرده  سبز
1. از پرده سبز )یا آبی( مناسب استفاده کنید

از  پرده سبزی استفاده کنید که نور را منعکس نکند و رنگ آن »سبز کروماکی« یا »سبز 

دیجیتال« باشد. تناژ این دو رنگ برای استفاده در پرده سبز بسیار مناسب است. 

می توانید از پرده آبی هم استفاده کنید که به ویژه برای فیلم برداری صحنه های شب 

و صحنه های تاریک مناسب است.

2. سوژه را از زمینه جدا کنید
سوژه حداقل باید 2 متر با  پرده سبز فاصله داشته باشد. این کار انعکاس نور روی 

سوژه و سایه های ناخواسته روی پرده سبز را کم می کند.

RAW .3 خیلی مهم است
سعی کنید با باالترین نرخ بیت/کمترین فشردگی یا ُکِدک فیلم برداری کنید. رنگ 

10 بیتی بهتر از 8 بیتی است. پروِرس ) ProRes( 442 و 444 همیشه گزینه های 

خوبی هستند و اگر بتوانید از این گزینه ها استفاده کنید، RAW هم بهتر می شود.

4. زمینه را با نور مناسب روشن کنید
پرده و قسمت جلوی پرده را با نورهای جداگانه روشن کنید. خیلی مهم است که 

پرده سبز را یکنواخت روشن کنید. تاباندن نور مناسب به پرده ،مانع از انعکاس نور 

اضافی روی سوژه می شود.

Motion Blur .5 یا تار شدن سوژه به  خاطر حرکت را از بین ببرید
فیلم برداری با سرعت شاتر باالتر، تاری ناشی از حرکت را کاهش می دهد و می توانید 

از  را در مرحله بعد  را راحت تر حذف کنید. همیشه می توانید این الیه  پرده سبز 

تولید دوباره به فیلم اضافه کنید. افزونه موجود برای این کار را در ادامه معرفی 

خواهیم کرد.
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6. کار را به نرم افزار بسپارید
نرم افزارهای مخصوص کروماکی مانند  از  از فیلم،  برای حذف تمیز و سریع پرده 

Delta Keyer استفاده کنید.

مواد الزم برای ساخت  پرده سبز
سیکلوراما(  )یا  اختصاصی  استودیویی  سبز  پرده  سفارش  برای  کافی  بودجه  اگر 

ندارید، باید خودتان پرده سبز بسازید یا از پرده آماده استفاده کنید. بودجه و کاری 

که می خواهید انجام دهید، دو عامل اصلی برای انتخاب پرده سبز مناسب هستند.

 پرده سبز دست ساز
نه  تمام است.  کار  و  بپاشید  دیوار  روی  فلورسنت  رنگ سبز  کافی است مقداری 

شوخی کردم! اما ساخت پرده سبز چندان هم سخت نیست. فقط کافی است مواد 

مناسب از جمله رنگ، پارچه کتان، نایلون، تخته برای نصب پارچه و موارد دیگر را 

تهیه کنید.

به موارد زیر هم توجه کنید:

قابلیت حمل آسان. آیا قصد دارید یک فضای استودیویی بسازید یا می خواهید 

برای  گزینه  بهترین  کشسانی  قابلیت  با  سبک  پارچه های  باشد؟  قابل حمل  پرده 

ساخت پرده های قابل حمل هستند.

اگر  دارید؟  را  پارچه  چروک های  کردن  اتو  وقت  و  حوصله  آیا  خودتان.  حوصله 

حوصله دارید می توانید پارچه سنگین تری انتخاب کنید که زود چروک می شود اما 

پوشانندگی عالی دارد.

یا  کنید  فیلم برداری  کامل  صحنه  یک  از  می خواهید  آیا  پرده.  کافی  پوشانندگی 

یک سوژه نزدیک؟ بر اساس سطح موردنیاز برای فیلم برداری، میزان پارچه و مواد 

موردنیازتان را تعیین کنید. اگر فضای کوچکی نیاز دارید، یک تخته کوچک با پارچه 

کم هم کافی است.
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 پرده سبز آماده
پرده سبز آماده گزینه ای سریع و آسان برای افرادی است که دنبال پرده سفارشی 

انواع مختلفی  این پرده ها  را شروع کنند.  نیستند و می خواهند فورا فیلم برداری 

دارد و پرده های کوچک و قابل حمل تا پرده های بزرگ برای نصب دائمی را شامل 

می شود. این پرده ها برای فیلم برداری از سر سوژه عالی هستند، پوشانندگی کافی 

دارند و زمینه ای شفاف در اطراف صورت سوژه ایجاد می کنند. اگر قصد دارید در 

جای خاصی فیلم برداری کنید، پرده های قابل حمل مخصوص این کار وجود دارد. 

این پرده ها به خاطر قابلیت نصب آسان و مقاوم بودن برای فیلم سازان سیار عالی 

هستند.

روش فیلم برداری مقابل پرده سبز
برنامه ریزی و تجسم صحنه نهایی هنگام فیلم برداری با پرده سبز بسیار مهم است. 

تهیه استوری ُبرد ها به برنامه ریزی صحنه نهایی کمک می کند. اما اول باید مشخص 

چیزی  یعنی چه  است،  غیرواقعی  کدام  و  واقعی  این صحنه  جزء  کدام  که  کنید 

به صورت فیزیکی در صحنه حضور دارد و چه چیزی در مرحله نهایی به آن اضافه 

می شود.

اگر صحنه شما بسیار پیچیده است و به چند الیه  فیلم گرفته  شده مقابل پرده سبز 

نیاز دارید، باید دستورالعمل شفافی برای فیلم برداری تعیین کنید. گاهی شاید به 

از آن ها استفاده  بازیگران بتوانند  وسایل واقعی سر صحنه نیاز داشته باشید که 

کنند. معموال در عکس های پشت صحنه توپ های تنیس را می بینید که از  پرده سبز 

آویزان شده اند. این ها نقاطی هستند که بازیگران باید هنگام فیلم برداری به آن ها 

نگاه کنند.

نورپردازی یکی دیگر از موارد مهم است. نورپردازی سوژه باید با نور محیط تناسب 

داشته باشد. این کار در حذف راحت تر پرده و الیه بندی نهایی کار بسیار موثر است 

و تفاوت زیادی ایجاد می کند.
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مراحل فیلم برداری با پرده سبز
1. برنامه ریزی

2. نورپردازی

3. کروماکی تمیز و حرفه ای

مرحله 1. برای فیلم برداری مقابل پرده سبز برنامه ریزی کنید
تعیین مقیاس و اندازه. در این مرحله باید اندازه صحنه و مناسب ترین لنزها بر 

فیلم برداری از بازیگران را تعیین کنید. اگر می خواهید یک صحنه عریض بسازید، 

باید از سوژه ها در مقیاس درست فیلم برداری کنید. 

قبل از هر چیز باید با میدان دید لنز برای فیلم برداری از عناصر زمینه آشنا باشید. 

اگر با لنز های مخصوص فیلم برداری از پس زمینه آشنا نیستید، باید پیش زمینه و 

پس زمینه را با لنز هایی فیلم برداری کنید که فاصله کانونی یکسان دارند.
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تا  باشد  بزرگ تر  باید  هم  سبز  پرده  باشد،  عریض تر  زمینه  هرچه  باشد  یادتان 

بازیگران را کامل پوشش دهد. با توجه به میدان دید لنز می توانید اندازه  پرده سبز 

موردنیازتان را تعیین کنید.

یک قانون کلی می گوید: نماهای عریض تری که کل بدن بازیگر را نشان می دهد 

و نماهای اکشنی که حرکت زیاد دارند، به یک  پرده سبز کامل نیاز دارند که کف 

صحنه و حتی حاشیه تصویر را هم بپوشاند. اگر چنین پرده ای الزم دارید، نباید لبه 

داشته باشد تا بتوانید آن را به راحتی در مرحله نهایی حذف کنید. می توانید از یک 

پرده منحنی استفاده کنید که کف یا کناره های آن حاشیه مشخصی ندارد.

آماده سازی بازیگران و اشیا. باید بازیگران و وسایل را برای حضور مقابل  پرده سبز 

آماده کنید. بدیهی است که هیچ چیزی نباید سبز باشد! بازیگران نباید لباس سبز 

بپوشند وگرنه در مرحله حذف پرده، آن ها هم شفاف شده و حذف می شوند.

را منعکس  رنگ سبز  زیرا  کنید،  استفاده  براق و درخشان  اشیا  از  نباید  همچنین 

می کنند و باعث ایجاد لکه هایی روی پرده می شوند. اگر مجبورید از اشیای براق 

استفاده کنید، باید در مرحله بعد از تولید به صورت دستی آن اشیا را ماسک کنید. 

این کار زمان بر است، پس اگر به چنین چیزی نیاز دارید از قبل برنامه ریزی کنید.

مرحله 2. نورپردازی  پرده سبز
سه قانون قطعی برای نورپردازی  پرده سبز وجود دارد:

• نور باید یکنواخت باشد

• نور باید نرم و پراکنده باشد

•  پرده سبز و سوژه باید با نورهای جداگانه روشن شوند
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سبز  رنگ  تا  کنید  روشن  یکنواخت  نور  با  ممکن  حد  تا  را  زمینه  سبز  پرده  باید 

یکنواخت باشد و هیچ نقطه یا سایه ای نداشته باشد. با این کار حذف پرده در 

با نورهای  را  بازیگران و  پرده سبز  باید  نهایی راحت تر می شود. همچنین  مرحله 

باشند.  داشته  فاصله  با  پرده  متر  دو  باید حداقل  بازیگران  کنید.  روشن  جداگانه 

نور روی بازیگر باید با صحنه متناسب باشد تا پس از حذف پرده سبز بازیگر کامال 

مشخص باشد.

از منبع های نور بزرگ و مالیم استفاده کنید. منابع نور شدید و مستقیم که پخش 

نمی شوند، نقاطی روی پرده سبز ایجاد می کنند. برای پخش کردن نور می توانید 

از جعبه های پخش نور یا قاب های ابریشمی بزرگ استفاده کنید. اگر بودجه کمی 

دارید، یک مالفه سفید روی پایه بیندازید و آن را کمی جلوتر از منبع نور قرار دهید. 

سبز  مقابل  پرده  سوژه  نورپردازی  باشید،  آشنا  نورپردازی  اصول  با  بیشتر  هرچه 

آسان تر می شود و نتیجه بهتری می گیرید.

محل قرار دادن منبع های نور هم مهم است. اگر برای روشن کردن زمینه فقط از دو 

نور استفاده می کنید، هرکدام را یک طرف پرده، کمی عقب تر از آن و با زاویه 45 

درجه بگذارید. باید این زاویه ها را طوری تنظیم کنید که این دو نور در مرکز تصویر 

با هم هم پوشانی بیش ازحد نداشته باشند. در تولیدات بزرگ تر شاید به نور باالی 

سر، نورهای اضافی یا پخش نور بیشتر نیاز داشته باشید، اما اصول اساسی همه جا 

یکسان است.
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مرحله 3. کروماکی تمیز
همان طور که گفته شد، کروماکی به روش ترکیب دو تصویر )یا کلیپ ویدیویی( بر 

اساس طیف های رنگی گفته می شود و ما این تصاویر یا ویدیوها را جایگزین پرده 

سبزی می کنیم که پشت بازیگران قرار دارد. وقتی ویراستاران فیلم درباره جایگزین 

کردن  پرده سبز صحبت می کنند، اغلب عبارت »کروماکی تمیز« را به کار می برند. 

کروماکی تمیز هدف نهایی همه ویراستاران فیلم است.

جلوگیری از انعکاس نور
کروماکی تمیز باعث می شود بازیگر یا سوژه دارای حاشیه واضح و مشخصی باشد 

که طبیعی به نظر می رسد، اما گاهی پیام های دیجیتالی مزاحم، حاشیه ناهموار 

و انعکاس نور از  پرده سبز هم دیده می شود. انعکاس نور یکی از مشکالت اصلی 

است و زمانی اتفاق می افتد که  پرده سبز نوری روی سوژه منعکس کرده و  هاله ای 

سبز رنگ ایجاد می کند که حذف آن در مرحله نهایی سخت است.

هنگام فیلم برداری با دوربین های جدید، استفاده از رنگ سبز تمیزترین کروماکی را 
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به شما می دهد. بااین حال، اگر بازیگر موهای بلوند یا لباس سبز دارد بهتر است از 

پرده آبی استفاده کنید، زیرا موهای روشن باعث انعکاس نور سبز می شود.

Motion Blur استفاده از
ما برای داشتن حاشیه های واضح از  پرده سبز استفاده می کنیم، اما تاری ناشی از 

حرکت این مزیت را از بین می برد. پس برای از بین بردن تاری حرکت، بهتر است 

سوژه مقابل  پرده سبز را با سرعت شاتر باالتر فیلم برداری کنید، اگرچه شاید حرکت 

بازیگران را اسلوموشن کند.

سپس می توانید با اضافه کردن دوباره Motion Blur به بازیگران در مرحله نهایی، 

این مشکل را برطرف کنید. می توانید از ابزارCC Force Motion Blur  در برنامه 

After Effects یا از افزونه ReelSmart Motion Blur استفاده کنید. اضافه کردن 

دوباره Motion Blur به فیلم نهایی تفاوت قابل توجهی ایجاد می کند.

با ISO پایین فیلم برداری کنید
باید صحنه مقابل پرده سبز را با ایزوی پایین فیلم برداری  کنید. توصیه می کنیم از 

کمترین ایزوی دوربینتان استفاده کنید، زیرا ایزوی باالتر نویز روی تصویر می فرستد 

و این نویزها روی پرده سبز ظاهر می شوند. در نتیجه لکه های زیادی روی پرده سبز 

می افتد که فرایند حذف پرده را دشوارتر می کند.

روش حذف کردن پرده سبز
اگر از توصیه های ما درباره  پرده سبز پیروی کرده باشید، حذف آن از فیلم خیلی 

راحت تر می شود. هر مشکلی که سر صحنه مشاهده می کنید را همان موقع برطرف 

کنید، زیرا اصالح آن در فیلم نهایی سخت است و به همکاری چند نفر نیاز دارد.
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محبوب ترین برنامه های ویرایش کروماکی
را حذف  سبز  پرده  می توانید  خود  منتخب  غیرخطی(  ویرایش  )سیستم   NLE با 

کنید. قابلیت حذف پرده دیگر فقط به نرم افزار های ترکیب عکس محدود نمی شود. 

امروزه، انواع نرم افزار های کروماکی در دسترس است که می توانید برای حذف پرده 

سبز از آن ها استفاده کنید. تقریبا هر ویرایشگر غیرخطی سنتی قابلیت کروماکی 

 DaVinci Resolve و HitFilm Express دارد. بعضی نرم افزار های رایگان عالی مانند

هم در دسترس هستند.

DaVinci Resolve حذف پرده سبز با برنامه
DaVinci Resolve یک ویرایشگر ویدیوی رایگان است و یکی از بهترین برنامه های 

رنگ آمیزی تصویر با طیف های رنگی مختلف به حساب می آید. همچنین ابزارهای 

کروماکی عالی دارد. ابزارهای این نرم افزار بر پایهNode  )گره یا نقطه( کار می کنند 

که یادگیری آن کمی زمان بر است، اما این سیستم در نهایت بیشترین گزینه های 

کروماکی را در اختیارتان قرار می دهد. برای کار با Resolve باید شناخت زیادی از 

چرخ های رنگ داشته باشید.

After Effects حذف پرده سبز با برنامه
و  است  کروماکی  برای  محبوب  گزینه های  از  دیگر  یکی   Adobe After Effects

ازآنجاکه یک برنامه ترکیب تصویر عالی است، می توانید از افکت های فراوان آن 

برای اصالح کروماکی خود استفاده کنید. افکت رایگان Keyer بنام Keylight هم 

 Nuke بسیار قدرتمند است و توسط شرکت فاندری یعنی همان شرکت سازنده 

تولید شده که یک برنامه ترکیب تصویر حرفه ای و قوی است.

Premiere Pro حذف پرده سبز با برنامه
اگرچه Premiere Pro یک ویرایشگر غیرخطی است، اما بیشتر افکت های کروماکی 

قدرتمند After Effects را در خود دارد. قابلیت های کروماکی Premiere Pro برای 
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 After پروژه های فوری فوق العاده هستند و دیگر الزم نیست خودتان را با ابزارهای

Effects گیج کنید. تنها ایراد این برنامه نیاز زیاد به ماسک کردن دستی سوژه ها 

است که After Effects  قابلیت های بهتری برای این کار دارد.

Final Cut Pro X حذف پرده سبز با
برای  برنامه  این  دارد.  پرده سبز  برای حذف  راهکار ساده تری   Final Cut Pro X

کاربران آماتور ویدیو یا کاربران یوتیوب مناسب است که به راهکار فوری نیاز دارند. 

اول، فیلمی که مقابل  پرده سبز فیلم برداری شده را به تایم الین اضافه کنید و سپس 

افکت Keyer را روی فیلم اعمال کنید. این افکت  پرده سبز را به طور خودکار حذف 

می کند. وقتی کلیپ موردنظر را انتخاب کردید، می توانید با چند کلیک ساده روی 

گزینه های ویدیو، ظاهر کار را هم اصالح کنید.

HitFilm Express حذف پرده سبز با
HitFilm Express یکی دیگر از گزینه های رایگان مشابه After Effects است که 

بیشتر برای ترکیب تصاویر مناسب است. می توانید با استفاده از دو افکت مختلف 

این برنامه یعنی Color Difference Key Effect و Hue & RGB پرده سبز را حذف 

کنید. اگر به یک ابزار حذف پرده قوی تر نیاز دارید، این برنامه یک افکت کروماکی 

است،  شده  گنجانده   HitFilm پولی  نسخه  در  کروماکی  )افکت  دارد.  هم  پولی 

اما اگر از HitFilm Express رایگان استفاده می کنید، باید این افکت را جداگانه 

خریداری کنید.(

روش ویرایش فیلم های ضعیفی که با  پرده سبز فیلم برداری شده است
اگر تجهیزات پرده سبز ایده آلی ندارید، هنوز هم می توانید با بعضی روش ها فیلم 

نهایی را اصالح کنید. با این که گزینه های زیادی برای ویرایش فیلم در مرحله بعد از 

تولید وجود دارد، بهتر است که از همان اول صحنه را با کمترین اشکال فیلم برداری 

کنید.
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کم  میدان  عمق  با  می توانید  است،  مثال چروک  و  دارد  سبزتان مشکل  پرده  اگر 

فیلم برداری کنید تا زمینه محو شود. این روش چروک ها را صاف و سایه ها را حذف 

می کند و حذف پرده سبز در مرحله نهایی آسان تر می شود.

اگر انعکاس نور بیش ازحد است، تا حد امکان از ماسک استفاده کنید. همان طور 

که قبال ذکر شد، اگر سوژه شما لباس سبز یا جواهرات براق دارد که نور را منعکس 

می کنند، باید ماسکی در اطراف آن ناحیه ایجاد کنید و آن سوژه را به صورت دستی 

حذف کنید. سپس آن الیه را دوباره روی فیلم قرار دهید تا به طور تصادفی در طول 

فرآیند حذف پرده پاک نشود. همچنین توصیه می کنم بازیگر را قبل از حذف پرده 

ماسک کرده و از فیلم خارج کنید. معموال مقابله با انعکاس نور  پرده سبز سخت 

است. اغلب باید مناسب ترین ابزار کروماکی را برای زمینه و سوژه تان انتخاب کنید 

و سپس هر رنگ سبزی که روی سوژه باقی مانده را حذف کنید.
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