ﻧﻘﺎب دﯾﺠﯿﺘﺎل؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﯿﻠﻢ »ﺳﺮﺑﺎز زﻣﺴﺘﺎن«

ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺟﻮان ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎلﺧﻮرده اﺳﺖ .در روشﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از ﭘﺮوﺗﺰ و ﻣﻮادی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روی ﺻﻮرت ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﺳﺎلﺧﻮرده را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش و اﻋﻤﺎل ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ
ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺎزﯾﮕﺮ زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ ،او را آزار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ وی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.
در ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ ﭘﺮوژهای اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی ﺳﻨﺘﯽ آﻣﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ
روشﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺑﻪﻃﻮر
اﻏﺮاقآﻣﯿﺰﺗﺮی ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ،روشﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﮑﻤﻞ روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از
ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎدهﺗﺮی از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺟﻮان در ﻧﻘﺶ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻦ روش ،در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻘﺎب دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭼﻬﺮه و
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪﻃﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل روی ﺻﻮرت ﺑﺎزﯾﮕﺮ
دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ روی ﭼﻬﺮه ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﺮﯾﻢ اﺟﺮا ﺷﻮد .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را
ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﯾﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﺎب دﯾﺠﯿﺘﺎل روی ﭼﻬﺮه او در ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی  Lola VFXدر ﻓﯿﻠﻢ »ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ :ﺳﺮﺑﺎز زﻣﺴﺘﺎن« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
آن را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ اﺑﺪاع ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ﺷﺮﮐﺖ  Lola VFXﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ Lola .در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻓﯿﻠﻢ »ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن
اﻣﺮﯾﮑﺎ :ﺳﺮﺑﺎز زﻣﺴﺘﺎن« ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺤﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .در ﭼﻨﺪ ﺻﺤﻨﻪ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭼﻬﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﮕﯽ
ﮐﺎرﺗﺮ در  90ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺟﻮان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ،
ﻫﯿﻠﯽ اﺗﻮِل ،ﺑﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺪل ﺳﻪﺑﻌﺪی و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﯾﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ.
 Lolaدر ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﯿﻠﻢ »ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ« ،اﺟﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و
ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺑﻌﺎد اﻧﺪام ﮐﺮﯾﺲ اﯾﻮاﻧﺰ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ و ﺗﺒﺪﯾﻞ او ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺿﻌﯿﻒ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺷﮕﻔﺘﯽ
آﻓﺮﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘِﮕﯽ ﺳﺎلﺧﻮرده در ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﯿﻢ  Lolaﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﯾﮏ راهﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﻫﯿﻠﯽ اﺗﻮِل اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ
ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﭘﺮوﺗﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد .او درﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎن روﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ  Lola VFXدر اﺑﺘﺪا ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ
 33ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﻧﯽ  92ﺳﺎﻟﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آزﻣﻮدن اﯾﻦ ﺷﯿﻮه و اﺟﺮای ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی و
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭘﺮوﺗﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺪمﻫﺎی اوﻟﯿﻪ
دن دﻟﯿﻮو ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﯾﻢ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﺑﺎزی
ﻫﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی )ﺳﻨﺘﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺎر را ﺑﻪﻃﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ«.
در اﺑﺘﺪا ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﻮِل ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎدی و ﺑﺪون ﮔﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﭙﺮدازد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ
زن ﺳﺎلﺧﻮرده ﮔﺮﯾﻢ ﺷﻮد و از ﺣﺮﮐﺎت ﭼﻬﺮه او ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﮔﺮﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻪﻃﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل
در ﻧﻤﺎﻫﺎی اﺻﻠﯽ روی ﭼﻬﺮه اﺻﻠﯽ او ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺪون اﺟﺮای ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی اﻧﺠﺎم و ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ روی ﭼﻬﺮه او ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ در
ردﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﭼﻬﺮه او را ﺑﻪﻃﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﺮﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺣﺠﻢ
اﺿﺎﻓﯽ روی ﺻﻮرت ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ روی ﺑﺎزی اﺗﻮِل داﺷﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻧﻘﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦﺟﺎ،
ﮔﺮوه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﺎر ﺗﺴﺖ زدن ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪای ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺗﻮِل ﺟﻮان داﺷﺖ ،اداﻣﻪ
دﻫﺪ .ادﺳﻮن وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی  ،Lolaﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺳﻪ ﺗﺴﺖ ﮔﺮﯾﻢ روی اﯾﻦ ﻓﺮد اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و در
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺗﺴﺖﻫﺎی ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی از ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک و
ﻧﺎزکﺗﺮی از ﻣﻮاد روی ﭼﻬﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺟﺮای ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪه ﺑﻮدم .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮدﯾﻢ«.

شکل  1ـ الف :هیلی اتوِل بازیگر نقش پگی کارتر این صحنه را بدون گریم بازی کرد .تنها چند علامت روی صورت او

قرار گرفت تا کار ردیابی تصاویر سادهتر شود.
ب :اعمال نقاب دیجیتال به چهره اتوِل او را در قالب یک زن سالخورده به تصویر کشید .حالات چشمها و بازی او در
این نماها بهطور قابل قبولی حفظ شد.

ﮔﺮوه ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ،از ﯾﮏ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎلﺧﻮرده درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺮار دادن ﭼﻬﺮه او ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮﯾﻢ ﭼﻬﺮه اﺗﻮِل را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ،آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر
ﻋﻤﻠﯽ اﯾﺪهای از ﻇﺎﻫﺮ و ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﭘﻮﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ؛ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻮر ﭼﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﯽﮔﺬارد ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوکﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت ﭘﻮﺳﺖ در اﺛﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪ اﯾﺪه
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﭼﯿﺰی را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﻢ «.آنﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ از ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﺎلﺧﻮرده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺪل اﺗﻮِل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﯿﻦ و ﺷﮑﻦﻫﺎی ﭼﻬﺮه ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎلﺧﻮرده را ﺑﻪﻃﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل روی ﭼﻬﺮه اﺗﻮِل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺗﻮِل ﺑﺪون ﮔﺮﯾﻢ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪل ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﻬﺮه اﺗﻮِل در ﻓﯿﻠﻢ
ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ واﻗﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻬﺮه از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﺪل
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻓﯿﻠﻢ اﺻﻠﯽ روی ﭼﻬﺮه اﺗﻮِل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

روش ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ،ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪای ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ  Lolaﺗﺴﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ» :ﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ از ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﺪل را ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و آن را ﺑﺎ روشﻫﺎی ردﯾﺎﺑﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ) (Trackingﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻮد «.اﺟﺮای اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ» :ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﯿﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻬﺮهاش
را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﭼﺸﻤﺎن و دﻫﺎﻧﺶ را ﺑﺒﯿﻨﺪ «.ﻓﻘﻂ ﭼﯿﻦ و ﺷﮑﻦﻫﺎ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ را از ﭼﻬﺮه
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﺎلﺧﻮرده ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﺟﻮان اﺗﻮِل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺴﺖ اوﻟﯿﻪ Lola ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از زن ﺳﺎلﺧﻮرده و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ
ﺑﺎﻻﺗﺮ و دﻗﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﮐﻨﺪ .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ دوﺑﺎره از او ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ  Lolaﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ ،از او دوﺑﺎره ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﮐﺮدﯾﻢ «.اﯾﻦ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﻪ دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت اﺣﺴﺎﺳﯽ را
ﮐﻪ اﺗﻮِل در ﻓﯿﻠﻢ اﺻﻠﯽ اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮد ،دوﺑﺎره ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد .ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ او ﻓﻘﻂ دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ را اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ رﯾﺘﻢ و اﺟﺮای اﺗﻮِل را ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دورﺑﯿﻦ از ﺑﺪل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ ،ﺑﺎﻓﺘﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﭘﯿﺮ را از ﭼﻬﺮه ﺑﺪل اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ و روی ژﺋﻮﻣﺘﺮی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻧﺴﺨﻪ
ﺳﺎلﺧﻮرده ﭘﮕﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ روی ﭼﻬﺮه اﺗﻮِل در
ﻓﯿﻠﻢ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار داد.
 Lolaروی اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﺎلﺧﻮرده ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی آن را ﺑﺎ اﺟﺮای اﺗﻮِل ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ادا ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﺴﻦ آﻣﺎده اﻋﻤﺎل ﺑﺮ ﭼﻬﺮه اﺗﻮِل ﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻮد ﻧﻮرﭘﺮدازی ،زﻣﺎنﺑﻨﺪی و اﺟﺮا ﺷﺎت ﺑﻪ
ﺷﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﻮد .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ از اﺟﺮای ﻫﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ و ﭼﻬﺮه ﺑﺪل را ﺣﺮﮐﺖ
دادﯾﻢ«.

وﻓﺎداری ﺑﻪ اﺟﺮا
اﯾﻦ ﺟﻠﻮه در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻪﺑﻌﺪی .در
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﮑﺎﻧﺲ ،ﺑﺮ ﺧﻼف روشﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آنﭼﻪ در ﻓﯿﻠﻢ »ﻣﻮرد ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﺗﻦ« ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺪل
ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺗﻮِل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺑﻪ ﭼﻬﺮه او اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ روش اﺟﺮای اﺻﻠﯽ اﺗﻮِل ﺣﻔﻆ ﺷﺪ.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺨﺴﺖ اﺟﺮای اﺗﻮِل از ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﻧﺸﺎنﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد Lola ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺣﺮﮐﺎت
ﭼﻬﺮه را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪود  75ﻧﺸﺎنﮔﺮ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ  75ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﻄﻪ در ﭼﻬﺮه
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﺪل ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ردﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﻮﺳﺖ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﭼﻬﺮه ﻧﻈﯿﺮ ﻟﺐﻫﺎ و
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ رﺳﯿﺪ .ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﺤﻮه اﺟﺮا و ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺮه او را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .دن دﻟﯿﻮو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺨﺶ
ﺗﺪوﯾﻦ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﺟﺮای ﻫﯿﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ
آنﭼﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد وﻓﺎدار ﺑﻮدﯾﻢ و ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺮه او را ﻣﺴﻦﺗﺮ ﮐﺮدﯾﻢ «.ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﻧﻘﺎط ﮐﺎر ردﯾﺎﺑﯽ
ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﭼﻬﺮه ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﺷﻪ دﻫﺎن ،اﻃﺮاف ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﺑﯿﻨﯽ و ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوکﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﺮد و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﺮوه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ روی ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﺎلﺧﻮرده ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای اﺗﻮِل
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد.

آنﻫﺎ در ﻧﺮماﻓﺰار  Flameﺑﺎ دو ﻣﺶ ﭼﻬﺮه ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﻧﻘﺎط را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﻔﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺶ روی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری اﺻﻠﯽ )ﻣﺶ ﭼﻬﺮه اﺗﻮِل( دارﯾﺪ
و ﯾﮏ ﻣﺶ دﯾﮕﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ روی ﺻﻮرت ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﺴﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻘﺎط ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﭼﻬﺮه اﺗﻮِل
را روی ﺻﻮرت ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﺴﻦ ﮐﭙﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ روی دو ﭼﻬﺮه را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدهاﯾﺪ «.وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﭼﯿﻦ و
ﭼﺮوکﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک دﻗﺖ ﮐﺎر را ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺮد.

ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎ
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎزﻧﺪه
ﻓﯿﻠﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی ﭘﯿﺶ روی آنﻫﺎ ﻗﺮار داد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد .در ﻓﯿﻠﻢ »ﺳﺮﺑﺎز زﻣﺴﺘﺎن« ﻫﻢ ﺗﯿﻢ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی  Lolaﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻤﯽ روﺑﻪرو
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم آن را رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﺮﻗﻪ زدن ﯾﮏ اﯾﺪه و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﮔﺮوه ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ در ﺣﻮزه ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی را در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ روﺷﯽ
اﺑﺪاع ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ در ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﮐﻪ
آﻣﯿﺨﺘﻪای از ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪهﻫﺎ و ﮐﺎر روی اﯾﺪهﻫﺎی
ﺑﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﻇﻬﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر
ﺑﻮدﻧﺪ »ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ« ﺑﻪ ﺟﻠﻮهای واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
-http://www.fxguide.com/featured/captain-america-the-winter-soldier-reach...
-http://www.digitaltrends.com/movies/inside-the-visual-eﬀects-for-captai...
-http://www.awn.com/gallery/dan-deleeuw-talks-captain-america-winter-soldier
-http://www.studiodaily.com/2015/02/marvel-studios-vfx-supe-dan-deleeuw-c...
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