
  چيست؟ روتوسکوپی

در .روتوسکوپی تکنيکی است که انيماتورھا در آن حرکت فيلم زنده را فریم به فریم کپی می کنند

واقع در این شيوه تصاویر فيلم زنده روی یک پرده ی مات بازتابيده شده و به وسيله ی انيماتور ھا 

: توضيح. (نام دارد تجھيزات مورد استفاده در این کار روستوسکوپ.دوباره ترسيم می شوند

تعریفی که در این جا برای این شيوه ارایه شد است کالسيک بوده و بر خالف داشتن اصول 

مشابه با این شيوه ی نوین مورد استفاده در فيلمی چون اسکنر تاریک نگر که با نرم افزاری به نام 

فيلمسازی آنالوگ روتوشاپ صورت می گيرد،تفاوت ھای اساسی با آن دارد،تفاوت ھایی از جنس 

    )و دیجيتال

  خچه روتوسکوپییتار>> 

که در سال   این تکنيک نخستين بار توسط مکس فالیشر در مجموعه ی انيميشنی خارج از دوات

او در این انيميشن حرکات زنده ی برادرش،دیو .ساخته شد مورد استفاده قرار گرفت ١٩١۴

فالیشر بعد تر این شيوه را .انتقال داد فالیشر، را در لباس یک دلقک به شخصيت کوکوی دلقک

ھایش نيز به کار گرفت که مھمترینش رقص کب کالوی در سه  برای شماری دیگر از کارتون

شخصيت گاليور در سفر  و متحرک سازی ٣٠قسمت از کارتون ھای بتی بوپ در اوایل دھه ی 

بسيار دقيق و کارآمد به خصوص بعد از او والت دیزنی و انيماتورھایش این روش را .ھای گاليور بود

در متحرک سازی سفيد برفی و ھفت کوتوله به کار گرفتند و پس از آن در بسياری از انيميشن ھا 

) ١٩٧٧(در انيميشن ھای جادوگران  از این تکنيک به فراوانی ٧٠بکشی در دھه ی   رالف.بلندشان

با مخالفت کمپانی فوکس قرن رالف بکشی در آن زمان .استفاده کرد) ١٩٧٨(و ساالر حلقه ھا 

بيستم برای افزایش پنجاه ھزار دالری بودجه ی جادوگران روبرو شده بود و مجبور گشت برای 

 ٣در آن زمان پيشنھاد .(تمام کردن سکانس نبرد این انيميشن به روتوسکوپی متوسل شود

 )الفت روبرو شدميليون دالری جرج لوکای برای به پایان رساندن جنگ ھای ستاره ای ھم با مخ

برای توليد بازی  ١٩٩۴در سال  )Smoking Car Productions(اسموکينگ کار پروداکشنز 

فرآیند روتوسکوپی دیجيتال را پدید آورد که    ماجراجویانه ی تحسين برانگيزش،قطار سریع و السير

در سال )کارگردان یک اسکنر تاریک نگر(ریچارد لينکيتر.در ھمان سال جوایزی نصيب آن ساخت



با استفاده از تکنيکی مشابه از روتوسکوپی دیجيتال برای خلق تصاویر سوریال فيلم زندگی  ٢٠٠٠

او .بين خواب و بيداری بھره گرفت و اکنون آن را برای یک اسکنر تاریک نگر به کار برده است

ه نموده نخستين کارگردانی می باشد که از روتوسکوپی دیجيتال برای خلق یک فيلم بلند استفاد

 ٢٠٠۶و  ٢٠٠۵افزده بر این،یک شرکت تبليغاتی به سرپرستی چارلز شواب بيين سال ھای .است

از روتوسکوپی برای یک مجموعه از کارھای تلویزیونی با عنوان با چاک صحبت کن استفاده 

این فرایند منحصر به کاری است از باب سابيستون از تجربه ھای انستيتو تکنولوژی .کرد

و نرم افزار روتوشاپ را در ساخت زندگی »روتوسکوپی درون افزا«که ھمان تکنيک  ماساچوست

   .بين خواب و بيداری ارایه داده بود

  ك روتوسکوپیيتكن>> 

روتوسکوپی با این که بار ھا برای خلق جلوه ھای مناسب استفاده شده،اما از سوی بسياری از 

اما باید گفت این تکنيک وقتی توسط انيماتورھا .ستبنياد گرایان انيميشن مورد انتقاد قرار گرفته ا

به عنوان سر مشق به کار گرفته می شود،صرفه جویی ارزشمندی در زمان می کند اگر 

روتوسکوپی ضعيف کار شده باشد خطوط اصلی که باید از فریمی به فریم دیگر متفاوت باشند ، با 

طالح گفته می شود انيميشن خشن کار کمی انحراف روی ھم قرار می گيرند در این صورت به اص

برای اجتناب از چنين خشونتی مھارت انيماتوری که کار کپی را انجام می دھد بسيار .شده است

جھت خلق جلوه ھای ویژه در فيلم ھای سينمایی استفاده    از روتوسکوپی بارھا.ضرورت دارد

اند قرار داد و بدین ترتيب می توان شيی ترسيم و آن را در یک جای خالی در بک گر. شده است

یکی از کابرد ھای .البته بيشتر اوقات تکنيک پرده ی آبی جایگزین تکنيک می گردد.وارد صحنه کرد

کالسيک روتوسکوپی در فيلم ھای اوليه جنگ ستاره ای بود که که از آن برای خلق جلوه ھای 

   .درخشيدن شمشيرھای ليزری استفاده شد

  مثال ھای روتوسکوپی>> 

،زیر دریایی زرد،تيتان،ارباب ۴٠سفيد برفی و ھفت کوتوله،کارتون ھای سوپرمن دھه ی  :يميشنان

  ...حلقه ھا،آناستازیا و



عنوان بندی خوب بد زشت،جنگ ستاره ای،چه کسی برای راجر رابيت پاپوش دوخت؟،بيل  :فيلم

  ،یک اسکنر تاریک نگر،زندگی بين خواب وبيداری١را بکش 

  گروه لينکين پارک Breaking the Habit  ویدیو ھای گروه گوریالز و موزیک :موزیک ویدیو

  روتوسکوپی به سبک ریچارد لينکيتر>> 

چون جزئيات بعدتر به وسيله ی انيماتورھا به  ):Digital Filming(فيلمبرداری با دوربين دیجيتال -١

  .فصلی نيستصحنه افزوده می شود ھنگام فيلمبرداری نيازی به طراحی لباس و صحنه ی م

انيماتورھا با استفاده از لوح ھا و قلم ھای نوری ویکوم و نرم افزار  ):Animate(متحرک سازی-٢

البته ھمه ی فریم ھا با دست نقاشی نمی شوند،خود .روتوشاپ حرکات بازیگر را کپی می کنند

  .نرم افزار با استفاده از خاصيت درون افزایش فریم ھای ميانی را پر ميکند

و برنامه ی روتوشاپ  Blendingو  Warpingو  Maskingانيماتورھا از ابزارھای  ):Enhance(قاء ارت-٣

سپس مناظر را اضافه و رنگ ھا را تنظيم می .برای ارتقای جلوه ی سه بعدی استفاده می كنند

  .نمایند

سکانس ھای کامل شده برای تبدیل شدن به فيلم نھایی مراحل را طی  ):Render(پرداخت -۴

  .می کنند که ساعت ھا به طول می انجامد

  

  ترکيب فيلم زنده و انيميشن>> 

حتی در زمان سينمای صامت و . ترکيب فيلم زنده و انيميشن چيز تازه ای در تاریخ سينما نيست

نمونه . نخستين روزھای انيميشن نيز ميتوان مواردی از ترکيب بازیگر زنده و انيميشن را پيدا کرد

و یا برخی از انيميشنھای کوتاه روتوسکوپی  Gertie the Dinosaurگرتی دایناسورھایی مانند 

اما امروزه تکنولوژی چنان .  Koko the Clownکوکوی دلقک مانند    Max Fleischer مکس فليشر

پيشرفت کرده است که در فيلمھایی نظير ارباب حلقه ھا، بازیگران زنده و شخصيتھای انيميشنی 



ای مجازی چنان درھم آميخته شده اند که گاھی تشخيص ایندو از یکدیگر به و یا حتی فضا ھ

چيزی که زمانی بدیع و نوظھور جلوه ميکرد، اینروزھاچنان ھمه گير شده .سختی امکان پذیر است

که حتی گاھی پيش پا افتاده و مبتذل جلوه گر ميشود و آنچه که ساختن چنين فيلمھایی را تا 

اما . امکان پذیر کرده است استفاده از سيستم ھای موشن کپچر است این حد دست یافتنی و 

نقطه آغازین استفاده از بازیگر زنده در ساخت انيميشن را ميتوان نه در شيوه موشن کپچر، که در 

اگرچه دیزنی در سالھای پيش از . سالھای ميانی دھه ھفتاد و در تکنيک روتوسکوپی جستجو کرد

سفيدبرفی و زیبای خفته ، روتوسکوپی را به کار گرفته بود، اما از اواسط آن در انيميشنھایی چون 

بود که روتوسکوپی نه بعنوان یک نکته  Ralph Bakshi  رالف باکشیدھه ھفتاد به بعد و توسط 

بی اھميت و سطح پایين که فقط برای کاھش ھزینه ھا استفاده ميشد، بلکه بعنوان یک تکنيک 

  .زیبایی شناسانه ھنری قابل توجھی باشد مورد استفاده واقع شد که ميتوانست واجد شرایط

انيميشنی بود Wizards. از تکنيک روتوسکوپی استفاده کرد Wizardsباکشی در انيميشنی بنام 

اما باکشی شيوه ای متفاوت با روش دیزنی را در .که ميتوانست توسط دیزنی ساخته شده باشد

، جانبخشی دقيق، رنگھای زیبا و درخشان و ھمه آنچه عليرغم داستان احساساتی. پيش گرفت

ھمسطح انيميشنھای دیزنی قرار دھد، باکشی بجای اینکه از Wizardsکه ميتوانست را 

روتوسکوپی صرفا در جھت اجرای بدون نقص حرکات استفاده کند، این شيوه را بصورتی ھدفمند 

به جنگ استفاده کرد و با افزودن یا او از روتوسکوپی در اجرای سکانسھای مربوط . بکار گرفت

کاستن جزئيات ، اجزای صحنه و بازیگران زنده را تبدیل به موجودات وھم انگيز و عجيبی کرد که 

  .ماھيت شرور ، زشت و ھيوال گونه جنگ را به خوبی به بيننده منتقل ميکرد

د و مدتھا طول تجربه کر Tronدیزنی یک شکست تجاری بزرگ را با فيلمی بنام  ١٩٨٢در سال 

اما نکته قابل توجه . کشيد تا دیزنی توانست رد پای این بدنامی بزرگ را از خاطرات مردم بزداید

این بود که ميتوان این فيلم را پدر بزرگ فيلمھای سرشار از گرافيک کامپيوتری امروز به  Tronدر

در زمانی که جلوه . بودندبرخی از جلوه ھای ویژه این فيلم خيلی خوب از آب درآمده . شمار آورد

با زحمت فراوان و عمدتا بوسيله ماکت ھا و ابزار ھای واقعی  Star warsھای ویژه فيلمھایی چون 



ساخته ميشدند، دیدن یک سفينه فضایی کامال دیجيتالی که به آرامی بر فراز کوھھا حرکت ميکرد 

 Tron. ند واقعا ھيجان انگيز بودو یا لباسھایی که نورھای نئون دیجيتالی بر روی آنھا ميدرخشيد

اگرچه شکستی بزرگ در گيشه بود اما ثابت کرد که گرافيک ھای کامپيوتری ميتوانند درجھت بيان 

بھتر داستان فيلم ، یک گزینه عالی باشند و این درسی بود که بسياری از افراد تاثير گذار در 

بود که شرکت پيکسار  Tronمومی تنھا دو سال بعد از نمایش ع. صنعت سينما بخوبی آموختند

 The Adventures of   انيميشنی بنام. نخستين انيميشن کوتاه کامپيوتری خود را عرضه کرد

Andre and Wally  . مردم کم کم در ميافتند که این کامپيوتر ھای سنگين که کار کردن با انھا

  .امزه نيز بسازندميتواند بسيار سخت باشد، قادر ھستند که چيزھای سرگرم کننده و ب

  

روتوسکوپی را باز ھم بيشتر و  Waking Life/2001در فيلم  Richard Linklaterریچارد لينک ليتر 

فيلم داستان مردی را روایت . ھوشمندانه تر در جھت نمایش و القای فلسفه فيلم به کار گرفت

گوش ميکند و  ميکند که در شھر آستن پرسه ميزند و به نظرات مردم در مورد فلسفه حيات

در این فيلم از ! ھمواره حيران است که آیا او یک انسان زنده است یا فقط بخشی از یک رویاست

بازیگران زنده توسط دوربين ویدیویی فيلمبرداری شد و سپس بوسيله کامپيوتر ، تصاویر بازیگران 

مجددا بکار  A Scanner Darklyلينک ليتر بعدھا ھمين شيوه را در فيلم . مجددا بازسازی شدند

. نتيجه کار تصاویری بودند با مفاھيم زیبایی شناسانه خاص که پيش از آن دیده نشده بودند. گرفت

عليرغم . تصاویری که در بعضی موارد اکسپرسونيستی بنظر ميرسيدند و در مواردی کارتونی 

وانستند با لحن بسياری از مردم نميت. ، فيلم کاستی ھایی نيز داشت Waking Lifeتکنيک جذاب 

با اینحال فيلم برخوردار از نوعی خوشبينی و جذابيت ذاتی بود که . فيلسوفانه فيلم کنار بيایند

  .کسانی را که ميتوانستند خودشان را وارد جریان آن کنند،جذب ميکرد

نام بردن از فيلمھایی که در این مقاله ذکر شد ، به ھيچ وجه به این معنی نيست که این فيلمھا 

. نھا و بزرگترین تالشھا برای وارد کردن نوعی دیگر از تکنولوژی به دنيای انيميشن بوده اندت

فيلمھایی که نام برده شد از این جھت متمایز بودند که تکنولوژی ھای شناخته شده را به نوعی 



 وگرنه چه کسی ميتواند منکر گامھای بزگی بشود که دنيای انيميشن و. ھوشمندانه بکار گرفتند

سينما را برای ابد متحول کردند؟ گامھایی چون سفيد برفی و ھفت کوتوله، اژدھای پيت و شاید 

تمام این فيلمھا .…چه کسی برای راجر رابيت پاپوش دوخت؟: بزرگترین شاھکار رابرت زمه کيس 

  .سھم خود را در ترکيب فيلم زنده و انيميشن به خوبی ادا کردند

نشریه علمی ، آموزشی و الکترونيکی مرکز آموزش سازمان صدا و  –پيک آموزشی رسانه : منبع

 سيما


