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 إىداء

 

 إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ فخر إلى الرجؿ األكؿ كاألعظـ في حياتي إلى منارة دربي 

 والدي العزيز الميندس محمد فائز محفوظ

إلى مف كقفت جانبي كساندتني في جميع مراحؿ حياتي إلى صاحبة القمب األبيض إلى مف كاف 

 دعائيا سر نجاحي كحنانيا بمسـ جراحي 

 والدتي الغالية الدكتورة غيداء وفائي

 إلى رفيؽ دربي كشريؾ حياتي إلى مف أعتمد عميو في مكاجية مصاعب الحياة إلى سندم كقكتي 

 زوجي العزيز الدكتور محمد أنس طميبة

 إلى النجـك التي تضيء دربي كالزىكر التي تزينو 

 إخوتي عمر، عبد الرحمن، عارف وآالء 
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 كممة شكر

أتكجو بالشكر الجزيؿ كالعرفاف بالجميؿ إلى أساتذتي الذيف أعطكا دكف حساب حتى أكصمكني 

كباران أماـ عظمة جامعة دمشؽ كأقدـ كؿ االمتناف كالتقدير  إلى ىذه المرحمة كأنحني إجالالن كا 

لرئاسة جامعة دمشؽ كعمادة كمية طب األسناف ممثمة باألستاذة الدكتكرة رزاف خطاب عميد كمية 

طب األسناف كاألستاذ الدكتكر إياد الشعراني نائب العميد لمشؤكف العممية كاألستاذ الدكتكر ياسر 

 .مدلؿ نائب العميد لمشؤكف اإلدارية لما يبذلكنو مف جيد كبير لالرتقاء بالبحث العممي

كما أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى كؿ أعضاء الييئة التدريسية في قسـ مداكاة األسناف ممثميف 

 .برئيس القسـ األستاذ الدكتكر ىشاـ العفيؼ

كال أنسى أف أتقدـ بالشكر إلى قسمي التعكيضات الثابتة كالمثة ككامؿ أعضاء الييئة التدريسية 

 .كلكؿ مف ساىـ في إنارة دربي بعممو كمشكرتو كنصائحو.. فييما 

كأخص بالشكر األستاذ المساعد الدكتكر أسامة الجباف الذم تكـر باإلشراؼ عمى مشركع تخرجي 

 ..كزكدني بآرائو القيمة التي كانت معيف لي فمو مني خالص الشكر كالعرفاف 

كال أنس أف أتقدـ بالشكر كاالحتراـ لجميع زمالئي في الدراسات العميا مف جميع االختصاصات 

 ..كأتمنى ليـ دكاـ التكفيؽ كالنجاح عمى كافة األصعدة

 التصوير الفوتوغرافي الرقمي في طب األسنان التجميمي
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 DIGITAL DENTAL PHOTOGRAPHY 

 1.........................................................................مقدمة : أوالًال 

 5.........................................................................     تاريخياًال 

 9...................................................حاجة طب األسنان لمتصوير :  انياًال 

 10األخطار أك المشاكؿ التي تكاجينا في حاؿ عدـ استخداـ التصكير السني الفكتكغرافي

 ....................................................لماذا نستخدـ التصكير السني 

 .......................................................................تقنياًال :  ال اًال 

             أنواع الكاميرات 

              مكونات الكاميرا 

              ضبط اعدادات الكاميرا

 معدات التصوير في طب األسنان : رابعاًال 

 بروتوكوالت التصوير : خامساًال 

 أخطاء التصوير : سادساًال 

 التعامل مع الصور ومعالجتيا : سابعاًال 

 : مقدمة: أوالًال 
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أصبح التصكير الفكتكغرافي جزأ ال يتجزأ مف حياتنا اليكمية حيث نصادؼ اليـك التصكير في 

كؿ مجاال مف مجاالت النشاط البشرم بدءان مف العمؿ البحثي ك الترفيو كحفظ الذكريات كالتكثيؽ 

 . كصكالن إلى خمؽ أعماؿ فنية تصكيرية

مايسمى المعمكماتية الحيكية كىك مجاؿ حديث يتطكر بشكؿ سريع يدمج أجيزة الككمبيكتر 

 كاألدكات الرقمية في المجاالت الحيكية كمف أىميا التصكير 

كقد شيد التصكير تحكالن كبيرأ في السنكات العشر الماضية بالتزامف مع انتشار األجيزة الرقمية 

 .كغزكىا تطبيقات التصكير كأجيزتو

بإمكاف الصكر الفكتكغرافية أف تذكرنا بما يصعب عمى العقؿ االحتفاظ بو كأف تخبر كتصؼ 

األشياء أكثر مف الكممات كعندما يمارس التصكير بشكؿ صحيح يجعؿ ما ىك غير مرئي 

 . كاضحان كظاىراَا 

تبنت العمـك المتعددة كخاصة الطب بكافة فركعو التصكير ككسيمة لتكثيؽ إجراءات العالج 

 Ahmad). كاألمراض كأيضان مشاركة الحاالت كالعركض التي ال يمكف لمكممات أف تشرحيا

2009) 

في طب األسناف كمينة  إما أف تككف مصدر لمسعادة كالرضا اك حمقة مفرغة مف الركتيف إحدل 

كسائؿ تعزيز الرضا كالسعادة في ىذه المينة ىك التصكير الفكتكغرافي كىك كسيمة رائعة تمكننا 
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مف تقدير ما سنحصؿ عميو مف المعالجة الحالية مما يفرح الطبيب كالمريض معان كيساعد في 

 . تحكيؿ الممارسة الركتينية االعتيادية إلى ممارسة شيقة كمرضية

( 1الشكؿ ).إف إمكانيات التصكير في طب األسناف كما في أم مجاؿ آخر محددة بالخياؿ فقط

(Ahmad 2009) 

 
 (Ahmad ،2009)صكرة إبداعية لتاجيف خزؼ مع مزيج مف األلكاف . التصكير في طب األسناف محدد بالخياؿ (1)الصكرة 
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يمكف تطكير التصكير في طب األسناف ليصبح شكؿ مف أشكاؿ الفف كخاصة في حاالت طب 

 (. 2الشكؿ). األسناف التجميمي كىك ال يقؿ عف رسـ لكحة أك نحت تمثاؿ 

 
 .الصكرة عبارة عف تداخؿ بيف صكر أسناف كلكحة فنية لأللكاف.التصكير السني ممكف أف يرتقي إلى لكحة فنية (2)الصكرة 

(Ahmad ،2009) 

كلكف التصكير غير محصكر فقط في طب األسناف التجميمي فمو قيمة جيدة في تخصصات 

 . أخرل مثؿ التقكيـ، الزراعة كجميع مجاالت طب األسناف

أحد أىـ األسباب التي تجعؿ طبيب األسناف يبتعد عف التصكير ىك التعقيد التقني كالذم يتطمب 

جيكد لتعممو كااللماـ بو كىذا مماثؿ لما حدث عندما ظيرت أجيزة الكمبيكتر أكؿ مرة منذ عقكد 

حيث ظيرت اعتراضات كلكف مع مركر الزمف أصبحت أجيزة الككمبيكتر أمران شائعان ال غنى 

 . عنو في جميع مجاالت الحياة
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  Historical: تاريخياًال 

 في أكاديمية العلوم في Louis J. M. Daguerreقدمت أكؿ عممية تصكير في العالـ مف قبؿ 

 ,Alexander S.Wolcottوفي وفس العام قام .1839باريس في السابع مه كاوون الثاوي عام 

 Daguerreبصنع أكؿ كاميرا تعتمد عمى مفيـك , كىك صانع لألدكات السنية مف مدينة نيكيكرؾ,

كانت تسمى ىذه الصكر . تستخدـ ىذه الكاميرا مرآة مقعرة تشكؿ صكرة عمى لكحة فكتكغرافية. 

 .باأللكاح الفضية

حتى ىذا الكقت كانت كؿ العركض البصرية ككصؼ الحاالت السنية كاالجراءات يعتمد عمى 

أدخمت ظاىرة التصكير عيدان جديدان مف طرؽ عرض . التفسيرات الفردية التي يعبر عنيا بالرسـ

كانت بداية ىذا العيد الجديد مف أكؿ . الحاالت السنية كتسجيؿ صكر مستنسخة عف األسناف

مجمة طب أسناف كىي المجمة األمريكية لعمـك طب األسناف كألكؿ مرة تـ نشر صكر ماقبؿ 

 .Thompson and Ideالجراحة كصكر لما بعد الجراحة مف قبؿ  

تطكر التصكير الفكتكغرافي كتأثر بشكؿ مباشر بأطباء األسناف األمريكيف الذيف أصبحكا 

 (Glenner RA 1990). 19 ك اؿ18مصكريف محترفيف خالؿ القرف اؿ 

 الذم قاـ بعمؿ ألكاح فضية Sterling McIntyre ك Samuel Bemisمف المصكريف األكائؿ 

 Isaiah Taber .(Henisch HK 1994) ك 1851بانكرامية لساف فرانسيسكك عاـ 

استخدـ في الماضي أيكنات ىاليد الفضة في مستحمب الجيالتيف عمى شريط فيمـ مف السيمكليد 

 . اللتقاط الصكر
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 1990ك حتى  (مكاد الفيمـ التقميدم) كمع استخداـ مكاد ىاليد الفضة 1830ك منذ أكاخر عاـ 

كاف التطكر في تقنيات التصكير ثابتان طكيالن مع تحسينات طفيفة إف كجدت ككانت أكثر كضكحان 

 .في التصكير الممكف

لـ يكف الفيمـ التقميدم أداة فعالة كمفيدة حيث كانت ىناؾ بعض الصعكبات كاالنتقادات حكلو فقد 

كاف مف المستحيؿ تحميؿ الصكرة مباشرة كتفحصيا لنرل كنا قد حصمنا عمى المناظر المرغكبة 

أـ ال حيث كاف مف المتكجب أخذ الفيمـ إلى المختبر لمعالجتو األمر الذم يستغرؽ كقتان مف 

أسبكع إلى أسبكعيف، كأيضان كاف مف الصعب نسخ الصكر ك إف تـ ال تككف بنفس الجكدة 

لذلؾ لـ يكف التصكير أمران ركتينيان بالنسبة لمعظـ الممارسيف باستثناء طالب  الدراسات . كالدقة

 (George Freedman 2012). العميا ك األطباء الذيف يقكمكف بكتابة المحاضرات االكاديمية

 إف التطكر الرئيسي في التصكير السني يتركز في االنتقاؿ مف التصكير التقميدم إلى التصكير 

 التصكير الرقمي كبدأت الكاميرات الرقمية تتكاجد في 1990الرقمي حيث ظير في منتصؼ اؿ 

األسكاؽ ك لكف دقتيـ كانت منخفضة فقد أحدثكا ضجة خفيفة كجدؿ حكؿ سكء جكدة الصكر 

 . المأخكذة بيـ كلكف المبدعيف كانكا سعداء مع التطكر الذم سيصاحب ىذه النقمة النكعية

  Appleمف شركة  (3الشكؿ )  quicktakeكخالؿ عشر سنكات كمنذ الظيكر األكؿ لكاميرا 

في متاجر التصكير تـ إزاحة فمـ التصكير التقميدم بشكؿ كامؿ مف التصكير الطبي 

 .(Bengel 2006).كالعممي
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 Apple. (Bengel ،2006) أكؿ كاميرا رقمية مف شركة  (3)الصكرة 

متكافرة (SLR)  أصبحت الكاميرا الرقمية ذات العدسة األحادية العاكسة 2004-2003في عاـ 

 (George Freedman 2012). كبمتناكؿ جميع الممارسيف

بكجكد التصكير الرقمي أصبح ممكنان النظر مباشرةن إلى الصكرة بعد التقاطيا عبر شاشة الكاميرا 

كالتأكد مف جكدتيا أك إعادة التقاطيا في حاؿ كانت غير صحيحة، كمف الممكف أيضان مشاركة 

 . الصكرة مع المريض فكران 

 سنة 150استطاع التصكير الرقمي في عشر سنكات تحقيؽ ما استغرؽ التصكير التقميدم 

 . لتحقيقو

 . يكميان يتـ اكتشاؼ تطبيقات لمتصكير في حاالت لـ تكف ممكنة بكجكد فمـ التصكير التقميدم
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البرمجيات ككثير مف االختراعات خمص عدد ال يحصى مف , الطابعات, إف كجكد أجيزة العرض

 .الخيارات المتاحة كاألساليب الجديدة ك أعطى استخدامات جديدة لـ يتـ التطرؽ ليا مف قبؿ

معرفة إلى أيف ستذىب كتتجو ك ماىي األدكات التي ستحتاجيا كماىي المعايير الكاجب تطبيقيا 

 غالبان ما يشكؿ تحديان 

 . إف مزايا ىذه التقنية الجديدة ال تأتي إال مع التكاليؼ

 :حاجة طب األسنان لمتصوير:  انياًال 

 Need for Dental photography: 

بالنظر إلى الطب كطب األسناف يمعب التصكير دكران حيكيان ليس فقط في العمؿ األكاديمي بؿ 

أكالن كقبؿ كؿ شيء يسمح بتكثيؽ . أيضان في الممارسة السريرية حيث يخدـ العديد مف األىداؼ 

 (Ahmad 2009). حالة المريض قبؿ، أثناء كبعد المعالجة

بالتقاط الصكر الفكتكغرافية نخمؽ سجالت بصرية تفيدنا في العركض السريرية  كتخبرنا عف 

يككف التصكير الفكتكغرافي في ىذه الحالة أحد الكسائؿ الميمة فدم . كيفية التقدـ في العالج 

التصكير الفكتكغرافي بغرض التكثيؽ ميـ جدان في األبحاث . االتصاؿ ككسيمة لتبادؿ األفكار

 Vyas)األكاديمية ككضركرة لنيؿ درجات الماجيستير كالدكتكراة في جميع فركع طب األسناف

2008) 
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كممارس عاـ قد ال يعتبر الطبيب جميع مرضاه بحاجة لمعمؿ التجميمي كلكف الكاميرا تسمح 

بإظيار فـ المريض كأسنانو مف منظكر آخر أم مف جية الطبيب أك الناس اآلخريف مما يسمح 

دراؾ  (كشخص آخر)لممريض بأف يرل أسنانو كمراقب خارجي  كىذا يعطيو فيـ أكبر لمحالة كا 

 George).لمعالج كالتجاكب معو كحتى مف الممكف أف يرفع مستكل العالج المطمكب

Freedman 2012) 

 :األخطار أو المشاكل التي تواجينا في حال عدم استخدام التصوير السني الفوتوغرافي

Risks for not using dental photography: 

لألسؼ، الذاكرة البشرية قصيرة كسيئة . ينسى المرضى الحالة التي كانك عمييا قبؿ البدء بالعالج

كتذكر المرضى لشكؿ ككضع أسنانيـ قبؿ العالج يككف ضبابيان كغير كاضح كىذا غالبان ما يقكد 

 .إلى خالؼ بيف المريض كالطبيب

حتى في األمكر الكاضحة كالبسيطة كالتبييض قد يشعر المرضى أف أسنانيـ لـ تستجب لمعالج 

كقد يرغبكف في استعادة نقكدىـ كىنا يكفي أف نرم المريض صكرة ما قبؿ العالج كصكرة بعده 

حيث يصبح المريض معتادان عمى المظير الجديد ألسنانو بسرعة . كىذا كافي إليضاح األمكر

كبيرة بإلضافة إلى أنو ينسى مظير أسنانو السابؽ أك حتى يككف غير مقتنع بسكء مظيرىا إال 

ىذا يعطي التصكير . ام في الصكر الفكتكغرافية (خارج المرآة )عندما يراىا في إطار خارجي 

دكران ميمان في الحاالت البسيطة كالتبييض أك المعقدة كإعادة التأىيؿ الفمكية مما يجعؿ الكاميرا 
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 George). أداة ميمة بمثابة القبضات كالعدسات المكبرة في إنجاز العمؿ التجميمي

Freedman ،2012) 

 :الحاجة لمتصوير في المناطق السنية المختمفة واالختصاصات المختمفة

جاءت الصكر . السني كطريقة لتسجيؿ حالة أسناف المريض (التخطيط) استخدـ قديمان الرسـ 

حيث سمحت (الشكؿ )الفكتكغرافية الرقمية كإضافة ممتازة ليذا التخطيط السني التقميدم 

لمممارس العاـ بتسجيؿ العديد مف التفاصيؿ كالتآكؿ أك تبدؿ المكف التي ال يمكف التعبير عنيا 

استخدـ أطباء التقكيـ التصكير الرقمي كلقد تنبيكا إلى أىمية الصكر . بالتخطيط التقميدم

السريرية المكحدة القياس لحفظ التسجيالت خاصةن في مجاؿ التقكيـ بسبب الطبيعة طكيمة األمد 

 . لمعالج

 :لماذا نستخدم التصوير السني 

 :التشخيص ووضع خطة المعالجة- 1

تعتبر الصكر أداة تشخيص ال تقدر بثمف فيي تسمح لمطبيب بدراسة الحالة ككضع 

خيارات خطة المعالجة دكف كجكد المريض كىذا يكفر الكقت كالجيد عمى الطبيب ك 

كما أف بعض البرامج التشخيصية التي ظيرت مؤخران كبرامج تحميؿ كتصميـ . المريض

 .االبتسامة تعتمد بشكؿ أساسي عمى الصكر الرقمية 

 ( 4الشكؿ).كتسمح لممريض بتصكر نتيجة معالجتو باستخداـ ىذه البرامج
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 .صكرة تخيمية لنتيجة المعالجة عبر برامج مختصة في تصميـ االبتسامة (4)الصكرة 

 :التو يق- 2

اليدؼ األساسي مف التصكير ىك لتكثيؽ الحاالت كىذا يتضمف صكر قبؿ أثناء كبعد 

 .العالج كيتضمف صكر لكؿ مرحمة مف مراحؿ العالج المختمفة

. قد أصبحت الصكر السريرية جزء أساسي مف سجالت المريض كالصكر الشعاعية

 (.5الشكؿ)

كقاعدة عامة يتـ أخذ صكر قبؿ عمؿ ام إجراء غير قابؿ لمعكس كىذه الصكر مفيدة 

. ليس فقط لكضعيا في سجالت المريض السنية بؿ أيضان تفيد في مجاؿ الطب الشرعي

يحدث في كثير مف الحاالت خالفات بيف الطبيب كالمريض يمكف تجنبيا في حاؿ تـ 

يجب أخذ الصكر في حاؿ التعرض لمرضكض ىذا االجراء يفيد . تكثيؽ العالج كمراحمو

تفيد الصكر السنية خالؿ مراحؿ العالج . في الحماية القانكنية لمطبيب كالمريض معان 
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المختمفة كفي جمسات الفحص الدكرم لمالحظة أم تغيرات مرضية تصيب األغشية 

 (Bengel 2006). المخاطية

يفيد التكثيؽ أيضان في تقارير شركات التأميف حيث تطمب شركات التأميف صكران لحالة 

 .المريض قبؿ كبعد العالج

 
 (Ahmad ،2009) .الصكر السريرية جزء ميـ مف ممؼ المريض التشخيصي (5)الصكرة 

 :التواصل -3

حيث أف الصكر تسيؿ التكاصؿ بيف كؿ مف طبيب ". صكرة كاحدة تساكم ألؼ كممة"

 . األسناف ك أطباء األسناف مف اختصاصات مختفة، األطباء ، المخبرييف، المرضى

تعطي الصكرة لممخبرم معمكمات ىامة عف شكؿ األسناف كىيكميا كلكنيا كتسمح ليـ 

يحسف التصكير بشكؿ ممحكظ عمؿ . بعمؿ تيجاف مماثمة لألسناف الطبيعية المجاكرة

 (.6)الشكؿ. المخبرم
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إرساؿ صكرة مع عينة النسج إلى طبيب التشريح المرضي يكفر معمكمات ىامة كيدعـ 

 . كتمعب الصكر دكران ىامان في االستشارات الطبية. التشخيص

تسمح الصكر لمطبيب بتكصيؿ المعمكمات لممريض بشكؿ اسيؿ كتعطي المريض فرصة 

 (7)الشكؿ. أفضؿ لمتعبير عف حالتو كتكضيح رغباتو كتكقعاتو مف العالج

 
 (Vyas ،2008). التكاصؿ مع المخبرم (6)الصكرة 
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 التكاصؿ مع المريض  (7)الصكرة 

 :التقييم الذاتي- 4

. أصبح مكضكع مراقبة كتحسيف الجكدة أمر ميـ ألطباء األسناف مع تقدـ السنكات

كيكتسب التصكير الفكتكغرافي أىمية كبيرة في ىذا السياؽ حيث تساعد طبيب األسناف 

عادة . في عمؿ مقياس لمتقييـ الذاتي لنفسو كلعممو فتصكير مراحؿ العالج كتكبيرىا كا 

النظر إلييا كتقييميا يفيد في مالحظة األخطاء التي ال ترل سريريان ك العمؿ عمى 

كأيضان يفيد التصكير في عرض الحاالت كمالحظة تطكر . تالفييا كتحسيف جكدة العمؿ

 .العمؿ مف حالة ألخرل

 :توعية المريض - 5



18 
 

يفيد عرض الصكر السريرية الدكرية لممريض في معرفة تحسف مستكل الصحة الفمكية 

عنده مف عدمو كمراقبة سير المرض كالنخكر كاألمراض المثكية كىذا يعطي لممريض 

 (8الصكرة ). دافع لتحسيف صحتو الفمكية كالعناية بيا

  
 .صكر لتكعية المريض كتعميمو كيفية العناية بالصحة الفمكية (8)الصكرة 

 :غايات تعميمية- 6

تستخدـ الصكر الفكتكغرافية كرسـك تكضيحية حيث أنو مف غير المعقكؿ تقديـ 

 . محاضرات كمنشكرات عف طب األسناف دكف كجكد الصكر

-9الصكرة).  المقاالت العممية ك عرض الحاالت تتطمب كجكد صكر كاضحة كجيدة

10) 
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 .التصكير يخدـ األىداؼ التعميمية (9)الصكرة 

 
 النشر في المجالت العممية (10)الصكرة 
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 :التسويق- 7

. التسكيؽ بالمعنى االيجابي ىك الذم يسمح لممريض بمقارنة بداية العالج مع نتائجو

أفضؿ طرؽ التسكيؽ ىي طبع صكرة ماقبؿ العالج كصكرة لما بعده جنبان إلى جنب 

ليستطيع المريض عمؿ مقارنة مباشرة بينيما كيرم المرضى ىذه الصكر لألصدقاء 

 (11الصكرة ). كالمعارؼ كىذه كسيمة تسكيقية ناجحة كمنخفضة التكاليؼ

 
 منشكرات إعالنية لمتسكيؽ (11)الصكرة 

 :تقنياًال : رابعاًال 

: Technique 

 Analog vs. Digital: الكاميرا التقميدية أم الكاميرا الرقمية

حتى القرف . قدـ التكثيؽ عف طريؽ التصكير مساىمة ىامة لمتكثيؽ السريرم لمحاالت السنية

كمع مجيء المكاد الحساسة لمضكء تطكر . األخير كانت كؿ البحكث العممية ُتشرح بالرسكمات
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التصكير ك مكنتنا الشرائح مف إسقاط الصكر، ما شكؿ إنجازان ميمان مف أجؿ العركض في 

تطكر الفيمـ األبيض . المؤتمرات كالمحاضرات في الجامعات، المشافي، كالعيادات الخاصة

جعمت الصكر الممكنة كؿ شيء يبدك أكثر كاقعية ككانت . كاألسكد إلى فيمـ ممكف عممي

 .التفاصيؿ قابمة لمفيـ بشكؿ أكبر

لكاميرا التقميدية تعمؿ باالعتماد عمى الفيمـ الذم يتميز بحساسيتو لمضكء فعند تعريض مادة ا

الفيمـ لمضكء لفترة قصيرة فإف الضكء ك األلكاف المقابمة لو ستنطبع فيو مشكمة الصكرة التي لف 

كإلجراء صكرة أخرل يجب  (التحميض)نحصؿ عمييا قبؿ إجراء المعالجة الضركرية لذلؾ 

استخداـ مساحة جديدة مف مادة الفيمـ الذم يجب تبديمو عند انتياء عدد الصكر الذم 

 ( 12الصكرة).قيستكعب

الفرؽ الرئيسي الذم جاءت بو الكاميرا الرقمية ىك استبداؿ الفيمـ بحساس بصرم يستطيع تحكيؿ 

داخؿ الكاميرا بتحصيؿ قيـ  (Microprocessor)الضكء إلى شحنات كيربائية ثـ يقـك معالج 

فالكاميرا  . ىذه الشحنات ك ترتيبيا ثـ ينشئ الصكرة كممؼ رقمي ك يخزنو عمى ذاكرة الكاميرا

ال تحتاج إلى الفيمـ كما أف الصكرة الرقمية قابمة لممعالجة ك نيا الرقمية تنتج الصكرة بال تكمفة أل

التعديؿ بالبرامج المختصة ك يمكف أرشفتيا ك تخزينيا بسيكلة عمى كسائؿ التخزيف المختمفة 

ك تستطيع طباعتيا في أم كقت أك  (.......أقراص ليزرية ، ذكاكر الفالش ، أجيزة الكمبيكتر)

إرساليا بالبريد االلكتركني ك مع تطكر الكاميرات الرقمية فإف دقة الصكر الرقمية الممتقطة 

 .أصبحت تمبي جميع احتياجات التصكير المختمفة
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 .DSLRكالكاميرا الرقمية  SLRالكاميرا التقميدية  (12)الصكرة 

 
كمنيا التحديد المباشر، . مزايا استخداـ التجييزات الرقمية ىائمة خاصةن عندما نقارنيا مع الفيمـ

ُتسجؿ الصكر المكتسبة . الدقة األعمى، التكمفة األرخص، كالتخزيف العممي كالكصكؿ السيؿ

مباشرة  (عمى الكمبيكتر)بالكاميرات الرقمية في زمف قياسي كيمكف أف تخّزف في ممفات رقمية 

تتكافر في األسكاؽ العديد مف البرامج التي تساعد . يمكف أف ُتعّدؿ الصكر الرقمية. بعد اكتسابيا

تممؾ بعض الكاميرات برامج مدمجة فييا مف أجؿ تعديؿ الصكرة . عمى تحسيف الصكر

األساسي، مثؿ إنقاص تأثير العيف الحمراء كالقدرة عمى تفتيح أك تعتيـ الصكر، القص، تعديؿ 

يمكف أف تستخدـ الصكر لمناقشة الحاالت . األلكاف، أك تغيير الصكرة مباشرة لألبيض كاألسكد

. بشكؿ مباشر مع المرضى أك مف أجؿ إحالتيا لزميؿ أك مختص عبر البريد اإللكتركني

باإلضافة إلى القدرة عمى إرساؿ الصكر لزميؿ مف أجؿ الرد الفكرم، يمكف أف تستعمؿ الصكر 

لتدريب الكادر الطبي، لمعرض في المؤتمرات أك مف أجؿ التعميـ السريرم، أك لعنكنة الخالفات 
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أما . يمكف أف تُنسخ الصكرة عدة مرات بقدر مانحتاج كتبقى الجكدة دائمان نفسيا. الطبية الشرعية

مع التقنية الرقمية مف . مع الفيمـ التقميدم تككف جكدة النسخ دائمان أسكء مف جكدة األصمية

. الممكف أف نرل الصكرة عمى الكمبيكتر أك التمفزيكف، باستخداـ عارض فيديك، كما إلى ذلؾ

مع . كانت صكر الفيمـ التقميدم قابمة لمعرض فقط بعارض لمشرائح أك مف خالؿ صكر مطبكعة

األثر البيئي يقؿ بالمقارنة مع األنظمة , التصكير الرقمي، تنخفض التكمفات كذلؾ

 (George Freedman 2012).الكيميائية

 : مزايا االنتقال من التصوير التقميدي إلى الرقمي

الميزة الرئيسية لمتحكؿ إلى التصكير الرقمي ىي أف أطباء األسناف أصبح باستطاعتيـ اآلف أف 

قبؿ العصر الرقمي، كنا نحتاج لغرؼ منفصمة لتخزيف شرائح . يخزنكا ممفاتيـ عمى قرص

. كاف السفر لتقديـ حاالت في مؤتمر يتَاطّمب أف يحمؿ طبيب األسناف حقيبة كبيرة. المريض

منذ بضع سنيف مضت، كانت . اآلف كؿ شيء عمى الكمبيكتر، القرص، أك ربما ذاكرة فالشية

إجراءات عرض الحاالت تتطمب كقتان مف أسابيع ألشير لمسماح بإنشاء شرائح جديدة؛ اآلف يمكف 

اليكـ ال يضيؼ تخزيف . إضافة صكرة أك شريحة لمعرض التقديمي قبؿ دقائؽ فقط مف تقديمو

مع التصكير . الصكر تكمفة ممحكظة، كىك مايعتبر ميزة ضخمة ال تتكفر لمشرائح أك الرسكمات

الكيميائي، تكجب عمى أطباء األسناف أف يمتقطكا صكرتيف بعد اكتشاؼ الكسيمة األفضؿ لكؿ 

 George). ليحتفظكا بصكرة مف أجؿ المكتب ككاحدة كنسخة احتياطية. (حساب ك تثبيت)لقطة 

Freedman 2012) 
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 :السمبيات في االنتقال من التصوير الكيميائي إلى الرقمي

. لسكء الحظ ، التالعب بالصكر الرقمية أسيؿ بشكؿ كبير مما كاف ممكنان مع الشرائح الكيميائية

مف الممكف استخداـ مثؿ ىذا التالعب لتشكيؿ حاالت كنتائج ال تكجد أصالن، مرتكبيف بالتالي 

يككف التخزيف آمنان إذا كاف الدخكؿ محددان لمفريؽ الطبي المسؤكؿ عف . جـر االحتياؿ القانكني

ال مف الممكف التضحية بخصكصية المريض  .المريض كالبيانات؛ كا 

 يمكف أف تسرؽ الكمبيكترات كاألقراص الصمبة بشكؿ أسيؿ بكثير مف صناديؽ الشرائح 

 (George Freedman 2012).الكبيرة

 Types of digital camera: أنواع الكاميرات الرقمية

بالمقارنة بيف ميزاتيا كقدراتيا يمكف أف تقسـ إلى . ىناؾ العديد مف الكاميرات الرقمية في األسكاؽ

، نصؼ amateur or compactكاميرا اليكاة أك الكاميرا المضغكطة : ثالث مجمكعات

 professional .(Bengel 2006) ك االحترافية  semi-professionalاالحترافية 

 Compact Camera: (البسيطة)الكاميرا المضغوطة -1

ىي الكاميرات الرقمية العادية، كمعظـ الناس  كPoint and Shot cameraكتسمى أيضان  

سرعة   فيو تحكـ في الكاميرا مثؿ كلكف ىذا النكع ال يكجد.يستخدمكف ىذا النكع

فتقريبا كميـ ال يسمحكف في التصكير إال بالكضع األكتكماتيؾ، بحيث  فتحة العدسة أك الغالؽ

ال يحتاج صاحب الكاميرا إلى ضبطيا قبؿ التصكير أك لمتحكـ اليدكم، كفي الغالب يككف 

فإما تككف بالكامؿ داخؿ جسد الكاميرا أك تدخؿ تمقائيا بعد x 3بيا عدسة زكـك حكالي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%B3%D8%A9
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استعماليا بالكامؿ داخؿ جسد الكاميرا كشاشو كبيرة لمعرض كمشاركة الصكر مع األصحاب 

 ضيؽ في معظـ األحكاؿ قوكاألىؿ كبالطبع كميـ يحتككف عمى فالش داخمي كلك أف نطا

 أك Ultra Compact، كىناؾ نكع مصغر عف ىذه الكاميرا تسمى  متر6 ك 4يتراكح بيف 

 (.13الصكرة ). كاميرا الجيب تككف صغيرة ك رقيقة لتتسع في الجيب

 
 .الكاميرا المضغكطة (13)الصكرة 

 Semi professional camera : الكاميرا شبو االحترافية- 2

ك ..ىذا النكع أكثر تطكرا مف األنكاع السابقة إلى حد ما، فيك أكبر حجما مف األنكاع السابقة

 كىي ذات عدسة أحادية عاكسة  DSLRيأتي شكمو عمي شكؿ الكاميرات االحترافية اؿ

 .كالكاميرا االحترافية كلكف عدستيا غير قابمة لمتبديؿ

 7x ذات زكـك عالي يتراكح الزكـك مف اتكيحتكم ىذا النكع مف الكاميرات دائما عمى عدس 

 10xأك  12xكلكف األغمبية تحتكم عمى عدسة زكـك  ((Fz18ؾ مثؿ الباناسكني 18xإلى 
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كيتميز ىذا النكع بالتحكـ اليدكم الكامؿ في الكاميرا، فتستطيع التحكـ  fz8 مثؿ الباناسكنيؾ

في فتحة العدسة كسرعة الغالؽ كغيرىا مف التحكمات اليدكية، كيتكفر فييا دائما شاشة 

كأيضا يكجد بيا  (S3فمثؿ الكانك)كاضحة ككبيرة كىناؾ بعض األنكاع فييا شاشة متحركة 

، كىك نكع أقكل مف الفالش العادم (pop-up)منظار إلكتركني كالفالش يككف مف النكع اؿ

كىناؾ .  متر في بعض األحياف15 متر إلى 6في الكاميرات البسيطة كيتراكح قكتو مف 

كمعظـ ىذه األنكاع تحتكم  (S6500fd مثؿ الفكجي مكديالت تسمح بتركيب فالش خارجي

طبعا ىذه الكاميرات جكدتيا اقؿ مف   Image Stabilizer عمى خاصيو مانع االىتزاز أك

كلكنيا تستطيع التقاط صكر في غاية الركعة كالمكديالت . أك الكاميرات االحترافية  dslrاؿ

مثؿ )مف ىذا النكع قادرة عمى منافسة بعض الكاميرات االحترافية (high-end)اؿ

حتى أنو ىناؾ بعض األنكاع فعميا أغمى مف بعض  (S9600 كالفكجي fz50 الباناسكنيؾ

-Bridge) الكاميرات االحترافية ك تسمى كاميرات السكبر زكـك في بعض األحياف

cameras) -النيا قممت الفرؽ الكبير بيف الكاميرات العادية - بالعربي كاميرات الجسر

 (.14)الصكرة. البسيطة كالكاميرات االحترافية
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 (.الجسر)الكاميرا شبو االحترافية  (14)الصكرة 

 professional camera - DSLR: الكاميرا االحترافية- 3

 (DSLRs) كأ (الكاميرا الرقمية ذات العدسة األحادية العاكسة)الكاميرات االحترافية 

(Digital single-lens reflex camera) ىي كاميرات أكثر احترافية مف كؿ ما سبؽ

كأيضا اغمى مف كؿ ما سبؽ كىي عبارة عف مزيج بيف الكاميرا الرقمية الحديثة التي سبؽ 

 مـ، الفرؽ أف بدال مف استخداـ الفيمـ يتـ استخداـ ما يسمي 35ذكرىا كالكاميرا الفيمـ الػ 

كيتميز بأف مساحتو مساكية لنفس  CMOS أك CCD ما مف نكع إ الحساس أك Sensor بالػ

في ىذا النكع ىناؾ . مساحة الفيمـ التقميدم مما يرفع سعر الكاميرا كيقدـ صكر عالية الدقة

تحكـ كامؿ في الكاميرا بدرجو أعمى مف الكاميرات شبو احترافية، الحساس في ىذا النكع 

 ميجا بيكسؿ كاآلف تكجد 17 ميجا بيكسؿ إلى 6يتراكح ما بيف Sensor مف الكاميرات اؿ

 ميجابيكسؿ كأيضا يتميز ىذا النكع 50بحساس قيمتو  Hasselblad H3DII-50 كاميرا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3
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بكبر حجـ السينسكر مما يجعؿ ىذا النكع مف الكاميرات لو أفضمية مف حيث جكدة الصكرة 

تتميز الكاميرات االحترافية بكفرة االكسسكارات كالممحقات لمكاميرا .  كؿ األنكاع السابقةلعؿ

كىذا النكع مف الكاميرات يقبؿ تغير العدسات، كلكؿ شركة )مثؿ الفالشات كالعدسات 

 (.15الصكرة ) .كغيرىا مف الممحقات كاألكسسكارات (عدساتيا الخاصة بيا

 
  .Nikon مف DSLRكاميرا  (15 )الصكرة 

 :مكونات الكاميرا

 (16الصكرة). جسـ الكاميرا ىك الييكؿ الخارجي لمكاميرا 

 العدسةىي عبارة عف شرائح زجاجية يدخؿ الضكء منيا إلى الكاميرا 

  فتحة العدسة تحدد كمية الضكء الداخؿ إلى الكاميرا كمف الممكف أف يعدؿ يدكيان 

  الغالؽ عبارة عف حاجب بيف فتحة العدسة كالحساس يحدد الزمف الالـز اللتقاط

 الصكرة أك فترة تعرض الحساس لمضكء 

  (بيانات)الحساس يستقبؿ الضكء الداخؿ كيحكلو إلى شحنات 
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  المعالج يفسر البيانات التي صدرت عف الحساس كيجمعيا لتككف صكرة كاممة ثـ

 يحفظيا في كرت الذاكرة

 (17الصكرة).المنظار الجزء الذم ننظر منو إلى اليدؼ عند التقاط الصكرة 

 شاشة العرض تظير الصكر بعد التقاطيا . 

 
(.السنسكر)جسـ الكاميرا كبداخمو الحساس  (16)الصكرة

 
 .شاشة العرض ك المنظار (17)الصكرة 

 :المحددات التي تحدد مزايا الكاميرا
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 :Sensorالحساس -  ًال 1

 (معمكمات)الحساس الضكئي ىك الذم يمتقط الضكء ك يحكلو إلى شحنات ك بالتالي 

فيك العنصر األساسي ك األىـ في الكاميرا ك ىناؾ نكعاف مف الحساسات الضكئية 

ك تصنؼ الكاميرات إلى نكعيف  (CCD – CMOS) المستخدمة في الكاميرات ك ىما

تقكماف بتحكيؿ فكتكنات  CMOS أك CCD  كال التقنيتيف.حسب الحساس المستخدـ

سات مف شبكة مصفكفات ثنائية االبعاد تحكم لمجكتتككف ا. الضكء إلى الكتركنات

كىي  PIXEL المالييف مف الخاليا ككؿ خمية عبارة عف عنصر الصكرة الذم يسمى

 .Picture elements اختصار لكممة

ـك كؿ خمية بتحكيؿ الضكء إلى الكتركنات فكمما كانت كمية الضكء أكبر كمما كانت تؽ

أكبر كعف طريؽ قراءة الشحنة المتراكمة في كؿ  (اإللكتركنات)كمية الشحنة المتحررة 

 .مف إعادة بناء الصكرة (Microprocessor) خمية يمكف لممعالج

العنصر )أو  (Charged Coupled Device) و ىي اختصار لـ (CCD) تقنية .أ

 (:مزدوج الشحنة

ك ىي أكثر أنكاع حساسات الصكر انتشاران في الكاميرات الرقمية ، كتجدر اإلشارة إلى  

كانت مستخدمة منذ زمف يصؿ إلى عشريف عاما كتسمى أحيانا  CCD أف حساسات

بالعيف االلكتركنية ككانت تستخدـ في اإلنساف اآللي كفي المراصد الفمكية ك تعتبر 

صعبة الصنع، كتتطمب دارات إلكتركنية إضافية، كتستيمؾ كمية أكبر مف طاقة البطارية 

سـ ىذه الشريحة ٣مف شريحة مربعة طكؿ ضمعيا اليزيد عف  CCD تتككف الػ .عادة
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  (Semiconductors)مف مكاد أشباه مكصمة  (ديكدات)تحتكم عمى مجسات ضكئية 

باأللكاح الضكئية  (الضكء)عندما تصطدـ الفكتكنات . مرتبة عمى شكؿ صفكؼ متكازية

تطمؽ االلكتركنات ك بالتالي يتـ تحرير شحنة كيربائية مف الديكد تتناسب  CCD لشريحة

باحتساب قيمة الشحنة ليتـ   (Microprocessor) مع كمية الضكء، كيقـك معالج

تحتكم عمى معمكمات عف . تخزيف قيمة عددية لكؿ ديكد في الذاكرة المثبتة بالكاميرا

مكضع الديكد كشدة الضكء الذم سقط عميو لتككيف في النياية صكرة رقمية لمجسـ الذم 

 عمى محكؿ ئتيافي نقؿ الشحنة عبر الرقاقة كقرا CCD تعتمد تقنية . تـ التقاط صكرتو

لتحكيؿ كؿ قيمة بكسؿ لقيمة رقمية كذلؾ عف طريؽ قياس  ADC (رقمي– تماثمي )

 Binary) مقدار الشحنة في كؿ مكضع ضكئي كتحكيؿ ذلؾ القياس إلى صيغة ثنائية

Form).(18الصكرة) 

 
 .CCDحساس مف نكع  (18)الصكرة 
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 Complementary Metal Oxide Semi) و ىي اختصار لـ (CMOS) تقنية .ب

Conductor)  (:أشباه النواقل ذات أكسيد المعدن المتكاممة)أو 

لتكبير كنقؿ الشحنة  (البكسيؿ)ستخدـ ىذه التقنية عدة ترانزستكرات لكؿ عنصر صكرة ت

ك ىي بالتالي  .ACD عبر أسالؾ تكصيؿ تقميدية كليذا فيذه التقنية ال تستخدـ محكؿ

تتطمب عددان أقؿ مف الدارات اإللكتركنية، إال أف الصكر التي تعطييا ليست بجكدة 

كمف ناحية أخرل، فإف الكاميرات الرقمية المبنية عمى  CCD. الصكر التي تعطييا تقنية

 CMOS كنظران ألف رقاقات.اـ بويمكف أف تككف بصغر حجـ ظفر اإل CMOS تقنية

تعتبر أقؿ تكمفة، مف حيث التصنيع، فإننا نجدىا عادة في الكاميرات الرقمية منخفضة 

 عالية الجكدة تكفر دقة كافية لممستيمكيف CMOS التكمفة، ك نذكر ىنا أف رقاقات

 (19الصكرة).

 
 .CMOSحساس مف نكع  (19)الصكرة 
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 : CMOSو CCD االختالفات الرئيسية بين تقنيتي

ىذا االختالؼ جعؿ لكؿ تقنية ميزات كعيكب كىي 

 مقارنة بتقنية (ناجـ عف الضجيج)بنقاء عالي كقمة تشكيو  CCD تتمتع تقنية-  ١

CMOS ج فيي اكثر تأثران بالضجي 

عدة ترانزستكرات، كحساسية الضكء ضعيفة في ىذه  CMOS لكؿ بكسؿ في تقنية- ٢

الرقاقة كذلؾ الف الفكتكنات الضكئية قد تصطدـ بالترانستكرات بدالن عف الدايكدات 

 ) . (Photodiode) الضكئية

مقداران ضئيالن مف الطاقة كفي المقابؿ فاف المعالجة التي  CMOS تستيمؾ رقاقات  -٣

 CMOS مقارنة برقاقة (مرة ١٠٠أكثر بػ )تستيمؾ الكثير مف الطاقة  CCD ا رقاقة بوتقكـ

 تالحظ انعكاس ذلؾ عمى استيالؾ البطاريا 

 رلتدكـ طكيالن كتعطي دقة عالية الكضكح لمصك CCD تصنع رقاقات -٤

فإف الكاميرات التي تعتمدىا تككف عادة أكبر حجما ك أعمى  CCD بسبب تعقيد تقنية- ٥

 (20الصكرة) CMOS.كمفة بشكؿ ممحكظ عف الكاميرات التي تعتمد تقنية 
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 .حجـ الحساس بالنسبة لكؿ نكع كاميرا (20)الصكرة 

 :لحساس الصورة (resolution) الدقة أو الك افة النقطية-  ًال 2

ك ىي عدد النقاط الضكئية المنفصمة التي يمكف أف تمتقطيا الكاميرا ك التي تدعى 

 كىك عبارة عف مربع صغير  picture elements اختصاران لكممتي Pixel البكسالت

ككمما زاد عدد البكسؿ كاف بإمكانؾ الحصكؿ عمى صكرة أكبر ك زادت تفاصيؿ الصكرة 

 (.22 ك 21الصكرة) .كتصبح الصكر ذات األبعاد الكبيرة أكثر كضكحان 
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 .تكضح معنى البكسؿ (21)الصكرة 

 

نالحظ عمى الكثير مف الكاميرات الرقمية قيمتيف  :دقة الحساس ك الدقة الرقمية العظمى

ك غالبا ما  (أك الدقة الرقمية)ك الدقة العظمى  (أك الدقة البصرية)لمدقة دقة الحساس 

مؿ أك ال تذكر ما تويذكر الدقة الرقمية بشكؿ كاضح بعكس الدقة البصرية التي غالبا 

في المكاصفات الرئيسية ك الحقيقة أف مقدرة الكاميرا عمى التقاط صكرة جيدة تقاس 

ك  (العدد الفعمي لعناصر تحسس الصكرة-أم الكثافة النقطية الفيزيائية)بدقتيا البصرية

 .ليس الرقمية فانتبو لذلؾ عند البحث عف كاميرا رقمية

 
 .عدد البكسالت عمى الحساس (22)الصكرة 
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 ISO  : (light sensitivity):الحساسية الضوئية-  ًال 3

تعتبر الحساسية الضكئية مقياسان لحاجة الكاميرا الرقمية مف الضكء، حتى تتمّكف مف 

كيشار عادة إلى الحساسية الضكئية لمكاميرا . أخذ صكر معرضة لمضكء بشكؿ كامؿ

كىك تعبير عف الحساسية الضكئية مف خالؿ المتحكالت  ISO (الرقمية كمكافئ

كتجدر اإلشارة إلى أف ضبط . (المستخدمة لتقييـ نفس المميزات في األفالـ التقميدية

يعطي بشكؿ عاـ صكران أفضؿ  (١٠٠ إلى ٥٠مف )عمى قيمة منخفضة  ISO مكافئ

كأنظؼ، إال أنو مف الممكف أف تككف الصكر قاتمة إلى حد ما إذا لـ يتـ تصكيرىا في 

عمى قيمة مرتفعة ISOأما ضبط مكافئ . ضكء الشمس الساطع، أك باستخداـ فالش جيد

فيمكف أف يعطي صكران أفضؿ تعريضان لمضكء عندما تككف  (١٦٠٠ إلى ٢٠٠مف )

اإلنارة منخفضة نسبيان، لكنو يسبب بعض الضجيج اإللكتركني أيضان، كالذم قد يؤثر 

كتقدـ جميع الكاميرات الرقمية، باستثناء الكاميرات الرخيصة . سمبان عمى جكدة الصكرة

كتحتكم معظـ الكاميرات عمى . مف قبؿ المستخدـ ISO جدان، مجاالن كاسعان لضبط مكافئ

يمكف أف تتغير بشكؿ آلي، كال يمكف أف تتغير مف قبؿ المستخدـ  ISO إعدادات لمكافئ

 .إال في كاميرات المصكريف المحترفيف

  : (zoom)التقريب والتبعيد - ًال 4

تفيدنا عندما نحتاج تصكير جزء ييمنا مف المشيد الكمي ك ال يمكننا االقتراب بالكاميرا 

التقريب  .١منو أكثر ك ىنا يجب أف تنتبو إلى أف لمتقريب نكعاف ك الفرؽ شاسع بينيما 
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ك يعتمد عمى تغيير البعد بيف العدسة ك حساس التصكير  : (Optical Zoom) البصرم

البعد البؤرم الفيزيائي لمعدسة كعند زيادة البعد البؤرم فإف الكائنات تبدك أكبر حجمان )

كأقرب مسافة مما ىي عميو في الكاقع كعند تخفيض البعد البؤرم لمعدسة، فإف األشياء 

ك ذلؾ بتحرؾ العدسة مما يعطي صكرة أقرب ك  (تبدك أبعد مما ىي عميو في الكاقع

،  Xبالدقة الكاممة لحساس التصكير ، كيعبر عف نسبة التقريب عادة بعدد متبكع بالحرؼ

كالذم يمّثؿ عدد مرات مضاعفة البعد البؤرم، ك الحظ أف التقريب البصرم في الكاميرا 

 .ةيستمـز أف تككف العدسة متحرؾ

طريقة يقـك فييا معالج الكاميرا بأخذ جزء مف  :(Digital Zoom) التقريب الرقمي .٢

الصكرة التي تككنت عمى شريحة الحساس كعرضيا عمى كؿ اطار الكاميرا، كأنؾ قمت 

بتكبير جزء مف الصكرة بالكمبيكتر مف خالؿ استخداـ برنامج الفكتكشكب مثال ثـ قمت 

بالدقة الكاممة  (المكبرة )بقص باقي األجزاء ك حذفيا ك ىنا ال تككف الصكرة الممتقطة 

يمكنؾ مالحظة )لحساس التصكير ك كمما زادت نسبة التقريب انخفضت جكدة الصكرة 

ا بواالت التي يحتاج أصحالحك ىناؾ بعض ا .(ذلؾ في كاميرا ىاتفؾ النقاؿ غالبا

الحصكؿ عمى صكرة مقربة ك بدقة عالية فيؤالء ننصحيـ باقتناء كاميرات ذات تقريب 

بصرم كبير قدر اإلمكاف أما بالنسبة لمتقريب الرقمي فإف ارتفاع دقة الكاميرا سيخفؼ 

تمجأ بعض الشركات إلى كتابة مقدار التقريب : مالحظة  . مف أثر التقريب عمى الصكرة

ُُ كبيران  اإلجمالي ما يعني ضرب التقريب البصرم بالتقريب الرقمي ما ينتجو عنو رقمان
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نما غير مفيد، مثال كاميرا فييا تقريب بصرم   8ك تقريب رقمي  Optical zoom x 3كا 

Digital zoom x عميياتجد مكتكبان   (24x Zoom)  .(23الصكرة.) 

 
 .التقريب الرقمي كالبصرم (23)الصكرة 

 

  (macro):التصوير عن قرب-  ًال 5

تعتبر ىذه الميزة ىي المسؤكلة عف السماح لمعدسة باالقتراب الشديد مف ىدؼ التصكير، 

كيمكف لمعدسة، في نمط الماكرك أف تصكر ىدفان . بحيث يمكنيا تصكير األشياء القريبة

سـ ٧ أك ١٠ا االقتراب مف اليدؼ حتى نو سـ، كبعض الكاميرات بإمكا٢٥عمى بعد 

الكاميرات  (كليس جميع)لتصكير حجر كريـ أك مستند أك ما شابو، كتحتكم معظـ 

، مما يعتبر مفيدا لمذيف يعممكف في األبحاث  (التقريب الشديد)الرقمية عمى نمط ماكرك 

العممية عف النباتات أك عف الحشرات مثال أك الذيف يحتاجكف التقاط صكر لممستندات 

 كىناؾ عدسات مخصصة لمتصكير عف قرب كىذا التصكير ىك الذم نستخدمو بالكاميرا

 .في طب األسناف ليظير أدؽ التفاصيؿ
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  :الفالش  - ًال 6

تأتي معظـ الكاميرات الرقمية مزكدة بفالش إلكتركني مبيت  (built-in). لفالش الداخميا

كنظران ألف فالشات الكاميرات الرقمية (strobe).ضمنيا، كالذم يدعى أيضان بالستركب 

اؿ، الذم ىك لمجتككف صغيرة الحجـ كمنخفضة الطاقة، فإف معظميا يعتبر محدكد ا

كتجدر اإلشارة إلى أف استخداـ الفالش يؤدم إلى .  متر إلى متريف٠,٥عادة مف حكالي 

استيالؾ أسرع لبطارية الكاميرا، مما يعني أنؾ لف تحصؿ عمى نفس عدد الصكر التي 

  .يمكف أف تحصؿ عمييا في حاؿ عدـ استخداـ الفالش

تقكـ ميزة الفالش اآللي بإطالؽ ضكء الفالش عند الحاجة إلى ضكء : لفالش اآلليا

كتتحدد ىذه الحاجة مف قبؿ حساس الضكء المكجكد ضمف الكاميرا، كالذم .إضافي فقط 

كعندما تككف البيئة الخارجية ذات إنارة كافية، . يقـك بقراءة المشيد أك مكضكع التصكير

 .فإف الفالش ال يطمؽ ضكءه

تأتي جميع كاميرات المحترفيف، مزكدة بمنفذ يدعى أيضان بفردة الحذاء : الفالش المساعد 

كيعتبر الفالش الخارجي . يمّكنؾ مف كصؿ فالش خارجي إليو ( hot shoe) الساخنة

أفضؿ مف الفالش المبني ضمف الكاميرا في حاالت معينة، نظران ألنو يغطي بضكئو 

كبالتالي يمكنؾ تالفي الخياالت )مسافات أطكؿ بكثير، كيتحكـ باتجاه ضكء الفالش 

، كيجدد تجييز نفسو بشكؿ أسرع ليعطي أداء أسرع، كيساعد عمى (المشكىة لمصكرة

  .تكفير استيالؾ بطارية الكاميرا
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تتمتع بعض الكاميرات الرقمية بميزة تمّكنؾ مف تغيير كمية الضكء التي . شدة الفالش

 .يمكف أف يطمقيا الفالش، مما يعطي تحكمان أكثر دقة بضكء المادة المراد تصكيرىا

 : ضبط إعدادات الكاميرا لمتصوير السني

Setting the camera for dental photography: 

 :أىـ المتغيرات التي نضبطيا في الكاميرا ىي 

كتعني المدة التي يتعرض فييا الحساس Shutter speed سرعة الغالؽ -

 مف 1/200لمضكء كفي التصكير السني تككف ثابتة كتساكم تقريبان  (السنسكر)

 الثانية

 كمما كانت F كمما صغر رقـ اؿ Aperture settingsكضع فتحة العدسة  -

 فتحة العدسة أكبر

 ISO settingsإعدادات األيزك  -

 Light sourceمصدر الضكء  -

 Exposure Compensationتعكيض التعرض  -

 White Balanceتكازف المكف األبيض  -

كفي بعض األحياف يطمؽ  (Depth of field) عمق المجال أك عمق الحقل 
ظيار الخمفية  )العزل عميو أم عزؿ جزء معيف مف الصكرة بإظياره حاد التفاصيؿ كا 

 بؤرة ىك المسافة داخؿ الصكرة التي تككف فييا األشياء كاقعة في (مبيمة التفاصيؿ
 .العدسة فتككف كاضحة كحادة التفاصيؿ
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ف عمؽ الحقؿ يككف كبيرا كيستخدـ ىذا النكع إعندما تككف أغمب األشياء في الصكرة كاضحة ؼ
لتصكير المشاىد الطبيعية أك الحياة الصامتة، كالعكس إذا كاف جزء فقط مف الصكرة كاضحا 

ف عمؽ الحقؿ يككف صغيرا كيستخدـ ىذا إلبراز جزء محدد مف الصكرة إكبقية الصكرة ضبابية ؼ
 (.24الصكرة) .كتمكيو األجزاء األخرل

 :العكامؿ المؤثرة في عمؽ الحقؿ 

كمما كاف عزؿ الخمفية أكثر فيقؿ  (أقؿ F برقـ)كمما كانت الفتحة أكبر  :فتحة العدسة .1

 أكبر كالخمفية حقؿ ككمما صغرت الفتحة كصارت أضيؽ كاف عمؽ اؿحقؿعمؽ اؿ

 .كاضحة المعالـ

كمما كاف اليدؼ أقرب إلى العدسة أصبحت الخمفية  :المسافة بين العدسة واليدف .2

 أكثر حقؿمعزكلة أكثر كخارج التركيز ككمما ابتعد اليدؼ أصبحت الخمفية كعمؽ اؿ

 .كضكحا

كمما كاف البعد البؤرم أكبر أصبحت الخمفية خارج التركيز اليدؼ  :البعد البؤري لمعدسة .3

 . حقؿمعزكؿ عف اؿ
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 عمؽ الحقؿ  (24)الصكرة 

 : Exposure modeزمف التعرض 

 ىناؾ عدة أنماط يمكف ضبطيا لزمف التعرض أك سرعة الغالؽ كىي 

 يسمح بالتحكـ اليدكم بسرعة الغالؽ : Mالنمط اليدكم 

تككف فتحة العدسة مفتكحة كسرعة الغالؽ تضبطيا الكاميرا : Aنمط أكلكية الفتح 

 .أكتكماتيكيان 

 . تككف فتحة العدسة مغمقة كالكاميرا تضبط الفتح أكتكماتيكيان : Sنمط أكلكية الغمؽ 

 . تضبط الكاميرا الفتح كالغمؽ: Pنمط البرنامج 

. Aأك النمط Mفي التصكير السني يفضؿ كضع زمف التعرض عمى النمط 

 (25الصكرة)
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 :فيما يمي جدول بتوصيات ضبط الكاميرا لكل لقطة من لقطات البروتوكول المعتد

 ( 200-80) عند كؿ المقطات مف ISOنضبط اؿ 

فتحة  التكبير المقطة
 العدسة

سرعة 
 الغالق

نقطة 
 التركيز

الخط المنصف 
 األفقي لمصورة

الخط المنصف 
 العمودي لمصورة

كجو كامؿ 
 مع ابتسامة

1:10 F(5.6-

8) 

1/125-

1/160 
الخط المنصؼ  أنؼ المريض العيكف

 الكجيي
جانبية لمكجو 

  (بركفيؿ)

1:10 F(5.6-

8) 
1/125-

1/160 
 عيف المريض أنؼ المريض الحكاجب

ابتسامة 
 كاممة

1:2 F(18-

29) 

1/125-

1/160 
الثنايا أك 
 الرباعيات

الخط المنصؼ  مستكل اإلطباؽ
 الكجيي

أمامية مع 
 مبعد

1:2 F(22-

29) 

1/125-

1/160 
الثنايا أك 
 الرباعيات

الخط المنصؼ  مستكل اإلطباؽ
 التشريحي

جانبية مع 
 (يميف)مبعد 

1:2 F(22-

29) 

1/125-

1/160 
األنياب 
أك 

 الضكاحؾ

األنياب أك  مستكل اإلطباؽ
 الضكاحؾ

جانبية مع 
 (يسار)مبعد 

1:2 F(22-

29) 

1/125-

1/160 
األنياب 
أك 

 الضكاحؾ

األنياب أك  مستكل اإلطباؽ
 الضكاحؾ

إطباقية لمفؾ 
 العمكم

1:2 F(22-

29) 

1/125-

1/160 
األنياب أك  الضكاحؾ

 الضكاحؾ
الخط المنصؼ 

 التشريحي
إطباقية لمفؾ 

 السفمي

1:2 F(22-

29) 

1/125-

1/160 
األنياب أك  الضكاحؾ

 الضكاحؾ
الخط المنصؼ 

 التشريحي
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  Mأك Aضبط أكلكية فتحة العدسة عمى النمط : Aضبط إعدادت الكاميرا  (25 )الصكرة 

                     B : 0.314عمى المسافة الصغرل التي تكافؽ  (التبئير)ضبط التركيزcm  
                   C،D :الحمقة الخشنة لفتح ك إغالؽ الغالؽ لتحديد قيمة فتحة العدسة (George Freedman, 2012) 

 

 : معدات التصوير في طب األسنان: خامساًال 

Equipment for Dental Photography 

 سنتحدث عف أىـ المعدات التي يجب عمى طبيب األسناف انتقائيا لمحصكؿ عمى أفضؿ صكرة 

 :معدات تقنية_ 1

 :الكاميرا- 1.1

 :تحدثنا عف أنكاع الكاميرات كمف أجؿ التصكير في طب األسناف لدينا خياريف

i.الكاميرا شبو االحترافية: Semi professional 
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تعتبر خيار جيد كمقبكؿ بالنسبة لألطباء الممارسيف أك لممبتدئيف في التصكير فيي 

تحكم عدسة أحادية عاكسة كالكاميرا االحترافية كتعتبر أقؿ تكمفة كالتحكـ بيا سيؿ 

كلكف ليا بعض القيكد منيا عدـ امكانية التحكـ بالصكر ، مكقع الفالش غير مناسب 

لمتصكير داخؿ الفمكم، تنتج صكر مشكىة بسبب عدـ كجكد عدسة ماكرك لمتصكير 

القريب، عدـ امكانية التحكـ بزمف التعرض، عدـ امكانية السيطرة عمى مكقع التركيز، 

 (Bengel 2006). عدـ امكانية التحكـ بالفالش كغيرىا

بعض األنكاع ممكف أف يضاؼ ليا فالش كىذا يحسف مف جكدة الصكرة كمف الممكف 

 .استخداـ عدسة مكبرة لتحسيف التكبير

ii. الكاميرا االحترافية: DSLR Professional  

تعتبر الخيار األفضؿ لمتصكير االحترافي تمكف مف التحكـ الكامؿ بكؿ أجزاء الكاميرا 

كاعداداتيا كليا خيارات كاسعة مف التجييزات كالمعدات الخاصة لمتصكير في طب 

 .األسناف

 جيد ككبير حيث أف حجـ (Sensor)عند انتقاء الكاميرا نختار كاميرا بحساس 

الحساس يؤثر بشكؿ كبير عمى دقة ككضكح الصكرة كيؤثر عمى التكبير الذم تنتجو 

 (ممـ 24 × ممـ 16 حكالي)معظـ الكاميرات تككف ذات حجـ حساس حكالي . العدسة

 . (ممـ 36 × ممـ 24) مـ 35كىك أصغر بكثير مف حجـ إطار كاحد مف فيمـ 

 

 



46 
 

 :العدسات- 2.1

يجب أف تككف . يتطمب تصكير األسناف منظران مكبران لألسناف ، المثة كالبنى المحيطة

العدسة المختارة لمتصكير السني قادرة عمى التقاط منظر تشخيصي كاضح ليذه البنى 

أفضؿ العدسات لمتصكير . في حيف يككف الطبيب عمى مسافة عمؿ مريحة لو كلممريض

السني ىي عدسة الماكرك أك عدسة التصكير القريب فيي تسمح بالتصكير مف مسافة 

تكفر عدسات الماكرك مع طكؿ بؤرم ثابت . قريبة مف الجسـ دكف حدكث تشكه بالصكرة

 تكفر مزيجان مثاليان مف قدرة التكبير كمسافة عمؿ مريحة كتخدـ mm 105-100مف 

 .أغراض التصكير السني

 Bengel).لنكعية العدسة تأثير كبير عمى الحدة كالكضكح كجكدة الصكرة النيائية

2006) 

. لمتصكير السني القريب يجب األخذ بعيف االعتبار قياسات التكبير كنسبة التكبير

يتطمب التصكير القريب تبعيد العدسة لألماـ بعيدان عف الحساس، كمما تـ تكبير الجسـ 

 . سيظير بشكؿ أكبر عمى الحساس كبالتالي يظير مكبران عمى الصكرة النيائية

. نسبة التكبير ىي نسبة حجـ الصكرة المعركضة عمى الحساس مقارنة بحجميا الحقيقي

 مف حجـ الصكرة 1:10 تعني أف الصكرة عمى الحساس تساكم 1:10نسبة التكبير 

 تعني أف 1:1الحقيقي كىذا التكبير مفيد في تصكير كامؿ الكجو أما نسبة التكبير 

. الصكرة بحجميا الفعمي عمى الحساس كىذا مثالي لتصكير القكاطع العمكية األربعة

 (26الصكرة)
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 عدسة ماكرك  (26 )الصكرة 

 :الفالش- 3.1

 .تعتبر اإلضاءة المناسبة كاحدة مف أىـ العكامؿ في تحقيؽ جكدة الصكرة 

كباعتبار أف الضكء الطبيعي غير كافي إلضاءة الظاللية المكجكدة داخؿ الفـ لذا يجب 

استخداـ مصدر إضاءة خارجي كىك الفالش االلكتركني حيث يؤمف الفالش ضكء مع 

درجة المكف الطبيعي ك تكفي مدة قصيرة مف الفالش لتعطي ناتج إضاءة جيد يسمح 

تضبط أنظمة الكاميرات . بالتعرض الكافي كيكلد حرارة منخفضة مف أجؿ راحة المريض

 .الحديثة عمى تكازف المكف األبيض الذم يتطابؽ مع نكعية لكف الفالش

 :ىناؾ ثالثة أنكاع مف الفالش التي تتناسب مع التصكير السني كىي 

i. الفالش الحمقي :Ring Flash 

ىك المفضؿ عند أطباء األسناف قميمي الخبرة كبشكؿ عاـ يعتبر نظاـ الفالش 

 .(المايكرك)العالمي كاألكثر استخدامان في التصكير القريب 
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ىذا النكع مف الفالش إما يستخدـ أنبكب فالش حمقي كاحد أك أنابيب فالش  

يحيط الضكء بالمحكر البصرم كيككف إلى األماـ .قطاعية فردية تحيط بالعدسة

ينجـ عف ىذا النكع مف الفالش انعكاس . مف العدسة بحيث يزيؿ كؿ الظالؿ

براؽ أك انعكاس المرآة مما يمغي كؿ الظالؿ المكجكدة في الصكرة كميزة ىذا 

النظاـ أف العناصر داخؿ الفـ تككف مضيئة بشكؿ متساك دكف كجكدة لمظالؿ 

. كلذلؾ يمكف لألشخاص قميمي الخبرة استخدامو بسيكلة لتحقيؽ نتائج مقبكلة

العيب في ىذا النكع ىك إلغاء الظالؿ بشكؿ كامؿ مما يعطي صكرة بدكف 

 (27الصكرة) (M. 2005). مالمح

 
 فالش حمقي  (27)الصكرة 

ii.  (المؤشر)الفالش النقطي Point Flash: 

يمكف أف يحرؾ الضكء . يكفر مصدر ضكء كاحد عمى جانب كاحد مف العدسة

 .في جميع جكانب العدسة لتكفير اإلضاءة مف عدة زكايا
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 كلتصكير الرباعية 12لمتصكير األمامي يتـ كضع الضكء في مكاف الساعة 

 .3 كلمرباعية اليسرل يكضع عند الساعة 9اليمنى يكضع عند الساعة 

القدرة عمى التحكـ باتجاه الضكء يعطي لمجسـ المصكر تضاريس ثالثية 

يفيد كجكد الظالؿ في الصكرة في ظيكر عمؽ الصكرة كيعطي فكرة . األبعاد

ميزة ىذا النكع ىك قدرتو عمى تسجيؿ . عف المحيط كالمممس كاالنحناءات

كلكف يتطمب ىذا النكع مف الفالش خبرة كبيرة ككقت . تفاصيؿ نسيج السطح

 .إضافي لضبط مكاف الفالش قبؿ كؿ لقطة

iii.  الفالش المزدوجTwin Flash: 

 .يتككف مف كحدتيف مف الفالش عمى جانبي العدسة في تصميميف مختمفيف

األكؿ يحكم ضكئيف ثابتيف محممة في مكقع ثابت عمى جانبي العدسة كىك 

يشبو إلى حد ما الفالش الحمقي إال أف الضكء ىنا يأتي مف أنبكبيف عمكدييف 

 .عمى يميف كيسار العدسة كال يكجد ضكء مف األعمى أك األسفؿ

التصميـ الثاني يحكم جزئيف فالش متحركيف بعيديف عف العدسة مكضعيف عمى 

 . حكامؿ قابمة لمتحرؾ في عدة مكاقع بشكؿ دائرم

يمكف التحكـ بمصادر الضكء ككضعيا في أماكف معينة لتعطي ظاللية خفيفة 

 . تكضح مممس السطح كالعمؽ كتعطي صكرة مشابية لمكاقع

 (28الصكرة )إتقاف استخداـ ىذا النكع مف الفالش يعطي صكر احترافية 
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ىذا النظاـ يكفر أفضؿ مزيج إضادة مكحدة كجيدة . إال أنو يتطمب خبرة جيدة

لتظير كافة التفاصيؿ مف مممس السطح إلى التغيرات المكنية كاختالفات 

 (29الصكرة). الشفكفية كحتى الصدكع كالشقكؽ الصغيرة

 
 الفالش المزدكج (28)الصكرة 
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 مقارنة بيف الفالش الحمقي ك الفالش المزدكج (29)الصكرة 

 

  Photography Accessories :ممحقات التصوير- 2

 Mirrors :المرايا- 1.2

تنتج المرايا الزجاجية صكرة أجكد إلى حد كبير بالمقارنة مع ما تنتجو المرايا المعدنية 

كجكد الفضة . المصقكلة إذ يكجد ىناؾ انعكاس أكبر بكثير لمضكء كىي أكثر مقاكمة لمخدش

لممرآة يمنع الصكر المضاعفة، كالتي تحدث بسبب انعكاس  (األمامي)عمى الجانب الجبيي 

قبؿ التقاط الصكرة . ثانكم عف سطح زجاجي عندما تككف مادة الفضة عمى السطح الخمفي

المرآة عند إدخاليا إلى فـ المريض أك  (ضبابية) تغشية  حدكثيجب أف تحّمى المرآة لمنع
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إف المرايا اإلطباقية متاحة بثالثة . يجب إعالـ المريض أف يحبس نفسو لعشر ثكاني أك أكثر

، %100أثناء التصكير اإلطباقي ال ينعكس الضكء أبدان بنسبة . (30,31الصكرة )أحجاـ 

كمف أجؿ ذلؾ يستحؽ ىذا . كىناؾ ميكؿ ألف تككف صكر المرآة ناقصة التعريض قميالن 

لقيمة  (Aperture compensation)التصكير أف نستخدـ التعكيض الخاص بالفتحة 

كىك نسبة الطكؿ المحرقي لمعدسة إلى قطر حمقة الدخكؿ، بمقدار  (F stop)العدد المحرقي 

.  ة، لضماف اإلنارة الجيدة لمقطات المرآ1+

 
 (Bengel 2006)مجمكعة مرايا لمتصكير اإلطباقي  (30)الصكرة 

 
 مجمكعة مرايا لمتصكير الجانبي   (31)الصكرة 
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  (Bengel 2006)التصكير باستخداـ المرآة  ( 32)الصكرة 

 Retractors: المبعدات- 2.2

ذك النيايتيف المزدكجتيف ضركرياف الكتساب مجمكعة صكر دات ىناؾ قياسيف لممبع

(.  33الصكرة)فكتكغرافية عالية الجكدة داخؿ فمكية 

كبر لمحصكؿ عمى سحب مف أجؿ لقطة أمامية داخؿ  لممبعد األُتستخدـ النيايات الكبيرة

سحب الشفة . يجب أف يثبت المساعد كال المبعديف ساحبان إياىما جانبان كلألماـ أيضان . فمكية
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لألماـ في اتجاه المصكر يجعؿ األمر سيالن بالنسبة لممريض كي يعض عمى أسنانو في 

(.  34الصكرة )طباؽ كيسحب األنسجة الطرية بعيدان عف األسناف اإلحالة 

 
 اربع قياسات لممبعدات الالزمة لمتصكير  (33)الصكرة 

 

 
 تسحب المبعدات جانبيان كباتجاه المصكر (34 )الصكرة

 درجة، بالتالي نستخدـ نياية 180، ُيقمب مبعد كاحد ضمف مجاؿ لجانبيةمف أجؿ المقطات ا

يجب أف يمسؾ المصكر ىذا المبعد بنفسو . أصغر لمبعد أكبر يككف عمى الجانب المرغكب

 ميمي متر نحك الجانب الكحشي كبعيدان 5-4كيسحبو، مباشرة قبؿ التقاط الصكرة، لمسافة 
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لمسماح بإبعاد . عف األسناف لضماف تصكير الجانب الكحشي مف األرحاء األكلى عمى األقؿ

مثالي لألنسجة الطرية يمسؾ المساعد النياية الكبيرة لممبعاد الكبير بشكؿ غير مؤثر عمى 

(. 35الصكرة )الجانب المعاكس 

 
 يمسؾ المصكر المبعد بنفسو عمى الجانب المراد تصكيره  (35)الصكرة 

 

لمبعدات الصغيرة تحت ؿأجؿ المقطتيف اإلطباقيتيف يدخؿ المساعد النيايات الصغيرة ف  ـ

شفتي المريض كؿ شفة عمى حدل كيدكرىـ باتجاه الخط المتكسط ساحبان الشفتيف لألماـ، 

إتجاه السحب . إف ىذا ضركرم لمنع حجب األسناف بالشفاه. باإلضافة إلى سحبيـ جانبيان 

يككف بعيدان عف األسناف كلألعمى مف أجؿ لقطات الفؾ العمكم كلألسفؿ مف أجؿ لقطات 

( 36الصكرة ) .الفؾ السفمي
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 . تسحب المساعدة المبعدات لألمام جانباًال وباتجاه المصور (36)الصورة 

 

 Black background/contrasters: كاشف التباين/ الخمفية السوداء -3.2

في الصكر كخاصةن التي تؤخذ لألسناف األمامية غالبان ما تشكؿ البنى الخمفية مصدر تشكيش 

 (. 37الصكرة)كازعاج، يمكف التخمص مف ىذا التشكيش بكضع خمفية سكداء خمؼ األسناف

يمكف الستخداـ زجاج مغشى باألسكد ليذا الغرض كىك المفضؿ كأيضان ممكف استخداـ 

تجعؿ الخمفية السكداء األسناف األماميةة في معزؿ عف . كرتكف أسكد أك بالستيؾ أسكد

ينصح باستخداـ الخمفية . (38الصكرة)المحيط مما يتيح لممشاىد بتركيز انتباىو عمييا

 (39الصكرة). السكداء عند التركيز عمى مناطؽ الشفكفية في األسناف

 PTJ International) كذلؾ مف قبؿ Contrasterتسمى ىذه الخمفية بكاشؼ تبايف 

France, PhotoMed International)  أك خمفية سكداءBlackground مف قبؿ 

(Anaxdent) .(Bengel 2006) 
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 (Bengel 2006)طريقة وضع كاشف التباين  (37)الصورة

 
 PTJ international.(Bengel 2006)كاشف تباين معدني من  (38)الصورة 
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 a.(Bengel 2006) يحسن من جودة الصورة بالمقارنة مع األسنان غير المعزولةbعزل األسنان  (39 )الصورة 

 :أىـ المصادر لشراء معدات لمتصكير السني

Photomed.net -normancamera.com -doctoreyes.com -dinecorp.com 
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 :بروتوكوالت التصوير- خامساًال 

Photography Protocols: 

قبؿ التحدث عف بركتكككالت التصكير يجب التحدث عف الكضعية المثمى لممريض ألخذ 

 أك كضعية Natural Head Position(NHP)صكر احترافية تسمى ىذه الكضعية ب 

كتعرؼ ىذه الكضعية بأنيا اتجاه مكحد قابؿ لمتكرار  (كضعية تكازف الرأس)الرأس الطبيعية 

(  40الصكرة). لمرأس في الفراغ كذلؾ عندما يركز الشخص عمى نقطة عمى مستكل العيف

(Naini 2011)  

 
 (Naini 2011).  رأس مائؿ لألعمىC رأس بكضع تكازف طبيعي، B رأس مائؿ لألسفؿ، A(  40)الصكرة 

 منذ عدة سنكات بحزمة AACDنصحت األكاديمية األمريكية لطب األسناف التجميمي  

، مايمثؿ نقطة بداية (41الصكرة ) صكرة مف أجؿ فحص اإلعتماد خاصتيا 12قياسية مف 

كانت المناظر المطمكبة انعكاسان . مجاؿ كاسع مف الحاالت جيدة لمتخطيط كالتكثيؽ ُتغطي

لحدكد التصكير المبني عمى الفيمـ، حيث كاف مف الصعب لمغاية أف نكبر األجزاء المختارة 

مع كاميرات الميجابيكسالت العالية، مف الممكف أف نقرب كنرل كميات مف . مف الصكرة
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 المبنية عمى الفيمـ، لذلؾ ىذه المناظر غير ضركرية لمتكثيؽ 1:1التفاصيؿ مشابية لصكر 

باإلضافة لذلؾ، صكر أسناف المريض في حالة اإلطباؽ فعالة مف أجؿ األغراض . الركتيني

مف أجؿ ذلؾ تعد الحزمة األجدد كاألبسط مف الصكر مالئمة أكثر كىك . الطبية الشرعية

 (.42الصكر )مايعبر عما كصمت إليو تقنية المعدات في كقتنا الحالي 

 
 المناظر الُمعتمدة في األكاديمية األمريكية لطب األسنان التجميمي( 41)الصكرة 
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 حزمة صور سريرية أكثر شمولية من أجل التوثيق العام والتجميلي( 42)الصكرة

، مأخكذة كالمريض ينظر (43الصكرة )يجب أف تككف الصكرة األكلى صكرة كجو كامؿ 

لألماـ إلى الكاميرا، مع خط بيف الحدقتيف مكاز لمحد األسفؿ مف اإلطار، كالخط المنصؼ 

يجب أف يشمؿ التأطير المناطؽ مف أسفؿ الذقف . الكجيي مكاز لمحد العمكدم مف اإلطار

 1:3ُتمتقط كؿ الصكر اآلخرل عند نسبة تكبير مثبتة تبمغ . تمامان ألعمى خط الشعر تمامان 

كفتحة  ( الرقمية ذات اإلطار المميءSLR ك 35mm في كاميرا الفيمـ 1:2المكافئ لػ )

F/22أك أعمى لتأميف عمؽ حقؿ مقبكؿ . 
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يجب أن ُتظير الصورة وجو المريض من أسفل الذقن تماماًال ألعمى خط . F/11منظر وجو كامل ممتقط عند ( 43)الصكرة 

 .الشعر تماماًال، مع الخط المنصف الوجيي الموازي لمحد العمودي لإلطار والمستوي اإلطباقي الموازي لمحد األسفل
 

يحكم المنظر . (44الصكرة ) الصكر التالية ىي سمسمة مف ثالث صكر لمريض مبتسـ 

األمامي القكاطع المركزية في كسط الصكرة المكازم لمحد األسفؿ مف اإلطار كفي الخط 

 .المنصؼ الكجيي المكازم لمحد العمكدم

 
المنظر األمامي يؤطر بالقواطع .  في أغمب الكاميرات1:3 ونسبة تكبير F/22مناظر اإلبتسامة ممتقطة عند ( 44)الصكرة 

. المركزية في وسط اإلطار، الخط المنصف الوجيي الموازي لمحد العمودي لإلطار، والمستوي اإلطباقي الموازي لمحد األسفل
 .تؤطر المناظر الجانبية بقاطع جانبي في وسط اإلطار، والمستوي اإلطباقي الموازي لمحد األسفل
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مف الميـ أف نالحظ أنو يجب أف يككف الخط المنصؼ الكجيي، كليس الخط المنصؼ 

أم اختالؼ بيف الخط المنصؼ السني كالكجيي سكؼ يعاد إنتاجو في الصكرة . السني

بعد ىذا، ُتمتقط مناظر االبتسامة الجانبية اليمينية كمف ثـ اليسارية، مع . كسكؼ يالحظ

. القكاطع الجانبية العمكية التي تككف فكؽ كسط الصكرة كالمنظر اإلطباقي مكاز لمحد األسفؿ

سيسمح المنظر األمامي لطبيب األسناف بتقدير خط الشفة، خط االبتسامة، الخط المتكسط، 

ُتظير المناظر الجانبية أيضان األسناف كؿ عمى . العالقة بيف مستكيات القاطع كالشفتيف

في . لظيكر األسناف عمى الجانب المقابؿ (بركفيؿ)جانبو الخاص باإلضافة لصكرة جانبية 

ىذه النقطة تتكضع مجمكعة مف مبعادات الكجنة في فـ المريض، ثـ تمتقط صكر جانبية 

الصكرة ثـ تمتقط صكر جانبية )أمامية كيسارية كيمينية أكالن مع األسناف في حالة إطباؽ 

كمف  (C إلى  A ، مف 45الصكرة)أمامية كيسارية كيمينية أكالن مع األسناف في حالة إطباؽ 

بينما تمتقط الصكرة لمنظر ابتسامة أمامي، . (F إلى D، مف 45الصكرة )ثـ تجزء قميالن 

تككف القكاطع الجانبية بشكؿ مثالي في كسط الصكرة كيككف الخط المنصؼ الكجيي مكاز 

تحكم المناظر الجانبية القاطع الجانبي في كسط اإلطار كالمستكم . لمحد العمكدم لإلطار

 .اإلطباقي المكازم لمحد األسفؿ مف المقطة

يجب أف يفتح . تمتقط باستخداـ مرآة إطباقية (46الصكرة )أخيران بعض الصكر اإلطباقية 

المرضى أفكاىيـ بمجاؿ عريض جدان بحيث يمكف أف تدخؿ المرآة كيصكر السطح اإلطباقي 

يجب أف ُيفتح الفـ . لكؿ األسناف المتكضعة في تقكس، مف األرحاء الثانية إلى القكاطع



64 
 

بشكؿ كاسع كفاية بحيث أف ُفرجات التالصؽ لألسناف األمامية تككف مرئية، لكف تظير 

يمكف أف يككف ىذا األمر في بعض األحياف صعبان . مساحة صغيرة مف األسطح الشفكية 

ربما يحتاج المساعد أف يضع المبعدات بشكؿ دقيؽ جدان لمسماح لطبيب . في الفؾ السفمي

كمف أجؿ الصكرة السفمية نجعؿ المريض يمكم . األسناف بتحريؾ المرآة مف أجؿ صكرة مثالية

 (47الصكرة).لسانو لخمؼ الفـ

 مف مجمكعة الصكر التي يمكف أف ُتستخدـ غالبان بشكؿ عاـ مف أجؿ 12 ىذه الصكر الػ

مف الحكمة أف ُتمتقط الصكر عند االستشارة االبتدائية؛ يسمح ىذا . أغمب خطط العالج

كبديؿ، إذا كانت خطة العالج . لطبيب األسناف أف ُيناقش خطة العالج مع المريض مباشرة

معقدة كتطمب مف الطبيب أف يحمؿ أكثر ظيكر األسناف قبؿ تقديـ العالج، يمكف أف يرل 

يمكف أف تمتقط . المتدرب فـ المريض بالكامؿ بدكف أف يتكجب عميو أف يرتب مكعدان إضافيان 

صكر إضافية، مثؿ مناظر األسناف القريبة أك ربعيات خمفية كصكر جانبية لمكجو، إذا كانت 

 . مالئمة لظرؼ المريض أك إذا طمبت مف أجؿ أغراض الفحص
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التأطير مشابو لمناظر .  في أغمب الكاميرات1:3 ونسبة تكبير F/22مناظر باستخدام المبعد مأخوذة عند  (45)الصورة 
, F إلى Dمن . األسنان في حالة إطباق, C إلى Aمن . لكن توضع المبعادات لترجع الشفتين والوجنتين لمخمف, االبتسامة

 .األسنان ُمجزّزأة قميالًال 

 
الخط المنصف السني مواٍز لمحد العمودي .  في أغمب الكاميرات1:3 ونسبة تكبير F/22مناظر إطباقية ممتقطة عند  (46)صورة 
 .المرآة ضرورية اللتقاط ىذه المناظر بشكل صحيح, باإلضافة لممبعدات. لإلطار

 

 
 طريقة كضع المرآة كزاكية الكاميرا عند التقاط الصكر اإلطباقية( 47)الصورة 

 

بشكؿ عاـ كبالنسبة لمطبيب الممارس يكفي التركيز عمى ثماف لقطات أساسية لممريض 

 :كباقي المقطات ممكف أف تمتقط عند الحاجة إلييا كخالؿ المتابعة كىذه المقطات ىي 

a.  (أمامية)صكرة لكامؿ الكجو 
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b.  صكرة جانبية لمكجو 

c. ابتسامة كاممة 

d. منظر أمامي مع تبعيد 

e.  منظر جانبي أيمف مع تبعيد 

f.  منظر جانبي أيسر مع تبعيد 

g.  صكرة إطباقية لمفؾ العمكم 

h. صكرة إطباقية لمفؾ السفمي 

 

 :أخطاء التصوير- سادساًال 

Photography Errors: 

تعتبر الصكر السريرية المأخكذة قبؿ أثناء كبعد المعالجة قسـ ضركرم مف سجالت 

تسيء الصكر ذات الجكدة المنخفضة الغير كافية في . المريض إذا أخذت بشكؿ صحيح

 .تمثيؿ حالة المريض كحاالت سكء االطباؽ،كقد تعكس سير المعالجة بشكؿ غير دقيؽ

في كال نظامي التصكير التقميدم كالرقمي ىناؾ العديد مف األخطاء الشائعة التي ممكف أف 

كمع االستخداـ الكاسع . تحدث  تتعمؽ باستخداـ المرايا، المبعدات ككضعيات المريض

 . لمتصكير الرقمي ظير مجاؿ جديد لألخطاء متعمقة بالمعدات الرقمية

سنحاكؿ تسميط الضكء عمى أكثر المشاكؿ كاألخطاء شيكعان عند أحذ الصكر السريرية ك 

 . إعطاء بعض النصائح لمتقميؿ منيا لمكصكؿ ألعمى جكدة ممكنة لمسجالت التصكيرية
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 :مصادر األخطاء في التصوير السريري -

نقسـ األخطاء التي تكاجينا إلى قسميف تشمؿ المجمكعة األكلى األخطاء التي تتعمؽ 

باالختيار أك االستخداـ غير المالئـ لممعدات مثؿ الكاميرا، العدسات، الفالش، 

المبعدات، المرايا كماصة المعاب أك قمة فيـ التكنكلكجيا الرقمية التي تنتج صكران غير 

المجمكعة الثانية تتعمؽ بأكساط التسجيؿ كتتضمف التكضع غير المالئـ . مناسبة

 .لممريض

 أخطاء تقنية

 الكاميرا - أ

يجب التركيز عمى اختيار كاميرا جيدة مناسبة لمتصكير السني مع ممحقات جيدة 

كعدسة الماكرك كالفالش الحمقي أك المزدكج مع التمرف عمى استخداميا فيما يمي 

 : بعض المشاكؿ التير تتعمؽ بالتصكير الرقمي

 عمؽ الحقؿ  -

 التركيز اآللي -

 الظالؿ  -

 إنشاء صكر متناظرة متماثمة -

 حفظ الصكرة  -

 ىؿ الصكرة الرقمية مالئمة لمغرض؟ -

 مشاكؿ عمؽ الحقؿ : 
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 حاد دقيؽ، كيعتمد عمى ركيز بتذم يككف الصكرة اؿالجزء مف يمثؿ عمؽ الحقؿ 

عند زيادة التكبير كعندما تتكسع الفتحة التي تمتقط مف . التكبير كالفتحة المختارة

إف العديد مف الكاميرات الرقمية متكسطة . خالليا الصكرة فإف عمؽ الحقؿ يتناقص

المدل التي تردـ اليكة بيف المكديالت اإلحترافية لممحترفيف كالمكديالت الخاصة 

.  F11بالمستيمؾ،  سكؼ تسمح فقط لمفتحة بأف تنقص بحكالي 

 مشاكؿ التركيز اآللي: 

إف .  اليدكمكيزرت اآللي أك اؿ(التبئير)ركيز غالبان ماتسمح الكاميرات الرقمية باالختيار بيف الت

.  اليدكم ىك الخيار المفضؿ بشكؿ كبير لألسباب التاليةالتركيز

يجب أف يككف التركيز عمى القكاطع  (Pronsumer)باستخداـ الكاميرات االحترافية 

يجب أف  (Top end Camera)الجانبية ك باستخداـ الكاميرات عالية المستكل 

بسبب نقص الخطكط . فيما ال تزاؿ محافظة عمى الصكرة المركزة, يككف عمى األنياب

المتباينة بشكؿ حاد كدقيؽ في المنطقة التي تيمنا فإف العديد مف ىذه الكاميرات 

الرقمية لدييا تركيز بشكؿ صعب باستخداـ خيار التركيز اآللي مف أجؿ الصكر 

بعد  (Flashing)نتيجة ىذا األمر ىك الشركع في إيقاؼ الفالش . الداخؿ فمكية

ما يشير إلى , (عادة أخضر كماض)الشركع في الحصكؿ عمى ضكء تركيز لمكاميرا 

 .أف المقطة ضمف مجاؿ التركيز
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مع . األفضؿ ىك باستعماؿ خيار التركيز اليدكم مف أجؿ كؿ التصكير السريرم

فإف التركيز ُينجز  (TTL)الكاميرات عالية المستكل بكسيمة العبكر مف خالؿ العدسة 

كسيمة العبكر مف خالؿ العدسة : مالحظة) (ُمعّيف النظر)بالنظر مف خالؿ الُمصّكبة 

TTL ىي عبارة عف قياس لمستكيات الضكء عبر العدسة التي تمتقط الصكر كبناء 

عمييا يتـ تحديد كمية التعرض الصحيح ك تتحكـ بكمية الضكء المنبعث مف الفالش 

 . (المرتبط بالكاميرا

يقرر الطبيب المسافة المالئمة بيف  (Pronsumer)مع المكديالت االحترافية 

ىذه , المريض ك الكاميرا التي تمأل اإلطار التصكيرم بالمنطقة التي نيتـ بتصكيرىا

ثـ ُتحّرؾ , ُتضبط يدكيان عمى الكاميرا, عمى سبيؿ المثاؿ, m 0.2المسافة  تبمغ 

 في كضعية LCDالكاميرا فقط لمخمؼ ك األماـ حتى تصبح الصكرة عمى شاشة الػ 

 . ك ُتمتقط الصكرة, تركيز دقيؽ حاد

 ُتعد مسافة جيدة لمبدء باختبار مقدرة الكاميرا عمى أخذ صكرة cm 20إف مسافة 

مف أجؿ التصكير الخارج . حادة دقيقة داخؿ فمكية أمامية بناء عمى الخيار اليدكم 

فمكم يجب أف ننجز محاكلة لمتركيز عمى الجفف السفمي لممريض لمتأكد مف أف 

المنطقة مف طرؼ األنؼ ألذف المريض تقع ضمف عمؽ الحقؿ عمى مناظر الجية 

إف استخداـ الضكء (. الصكرة )(profile)الثالثة أرباع ك الصكر الجانبية , األمامية

الخاص باألسناف إلنارة المريض ليس فقط لمساعدة المريض عمى إنقاص تأثير حمرة 



70 
 

لكف أيضان تساعد بشكؿ كبير عمى التركيز في الجراحات الُمضاءة , العيف في الصكر

 . بشكؿ ضعيؼ

 الظالؿ : 

إف المشاكؿ المتضمنة لظيكر الظؿ تظير حتمان مع الكاميرات الرقمية التي تستخدـ 

إذا كاف الفالش متكضعان عمى جانب كاحد مف العدسات فإف ظيكر . فالش نقطي

الظؿ ممحكظ بشكؿ محدد في المقطات الجانبية كفي المقطات األمامية إذا كاف 

 (.48الصكرة )الفالش فكؽ العدسات 

 
 تظير الظاللية في الصكرتيف األكلى كالثانية كاستطعنا التغمب عمييا بتعديؿ مكضع الفالش كالكاميرا(48)الصكرة 

إف البدائؿ األخرل ىي إما باستخداـ شاشة منارة كستارة خمفية لممرضى عند أخذ 

 (ُيفّضؿ مف المخمؿ)أك باستخداـ خمفية عاتمة غير عاكسة , صكر خارج فمكية

 . لزيادة جكدة الصكرة

مع المناظر الداخؿ فمكية يككف الحؿ إذا ُكجد فالش نقطي متكضع جانبان ىك بقمب 

الصكرة ) الكاميرا رأسان عمى عقب المنظر الجانبي المترافؽ مع ممر شدقي عاتـ لمغاية

سكؼ يضمف ىذا األمر أف الفالش ينير المنطقة التي ستككف فيما عدا ذلؾ . (49
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 درجة 180يمكف اف تدار ىذه الصكرة الرقمية بعد ذلؾ . ذات ظالؿ بسبب الكجنة

مف الصعب أيضان أف نحصؿ عمى صكر . قبؿ حفظ الصكرة في ممؼ المريض

في المقطات  .شدقية عالية الجكدة باستخداـ كاميرات بفالشات نقطية كبتكبير عادم

بسبب دنك الكاميرا مف المريض، تككف أقساـ كبيرة مف المنطقة التي نيتـ اإلطباقية ك 

ىناؾ حؿ كاحد لمشكمة اإلنارة الغير مالئمة . (50الصكرة )بتصكيرىا ذات ظالؿ 

 بشكؿ أبعد عف المريض، مما يسمح بدخكؿ ضكء أكبر كمف أجؿ ذلؾ ركيزكىك بالت

. ينقص ظيكر الظالؿ

 
ممر شدقي عاتـ بسبب حجب الكجنة لمضكء الصادر عف الكاميرا كتـ التغمب عمى الظؿ بقمب الكاميرا  (49)الصكرة 

 . درجة180

 مف المنطقة المصكرة %20في ىذه الحالة، تممئ المنطقة المطمكب تصكيرىا حكالي 
 ذك جكدة عالية كفاية إلنتاج CCDبالكاميرا لذلؾ ينبغي أف يككف جياز إقراف الشحنة 

. مف المعمكمات الممتقطة %80 صكرة جيدة بعدما ُأىمؿ 
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 ظالؿ في المقطة اإلطباقية بسبب كجكد ضكء غير كافي كالحؿ بالتركيز عف بعد لمسماح بدخكؿ ضكء أكبر (50)الصكرة 

 إنشاء صكر متناظرة متماثمة  

المشيكرة لمغاية،  (Dental eye3) ىناؾ ميزة كاحدة لمكاميرا الخاصة باألسناف 
لقد . كبشكؿ أكبر مف العديد مف منافسييا، كىي كجكد مقياس العينية في معيف النظر

سمح ىذا األمر بالتقاط صكر متناظرة مركبة كصكر متكازنة داخؿ كخارج فمكية، 
حتى مف قبؿ مصكريف مبتدئيف نسبيان مستخدميف المستكم اإلطباقي، الخط بيف 

معظـ الكاميرات .  لبناء صكر قابمة إلعادة اإلنتاجFrankfortالحدقتيف كمستكم 
الرقمية متكسطة المدل ال تممؾ ميزة قياس العينية لممساعدة ببناء الصكر، لكف 

، تمتمؾ Fuji FinePix S2Pro: ، مثاؿ(Top end)بعض الكاميرات عالية المستكل 
، كالتي تساعد بشكؿ كبير ببناء صكر خارج فمكية "عند الطمب"خطكط مشبكة 
كداخؿ فمكية 

 
 :أخطاء التوضع

يجب أف يأخذ المريض كالطبيب الكضع الصحيح، بصكرة مكحدة، إلنتاج صكر متكافقة 

يجب أف تبيف كؿ مكاصفات سكء اإلطباؽ، كالمناطؽ التي نيتـ بتصكيرىا كالغير . مالئمة

ربما تظير مشاكؿ حيثما يككف . دات أك لعابع، مبان محجكبة برداء، شعر، مكاد تترؾ أثر
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ىناؾ اختالفات في اإلرتفاع بيف الطبيب كالمريض، كربما يككف مف الغير ممكف أف 

نحصؿ عمى خمفية متجانسة عندما تؤخذ الصكر فكؽ أك اسفؿ المريض يجب أف تحؿ ىذه 

 51 الصكرة )المشكمة بجعؿ المريض أك الطبيب يقؼ عمى منصة لرفعيما لنفس الطكؿ 

a,b .)

 
 . تعديالت االرتفاع لمطبيب أك المريض (51)الصكرة 

 

 تتضمف الصكر الخارج فمكية منظر كجو كامؿ، منظر كجو كامؿ مبتسـ، منظر جانبي 

كمنظر جانبي بثالثة أرباع، كتتضمف الصكر الداخؿ فمكية منظر أمامي، كمناظر شدقية 

. يمينية كيسارية لألسناف في حالة اإلطباؽ، كمناظر إطباقية عمكية كسفمية

 :صورة الوجو الكامل  -

إذا أمكف، يكجو . يجب أف تككف الصكرة متكافقة مع مستكم مابيف الحدقتيف المكازم لألرض

تؤخذ . الضكء الخاص باألسناف تجاه المريض ليضيؽ حدقتو لتقميؿ أم تأثير لمعيف الحمراء

أكؿ صكرة بشفتيف في حالة راحة كالصكرة الثانية بابتسامة عريضة مف المريض تظير 
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تتضمف مزايا المقطات الخارج فمكية الضعيفة التي ُترل بشكؿ شائع الصكرة . أسنانو

 تكبير خاطئ كظيكر قسـ كبير مف جذع د، عفLandscapeالمأخكذة باتجاه أفقي 

يجب أف ُتختار خمفية مالئمة كمتجانسة، مثؿ مادة زرقاء غير . المريض في الصكرة

 . عاكسة

 :(البروفيل)الصور الجانبية  -

يجب أف . يجب أف يممئ الكجو اإلطار ممتدان إلى مافكؽ قمة الرأس، أماـ األنؼ كأسفؿ الذقف

تتضمف األخطاء المترافقة مع لقطات الصكر الجانبية .  لممريض أفقيان Frankfortيككف مستكل 

سكء تمثيؿ شكؿ األنسجة الرخكة أك الييئة العظمية كربما يككف ىذا بسبب تمكضع المريض أك 

يجب أف ُيطمب . (a-f  52الصكرة )اإلمالة الزائدة لرأس المريض لألماـ أك لمخمؼ كسبب ثاني 

دائمان مف األشخاص ذكم الشعر الطكيؿ أف يزمكا كيشدكا الشعر بحيث يمكف لمستكم 

Frankfortأف ُيقّيـ بشكؿ صحيح كتظير المنطقة المطمكبة بشكؿ كامؿ . 
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 اختالؼ تكضع المريض يؤدم إلى تشخيص خاطئ (52)الصكرة 

 

 :الصور داخل الفموية -

، مع أسناف في حالة إطباؽ تممئ اإلطار، Landscapeتؤخذ بمنظر أفقي : األمامية

حالما ُتختار المبعدات الصحيحة يجب . مع مستكم إطباقي أفقي كتنصيؼ لمصكرة

يجب أف تككف . عمى كؿ األنسجة الرخكة أف تُبعد بعيدان عف األسناف جانبيان كأماميان 

ىناؾ خطأ كاحد محتمؿ، . الخطكط المتكسطة، إذا كانت صحيحة، في مركز اإلطار

. Portraitعمى الرغـ مف أنو غير شائع نسبيان، ىك أخذ لقطة داخؿ فمكية في اتجاه 

تتضمف األخطاء الشائعة المستكيات اإلطباقية المائمة، االختيار الغير مالئـ 

ىناؾ خطأ آخر مف الممكف منعو بشكؿ كامؿ كىك المعاب . كاستخداـ مبعدات الكجنة

الغير مسحكب أك المساف الغير مبعد قبؿ التصكير، ِقطع األلجينات الصغيرة 

 أف نعّرؼ كنعّكد المساعديف عمى  يجبمف أجؿ ذلؾ. 1المترككة عمى األسناف

المبعدات، كأف نقكـ دائمان بالشفط المتاح الجيد كنأخذ الصكر قبؿ الطبعات عند جمع 

 مف أجؿ الصكر داخؿ فمكية يجب أف يشع دائمان كيزلممساعدة عمى التر. التسجيالت

ُيطمب عمؽ حقؿ كاٍؼ . الضكء الخاص باألسناف بشكؿ مباشر إلى فـ المريض
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جؿ التصكير األمامي، لذلؾ مف الميـ أف نركز عمى مستكل ما أبشكؿ محدد مف 

عمى القكاطع الجانبية لنضمف أف العدد األعظمي مف األسناف يقع ضمف مجاؿ 

. ركيزالت

يجب أف ُيممئ اإلطار باألسناف ممتدةن مف السطح اإلنسي لمقاطع المركزم  :الجانبية

لى الخمؼ بشكؿ أكبر إذا  إلى السطح الكحشي لألرحاء الدائمة األكلى عمى األقؿ كا 

مف الميـ أف نكجو الكاميرا بزاكية حيث تككف العدسة عمكدية عمى . كاف ممكنان 

 لألسناف الخمفية لتجنب قمة التقدير لمتبايف السيمي، الذم دىميزيةالمماس لمسطكح اؿ

 ك 53الصكرة)."Parallax"يحدث مف خالؿ تأثير اختالؼ المنظر باختالؼ المكاف 

54.) 

 
 التمثيؿ الحقيقي لسكء اإلطباؽ يعتمد عمى زاكية التصكير  (53)الصكرة 
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 الكضع العمكدم ميـ لمحصكؿ عمى صكرة قابمة لمتكرار (54)الصكرة 

 

العمكية كالسفمية مناظر متكافقة تمامان طباقية يجب أف تككف المقطات اإل: اإلطباقية

لمسطكح اإلطباقية لألسناف، ممتدة مف أماـ القكاطع فحسب إلى السطكح الكحشية 

يجب أال . لألرحاء األكلى عمى األقؿ كتتضمف بشكؿ مثالي كؿ األسناف المنبثقة

 حّرؾ طباقيةأثناء التجييز لمقطات اإل. يككف ىناؾ منظر مباشر لألسناف القكاطع

المريض بإمالة رأسو لمخمؼ، بالتالي ال ينبغي عمى المصكر أف ينحني كيميؿ بشكؿ 

ىناؾ دائمان ميكؿ عند المرضى أال يفتحكا أفكاىيـ بالكامؿ مف أجؿ . زائد عف الحد

لتجنب ىذه المشكمة، بعد كضع المرآة كقبؿ أخذ المقطة تمامان . ىذه المقطات اإلطباقية

، كالذم يؤمف عادة فتح أفضؿ "ضعؼ المتسع"اطمب مف المريض أف يفتح فمو 

تذكر أنو أيان كاف ماُيرل عبر معيف المنظر فإنو ىك . بشكؿ كبير مف أجؿ المقطة

تتطمب الصكر المأخكذة بمرآة تعديؿ . ماسكؼ ُيعاد إنتاجو عمى الصكرة النيائية دائمان 

اإلختالفات بيف .  لمسماح بدخكؿ ضكء أكثر1+خيار تعكيض الفتحة عمى الكاميرا لػ

 صغيرة، لكنيا تُبيف التعريض الناقص الطفيؼ لمقطة عند استخداـ 1+ ك 0خيار 

(. 55الصكرة )المرايا بدكف تعكيض 
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 .تأثير تعكيض الفتحة عمى المقطة اإلطباقية( 55)الصورة 

يمكف تجاكز العديد مف األخطاء سالفة الذكر مع االنتباه الدقيؽ لمتقنية كاستعماؿ التصكير 

، مايعتبر ميزة LCDتالحظ أخطاء التمكضع كأخطاء الكاميرا مباشرة عمى شاشة . الرقمي

يمكف أف ُتعكض أخطاء أخرل مف خالؿ التالعب بالصكرة بتاريخ . رئيسية لمتصكير الرقمي

سكؼ يقكد تدكير الصكر عمى سبيؿ المثاؿ . الحؽ، لكف ىذا األمر ال يككف بدكف سمبيات

مف الممكف . في األسالؾ القكسية التقكيمية" الخطكات"لتشكه الخطكط المستقيمة كبالتالي 

بالطبع إعادة تحجيـ الصكر الرقمية، لكننا نضحي بالمعمكمات بشكؿ غير ضركرم إذا 

تسمح بعض البرامج مثؿ . منطقة اإلطار بممئيا بمناطؽ مطمكب تصكيرىا" ُضيعت"

Dolphintm باستعماؿ خطكط تكجييية عند إعادة تحجيـ الصكر لذلؾ ُيضمف التكبير المكافؽ 

. تقريبان 

 :التعامل مع الصور ومعالجتيا- سابعاًال 

 الحفظ والصيانة    
أفضؿ افتراض يجب أف تضعو في بالؾ أنو , كما ىك الحاؿ مع أم نكع مف البيانات الرقمية

مف أجؿ ذلؾ مف المحتمؿ أف . في مرحمة ما ىناؾ شيء ما سيفشؿ أك كؿ شيء سيفشؿ
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تككف النسخ االحتياطية المتعددة عبر الكسائط المتعددة ىي الكسائؿ األفضؿ لمتأكد مف أف 

, DVDs أك CDs, مف أجؿ كميات أصغر مف البيانات تككف. الممفات لـ تُفقد أك تتمؼ

 التخزينية صغير بالمقارنة مع حجـك DVDلكف لسكء الحظ حتى حجـ قدرات . كافية

التكمفة المنخفضة .  الرقمية المثالية في يكمنا ىذاSLRالممفات المكلدة مف خالؿ كاميرات 

بشكؿ متزايد لسكاقة القرص الصمب التخزينية تجعميا الطريقة األسيؿ كاألكثر تكفيران لتخزيف 

تممؾ السكاقات ذات حجـ الجيب سعة لتخزيف مئات الجيجابايتات . كميات كبيرة مف البيانات

مف السيؿ لمغاية أف نخزف آالؼ الصكر عمى سكاقة كاحدة . أك التيرابايتات مف البيانات

لكف يفضؿ أف يككف ىناؾ عدة , يمكف أف يككف برنامج النسخ االحتياطي فعاالن . مشابية

سكاقات أقراص صمبة يضع عمييا المرء نسخ إضافية احتياطية نظامية لكامؿ األرشيؼ 

ينصح خبراء دعـ البيانات عادةن بأف تككف ىناؾ ثالث نسخ احتياطية متاحةن في . السريرم

بالتالي يحمي طبيب األسناف كبشكؿ ممكف منطقيان البيانات مف الضياع؛ يجب . أم لحظة

عمى العديد مف األجيزة أف تتعطؿ بشكؿ متزامف حتى تُفقد كؿ البيانات كىذا يعتبر شبو 

النصيحة . كمية البيانات التي نحتاج أف نخزنيا أكبر فعميان في السنكات األخيرة. مستحيؿ

أك يكتسبكا كبديؿ  (IT)األفضؿ ىي أف يتشاكر المتدربيف مع مكظفي تكنكلكجيا المعمكمات 

 (56الصكرة). عددان مف سكاقات األقراص الصمبة كيصنعكا نسخ احتياطية متسمسمة
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 مراحؿ التعامؿ مع الصكر كحفظيا (56)الصكرة 

 

 :الخاتمة:  امناًال 

تسمح ألطباء األسناف . أصبحت التسجيالت الصحية دقيقة بشكؿ أكبر كذات مكثكقية 

تستطيع جكدة . بالنظر حتى ألصغر العيكب أك التفاصيؿ الخاصة المرئية في األسناف

الضكء المنبعث كفالش كالذم ينير األسناف أف تساعد في اكتساب الصكر الفالشية األبعاد 
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ال يجب أف تبدك الصكر بسيطة كجزئية بؿ يجب أف تمثؿ . التي تظير التفاصيؿ الدقيقة

يجب عمى .القدرة عمى بناء أرشيؼ سريرم كتكثيؽ مف طب األسناف بأفضؿ طريقة ممكنة

 .كؿ متدرب أف يتكيؼ مع عممية التصكير بالشكؿ المالئـ

تعرض الكاميرات الرقمية العديد مف الفرص ألكلئؾ الذيف يستخدمكف التكثيؽ مف أجؿ 

التعميـ، مف أجؿ سجالت األرشيؼ الشخصية، مف أجؿ تدريب الكادر الطبي، مف أجؿ 

. المنشكرات العممية، كمف أجؿ التكاصؿ مع المريض أك التقني السني أك التشاكر مع زميؿ

نتاج فيمـ سكؼ يسمح ألطباء  امتالؾ كاميرات تستطيع التبئير كالتركيز في الكضع اآللي كا 

رساؿ الصكر التي يمكف أف تنقؿ مباشرةن عبر الشبكات إلى مختمؼ أنحاء  األسناف استبداؿ كا 

، سكاء كاف HDبالتالي أم شخص سكؼ يككف قادران عمى رؤية العمؿ بجكدة عالية . العالـ

 .فيممان أك صكر ثابتة
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 :بعض الصور الممتقطة بعدسة الباحث

 

 

 .مجمكعة صكر أمامية بابتسامة كمع مبعدات 
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 :بعض الصور بتقنية الماكرو
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