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 المختصر فً المعرفة األلكترونٌة  )التصوٌر الرقمً(
  

  
كانت البداٌة أن ورؼم بكثافة، الالفٌلمٌة الكامٌرات ظھور التصوٌر سوق دشھ األخٌرة، الخمس السنوات فً  

ٌّر، ما سرعان األمر أن اال التقلٌدٌة، بالكامٌرات مقارنة الجودة حٌث من متواضعة كامٌرات نشھد وأصبحنا تؽ  
ذلك ٌكن مول التقلٌدٌة، بالكامٌرات الملتقطة الصور على تتفوق أحٌانا   بل تضاھً صور جودة تعطً رقمٌة  

(.CCD الضوبً الشحن رقابق صناعة الٌھ وصلت الذي المذھل التطور لوال لٌتحقق(   
) فً األساسً العنصر CCD الضوبً للشحن القابلة الرقاقة تشكل(   

اللقطات تسجٌل فً الفٌلم مقام تقوم وھً الرقمٌة، الكامٌرات صناعة  
،" بٌكسل " المسماه الدقٌقة العناصر من جدا   كبٌر عدد من وتتكون  
بٌن الضوبً الشحن درجة فً للتفاوت نتٌجة الصورة وتتكون  
واللونٌة الضوبٌة التدرجات فً التفاوت ٌقابل الرقاقة،والدي بٌكسالت  
.المصور للموضوع  

Resolution النقطٌة الكثافة  
ٌشكل الضوبٌة الرقاقة ىعل البٌكسالت عدد إن. الرقمٌة الكامٌرا وإختٌار تحدٌد عند األھم المٌزة -النقطٌة الكثافة  

النقطٌة بالكثافة ٌعرؾ ما Resolution ٠٠١١ مثل(عرض*طول) ببعدٌن وٌعطى*  أو بٌكسل ٠٠١١  
ٌعنً الرقم وھذا(. مٌؽابٌكسل)  بٌكسل ملٌون ٣٫٣ المثال، سبٌل على الرقاقة، على للبٌكسالت العام بالمجموع  

كان وإن الرقم ھذا.المصور الموضوع فً مختلفة طةنق ملٌون ٣٫٣ مجموعة ما تمٌٌز على قادرة الرقاقة أن  
لفٌلم نقطة ملٌون ٥٫٣ والبالؽة ملم ٣٣ فٌلم شرٌحة تمٌٌزھا ٌستطٌع التً النقاط عدد الى ٌصل ال أنھ أال كبٌرا    

٣ بٌن ما تحوي آٌزو ٠١١ الحساسٌة ذات السوق فً المتداولة النٌجاتٌؾ أفالم. ٤٦ كوداكروم الشھٌر السالٌد  
شرٌحة أن الرقمً، التصوٌر قٌاساب مصطلحات القول ٌمكن وبالتالً ،( الفضة ھالٌدات حبٌبة) نقطة ملٌون ٤ الى  

شوطا   قطع الرقمً التصوٌر أن نرى ھنا من.بٌكسل ملٌون ٤ نقطٌة كثافة تملك ملم٣٣ قٌاس من العادي الفٌلم  
ملٌون ٤ ذات رقٌقة تملك الرقمٌة امٌراتالك بعض أن عرفنا إذا سٌما ال التقلٌدي للتصوٌر ندا   وأصبح طوٌال    
.وأكثر بٌكسل  

CCD ب ٌعرؾ ما أو الضوبٌة للرقاقة الحقٌقٌة الكثافة ھً عنھا نتحدث التً النقطٌة الكثافة إن  
. ذات رقابق إستخدام الى تلجؤ الرقمٌة، الكامٌرات كلفة خفض وبھدؾ الشركات، معطم أن ذلك Resolution 

الكامٌرا فً موجودة برمجٌات إستخدام طرٌق عن الفارق تؽطٌة على وتعمل عنھا، معلنال الكثافة من أقل كثافة  
المعالجة عن الناتجة النقطٌة الكثافة إن.المطلوبة الكثافة الى وزٌادتھا البٌكسالت عدد مضاعفة بإمكانھا  

، طرٌق عن النقطٌة الكثافة زٌادة Resolution Recording التسجٌل كثافة ىتدع الرقاقة لبٌانات البرمجٌة  
وإنما األصل، فً موجودة تكن لم الجدٌدة البٌكسالت أن ذلك التزٌٌؾ، بعملٌة ٌكون ما أشبھ - البرمجٌات  

 
عن زٌادتھا من كلفة وأقل جودة أقل ٌعتبر الوسٌلة بھذه النقطٌة الكثافة زٌادة وإن.معٌنة بالؽورٌثمات أستحدثت  

 1 نٌكون كامٌرا الموضوع، ھذا على مثاال   نورد.نفسھا لضوبٌةا الرقاقة تحسٌن طرٌق D ضوبٌة رقاقة تملك
ملٌون ٤ بكثافة صور على نحصل بالكامٌرا الموجودة البرمجٌات طرٌق عن ولكن بٌكسل، ملٌون ٣٫٠ ذات  

األحدث كامٌرتھا فً نٌكون تستخدم بٌنما.بٌكسل Nikon D1x ھنا من.حقٌقٌة بٌكسل ملٌون ٤ ذات رقاقة  
بالكامٌرا الملتقطة الصور جودة أن نرى D1x 1 بالكامٌرا الملتقطة الصور من بكثٌر أفضل D عند خاصة  

٣١ لمقاٌٌس الصور تكبٌر. * فوق وما سم ٦١  
للجودة خفض ودون ممٌزة بطرٌقة و كبٌرة زٌادة النقطٌة الكثافة زٌادة الى الشركات من محدود عدد ٌعمد  

، الواحدة الصورة اجإلنت مرات عدة الرقاقة إستخدام على ٌقوم والذي Piezo system بٌٌزو نظام باستخدام  
Sinar السوٌسرٌة الشركة.مرة كل بعد Shifting مٌكروٌة حركة -الكامٌرا قبل من - الرقاقة تحرٌك مع  

 قدمت CCD لقطة ٠٤ أو ٦ عمل إمكانٌة مع ملٌون ٠٤ تبلػ حقٌقٌة نقطٌة بكثافة المتوسط، الحجم لكامٌرات
.بٌكسل ملٌون ٠٠٣ عن ٌزٌد ما الى المحصلة قً الحقٌقٌة النقطٌة الكثافة تصل حٌثوب الواحدة للصورة  

bit Color The First 16-Million-Pixel Digital Back with  (42 أنقر الموضوع عن للمزٌد 
 dipth .) باھظة تكون والتحرٌك المتعدد االلتقاط نظام مع العالٌة الكثافة ذات الرقابق تستخدم التً الكامٌرات

على وضعھا ٌتطلب الذي األمر نسبٌا   طوٌال   زمنا   تستؽرق االلتقاط وعملٌة ثقٌلة، كونھا الى باإلضافة الثمن،  
الحاالت بعض فً ٌصل والذي الكبٌر البٌانات حجم أن كما االلتقاط، أثناء المطلوب الثبات على للحصول ركٌزة  
فؤن لذا.البٌانات معالجة لتسرٌع الكامٌرا جانب الى ارجب حاسوب وجود ٌستلزم ؼٌؽاباٌت ٠ عن ٌزٌد ما الى  

الثابتة الصور ومع اإلحترافٌة األستودٌوھات فً فقط ٌستخدم الكامٌرات من النوع ھذا Still life أجل من  
.جدا   كبٌرة بمقاٌٌس طبعات على الحصول  
.الرقمٌة للعدسات البإري الطول  

التقلٌدٌة العدسات عن تختلؾ ال وھً الرقمٌة، الكامٌرات مع ستخدمت التً العدسات -الرقمٌة بالعدسات المقصود  
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تؽٌٌر وبالتالً لھا البإري الطول تؽٌٌر الى ٌإدي الرقمٌة الكامٌرات مع العدسات ھذه إستخدام ولكن بشٌا،  
.Angle of view الرإٌة زاوٌة  

٠٣ القٌاس ذات الفٌلم شرٌحة مع لتتعامل التقلٌدٌة الكامٌرات عدسات صممت لقد*  ٌعرؾ ما وھو ملم، ٣٣  
سبٌل على ذلك، من أقل بمقاٌٌس الضوبٌة الرقاقة تؤتً الرقمٌة الكامٌرات معظم فً ولكن.ملم٣٣ بكامٌرات  

٠٣ المثال،*  الرقمٌة الكامٌرات فً الزاوٌة وتقل للعدسة، الرإٌة زاوٌة مقدار فً الفرق ٌحدث ھنا من.ملم ٠٣  
مع عنھ الرقمٌة الكامٌرا مع للعدسة البإري الطول ٌزٌد آخر، بمعنى أو ٌدٌة،التقل الكامٌرات فً مثٌالتھا عن  

مع تستخدم عندما- ملم ٣١ -العادٌة للكامٌرات المعٌارٌة العدسة فإن المثال، سبٌل على.العادٌة الكامٌرا  
عدسة حتصب(ملم٣٣)  الواٌدأنجل وعدسة.ملم٠١ أو ٥٣ لعدسة معادلة تصبح ألن تمٌل الرقمٌة، الكامٌرات  
ھذه أن لو كما ٌكون ما الرقمٌةأشبھ الكامٌرات مع األمر إن. رقمٌة كامٌرا على تركٌبھا عند(ملم٣١)  معٌارٌة  

. مقارنة الضوبٌة الرقاقة حجم صؽر ٌسببھ الذي التؤثٌر وھو Converter 1.5X محول تستخدم الكامٌرات  
.الفٌلم بشرٌحة  

  
File Formats الصور ملفات ھٌبات  

والذي المعالجة، قسم الى الصورة بٌانات بتحوٌل الرقاقة تقوم لتقاط،اإل بعد  
ھذه حفظ ثم ومن الرقمً، الى التماثلً الشكل من البٌانات تحوٌل ٌتولى  

بحفظ تقوم الرقمٌة الكامٌرات أؼلب. الرقمٌة التخزٌن وسٌلة على البٌانات  
Raw أو Tiff ،Jpg  :لٌةالتا الملفات ھٌبات من واحدة وفق الصور  

.Data 
. الصورة، ملؾ حجم تقلٌل أجل من وضؽطھا البٌانات بعصر الكامٌرا تقوم Jpg الھٌبة وفق التخزٌن عند  

. التقاط المطلوب كان إذا مناسبة Jpg ًھٌبة.واحد وسٌط على تخزٌنھا ٌمكن التً الصور عدد زٌادة وبالتال  
أو الحاسوب شاشة على عرضھا الصور من الؽاٌة كانت إذا أو الوسٌط، نفس على الصور من ممكن عدد أكبر  

ؼٌر الھٌبة ھذه ولكن.بسرعة الصورة تحمٌل فً ٌساعد الصؽٌر الملؾ حجم أن حٌث اإلنترنت، عبر إرسالھا  
البٌكسالت ظاھرة وبروز الصور جودة تقلٌل إلى ٌإدي البٌانات ضؽط أن حٌث مطبوعة، صور لعمل مناسبة  

.Pixelization ٌةاللون والبقع المربعة  
. من تقلل وال Jpg ھٌبة عن مختلفة ضؽط ألٌة تعتمد الھٌبة ھذه أن حٌث الصور، لطباعة مناسبة . Tiff الھٌبة 

الھٌبة وفق حجمھ من بكثٌر أكبر ٌكون الملؾ حجم.البٌانات ضؽط دون الصور حفظ ٌمكن كذلك.الصور جودة  
. .صورة كل جودة إرتفاع ٌقابلھ صورال بعدد التضحٌة.بكثٌر أقل عدد الى الرقمً الوسٌط ٌتسع وبالتالً Jpg 
المتداولة، الھٌبات مجموعة الى جدٌدة ملفات ھٌبة أضافت منھا اإلحترافٌة خاصة الحدٌثة، الرقمٌة الكامٌرات  

. كما تخزن بٌاناتھا أن فً تكمن الھٌبة ھذه أھمٌة Raw Data  (المعالجة ؼٌر) الخام البٌانات ھٌبة وھً اال  
ھٌبة.الصور جودة على المحافظة ٌتٌح مما زٌادة، أو ضؽط عملٌة أي وبدون الضوبٌة ةالرقاق من محولة ھً  

.Adobe Photoshop خاصة الصور معالجة تطبٌقات معظم قبل من مدعومة أصبحت . Raw Data 
.الحاسوبٌة التطبٌقات بواسطة معالجتھا أو الصور طباعة المطلوب ٌكون حٌنما الھٌبة ھذه بإستعمال ننصح  
عند الٌھا للرجوع ھً كما األصلٌة النسخة على الحفاظ مع المرؼوبة الھٌبة وفق نسخة بعمل ننصح كذلك  

.الحاجة  
Digital Storage Media الرقمٌة التخزٌن وسابط  

PC Card 
  

Memory Stick CompactFlash SmartMedia 
الكامٌرا فً المركزي المعالج تولىٌ رقمٌة، بٌانات الى وتحولھا التماثلٌة الضوبٌة اإلشارات الرقاقة تستقبل  

كامٌرات وھناك الرقمٌة، الوسابط أنواع من العدٌد ٌتوفر.الرقمٌة الوسابط على تخزٌنھا ثم ومن معالجتھا  
، مٌدٌا سمارت CompactFlash فالش كومباكت:ھً شٌوعا   الوسابط أكثر إن. وسٌط من أكثر مع تتعامل  

، ماٌكرودراٌؾ MicroDrive ستٌك موريمٌ و Mrmory Stick كامٌرات فً المستخدم SmartMedia 
إستخدمت لقد.ؼٌؽاباٌت ٠ و مٌؽاباٌت ٠ بٌن ما وتتراوح مختلفة بسعات تؤتً الرقمٌة الوسابط.سونً  

فالش الكومباكت إن:التالٌة للنتٌجة ووصلت الماضٌة الثالث السنٌن عبر الوسابط ھذه من العدٌد شخصٌا    
 CompactFlash فالش الكومباكت ٌمتاز:التالٌة لألمور وذلك جمٌعا   وسابطال ھذه بٌن من األفضل ٌعتبر

ٌمتاز كذلك.والبصمات والؽبار الخدوش من ومحمً جٌدا   مؽلؾ التخزٌن سطح كون فً مٌدٌا السمارت عن  
من ٌتكون فالش الكومباكت أن فً والسعة، والحجم الشكل فً المشابھ المٌكرودراٌؾ، عن فالش الكومباكت  

قرص الحقٌقة فً ھو الذي المٌكرودراٌؾ فً الحال ھو كما متحركة، أجزاء على ٌحتوي وال صلبة ةرقٌق  
 صلب Hard Disk تلفة الى ٌإدي أن ٌمكن للمٌكرودراٌؾ عنٌؾ إھتزاز أي إن.جدا   صؽٌر بحجم ولكن

فالش لكومباكتا ٌتوفر.أضرار أي ٌسبب ال الؽالب فً إرتفاع من فالش الكومباكت سقوط أن حٌن فً تماما،   
.اإلحترافٌة أو االبتدابٌة الرقمٌة، الكامٌرات لجمٌع مناسبا   ٌجعلھ ما وھذا ؼٌؽاباٌت ٠ لؽاٌة بسعات  

.النھابٌة المحصلة  
بشراء للراؼبٌن النصٌحة تقدٌم من بد ال أنھ نجد اننا االّ  آخر، على نوع تفضٌل عدم على البالػ حرصنا رؼم  
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.إستعمالھا من لؽاٌاتھم وموافقة لمتطلباتھم، ملبٌة تكون حتى جدٌدة، رقمٌة كامٌرا  
أو الكمبٌوتر على الصور وحفظ والعابلة األطفال تصوٌر)  البٌتً لإلستخدام رقمٌة بكامٌرا ترؼب كنت إذا  

، ھذه أن ذلك Compact الكومباكت النوع من رقمٌة كامٌرا إختٌارك فلٌكن ،( اإلنترنت عبر إرسالھا  
أو اإلنترنت على لإلستعمال خاصة مقبولة الصور جودة أن كما اإلستعمال وسھلة ل،معقو بسعر الكامٌرات  

٠٣ لؽاٌة)  والمتوسطة الصؽٌرة األحجام من طبعات لعمل: * التالٌة الكامٌرات من بواحدة ننصج(.سم٠٠  
IS Canon Pro 90 ،Minolta Dimage S4040 ،٤٠١١ Fuji Finepix ،F707 Sony 

العاكسة العدسة أحادي النوع من تؤتً الرقمٌة الكامٌرات من األفضل النوعٌة SLR ، رتؽٌٌ قابلٌة تتوفر حٌث  
سعة ضوبٌة برقاقة الفبة ھذه كامٌرات أؼلب تؤتً الحالً الوقت فً.المختلقة اإلكسسوارات وتركٌب العدسات  

الرقمٌة راتالكامٌ.بٌكسل ملٌون ٤ SLR كذلك الصحفٌٌن، والمصورٌن المحترفٌن للمصورٌن جدا   مناسبة  
ھذه كامٌرات سعر منوسط.بجدٌة التصوٌر وممارسة الفنٌة أمكاناتھم بتطوٌر ٌطمحون الذٌن التصوٌر لھواة  
:التالٌة الكامٌرات من بواحدة ننصح.ٌزٌد أو دوالر ٦١١١ -الفبة  

Canon EOS1 D ؛ Nikon D1x; Fuji Finepix S2 Pro 
  

صور لعمل المختلفة المنتجات وتصوٌر الدعابٌة لصورا مجال فً خاصة المحترفٌن، األستودٌو مصوري  
ما على باإلطالع ننصحھم والكبٌر، المتوسط الحجم كامٌرات ٌستخدمون الذٌن المصورٌن كذلك كبٌرة، بؤحجام  

Digital الرقمً الظھر وباألخص.لألستودٌو رقمٌة حلول من One Phase و Sinar شركات تقدمھ  
Hasselblad, Mamiya, Bronica المتوسط الحجم كامٌرات معظم على تركٌبھ ٌمكن الذي Back 

.Linhof, Cambo, Horseman مثل الكبٌر، الحجم كامٌرات وعلى  
الرقمً؟ مختبرك تجھز كٌؾ أو الدٌجٌتال فً الشروع  

كان فإذا ،" الكل ٌشٌر حٌث ھناك والحقٌقة" الواسعة، وطاقاتھ الرقمً التصوٌر عن ٌسمع لم منا أحد   ٌعد لم  
فً معظمھم تحول أن إالّ  الجدٌدة، التقنٌة إنتشار مدى فً شككوا البداٌة فً المحترفٌن المصورٌن من العدٌد  
من ھل -المطروح السإال ٌعد ولم معالمھ، أرسى الجدٌد الفن أن على ٌإكد الرقمً التصوٌر إلى الراھن الوقت  

تحول؟ال لھذا األوان آن ھل بل الرقمً؟ التصوٌر إلى التحول المجدي  
فابقة صور على نحصل جعلنا العدسات و واألفالم الكامٌرات صناعة على حصل الذي التطور فإن جھة، من  

كبٌرة إبداع فرصة ٌقدم أخرى، جھة من الرقمً، التصوٌر أن ؼٌر الماضٌة، العقود فً متاحة تكن لم الجودة  
كامٌرتك عن التخلً تستعجل ال...ولكن.قبل من ٌعھدوھا لم رحبة أفاقا   أمامھم وٌفتح المتحمسٌن للمصورٌن  

)، كال فً واإلبحار واحد آن فً والرقمً التقلٌدي التصوٌر بٌن الجمع باإلمكان أصبح إذ SLR المرآتٌة(   
. العالمٌن  

المعقول ومن.التقلٌدي التصوٌر تقنٌة على مستقبال   ستتفوق الرقمً التصوٌر تكنولوجٌا أن فٌھ شك ال مما  
ٌمكنك أنھ ٌعنً وھذا.الكمبٌوتر على ومعالجتھا ضوبٌا   الصور مسح ثم األفالم، ىعل التصوٌر مواصلة  
ھالٌدات ورق على) تقلٌدٌا   مطبوعة األصلٌة النسخ على محافظتك مع الرقمً، التصوٌر عالم إلى الدخول  
تعتبر وأكثر مٌؽابٌكسل ٤ ذات اإلحترافٌة الرقمٌة بالكامٌرات الملتقطة الصور أن صحٌحا   كان وإذا(.الفضة  
آٌزو ٠١١ الحساسٌة أفالم على الملتقطة الصور أن أٌضا   الصحٌح من أنھ ؼٌر والوضوح، الجودة عالٌة صورا    

.الشا بعض أفضل تزال ال  
المعالجة إن.بشرٌة أكتاؾ على حصان رأس وضع فً ٌتلخص الرقمً التصوٌر جوھر أن اإلعتقاد ٌنبؽً وال  

البرٌد طرٌق عن األصدقاء إلى صور إرسال أذى،  بھا لحق التً العابلٌة الصور ترمٌم تتٌح للصور الرقمٌة  
.الٌدوٌة وااللوان الفرشاة إستخدام دون مضمونة ونتٌجة بسرعة القدٌمة الصور تلوٌن اإللكترونً،  

  
عالم فً األولى خطواتك لتخطو إلٌھ بحاجة أنت ما نوضح ٌلً فٌما  

.الرقمً التصوٌر  
(ضروري) -( وبالحاس)  الكمبٌوتر جھاز  
بجھاز ننصح.تبنٌھ الذي الرقمً العالم قلب الكمبٌوتر ٌشكل  

 Pc معالج ذو Pentium IV جھاز أو أحدث، ھو ما أو
) حجم RAM . عشوابٌة ذاكرة(  Apple PowerMac 

) ٦١ بمساحة - HDD صلب قرص.اكثر او مٌؽاباٌت ٠٣٤(   
ببٌنٌة ضوبً ماسح شراء تنوي كنت إذا.ؼٌؽاباٌت ٠١  

. كمبٌوترال داخل SCSI بطاقة وجود من فتؤكد SCSI 
بٌنٌة ذو ضوبً ماسح إخَتر ذلك بخالؾ USB ٌتوفر والتً  

بٌنٌة أن إلى باإلضافة.بالسوق حالٌا   المعروضة الكمبٌوترات جمٌع على مدخل لھا USB نقل سرعة توفر  
.والتعرٌؾ التركٌب سھلة وھً جدا،  عالٌة  

)، لھا ٌتوفر أن ٌنبؽً التً Zip ) راصوأق(  CD المدمجة األقراص مثل وسابط على ٌكون ونقلھا الصور حفظ(   
USB المتحركة األقراص مثل ومرونة سھولة أكثر جدٌدة وسابط إنتشرت مإخرا  .الكمبٌوتر جھاز على سواّقة  

. وٌسر سھولة بكل التسجٌل وإعادة ومحوھا آلخر جھاز من ونقلھا البٌانات تسجٌل إمكانٌة توفر التً Pen 
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بؤس ال.الماوس بإستخدام(االجزاء تحدٌد خاصة) الصورة على الالزمة التعدٌالت إجراء علٌك صعبا   انك إذا  
. حساس لوح على تحرٌكھ ٌتم إلكترونً قلم على ٌرتكز الرسومً اللوح Wacom رسومً لوح إبتٌاع من  

.دوالر ٥٣ حوالً سعره ٌتراوح.التجربة وٌستحق بالوظابؾ للتحكم بالحاسوب مربوط  
(ضرورٌة) - العرض شةشا  

النوع ومن عالٌة نقطٌة ذات بوصة ٠٥ قٌاس عرض شاشة إستخدم  
.) لتتحرك كافٌة ولكنھا جدا   كبٌرة لٌست الشاشة ھذه Flat المسطح(   

قبل جٌدة بدرجة الشاشة ألوان تعٌٌر من تؤكد.بحرٌة الصورة حول  
صور على الحصول لك ٌضمن ھذا.الطباعة أو الضوبً المسح أجراء  

Sony بشاشة أنصح.العرض شاشة على تشاھده لما تماما   مطابقة  
. العالٌة وكفاءتھا الرخٌص لسعرھا Trinitron 100E 

  
(الحاجة حسب) - رقمٌة كامٌرا  

SLR كامٌرة محل لتحل واحدة تشتري ال  
أحٌانا   لتستخدمھا وإنما.تمتلكھا التً والعدسات  
السعر متوسطة الرقمٌة الكامٌرات.مساعدة ككامٌرا  
.والعطل الرحالت فً العابلة صور إللتقاط جٌدة  

أؼلب.كبٌرة بسرعة البطارٌات تستھلك ولكنھا  
لك ٌتٌح مما كرٌستالٌة، شاشة تتضمن المودٌالت  
.إلتقاطھا حال الصور من التحقق  

الذاكرة بطاقات Card Memory -( ( الحاجة حسب  
.كافٌة بسعة ذاكرة طاقةب شراء أٌضا   تنسى فال رقمٌة، كامٌرا شراء على صممت إذا  

التصوٌر فً الفٌلم مقام تقوم الذاكرة بطاقة  
ولكنھا الصور، حفظ على تعمل حٌث التقلٌدي،  
وإعادة للمحو قابلة كونھا فً الفٌلم عن تختلؾ  

.التسجٌل  
ما ؼالبا   الكامٌرا مع مرفقة تكون التً البطاقة  
كانت إذا. فقط التجرٌب لؽاٌات قلٌلة بسعة تكون  
إلى تحتاج أكثر أو بٌكسل ملٌون ٣ بدقة راالكامٌ  

٠١ بٌن ما لتسجٌل مٌجاباٌت ٠٣٤ سعة بطاقة -  
الذاكرة بطاقات من أنواع ثمانً ھناك الحالً الوقت فً.عالٌة بجودة صورة ٣١:  CompactFlash و  
 SmartMedia و Secure Card و MultiMedia Card و Memory Stick و Micro Drive و

. إثنٌن أو نوعا   بلتق كامٌرا كل XD-picture األحدث البطاقة وأخٌرا   األقدم للكامٌرات PCMCIA Card 
.كامٌرتك تستخدمھا التً البطاقة نوع من التٌقن علٌك لذا األخرى، األنواع تقبل وال البطاقات ھذه من  

) -( ( الحاجة حسب Scanner ضوبٌة ماسحة(   
Film  )والفٌلمٌة ( Flatbed Scanner السطحٌة:الضوبٌة الماسحات من ربٌسٌان وعانن ھناك(   

.) تستعمل بٌنما.الكمبٌوتر إلى والوثابق والرسومات الصور إلدخال تستخدم السطحٌة الماسحات Scanner 
.النٌجاتٌؾ أو السالٌد أفالم مثل الشفافٌات إلدخال الفٌلمٌة الماسحات  

   
)ٌسار)  فٌلمً وماسح)  ٌمٌن)  سطحً ماسح  

)، مسح خاللھ من ٌمكن Transparency Adapter شفافٌات موالؾ مع تؤتً السطحٌة الماسحات بعض(   
ولكنھا نسبٌا،  ؼالٌة الفٌلمٌة الماسحات.الفٌلمٌة الضوبٌة الماسحات من أقل بجودة ولكن ،( االفالم)  الشفافٌات  

) كبٌرة مقاٌٌس ذات صور طباعة باإلمكان أنھ ٌعنً وھذا dpi ً٠٥١١)  أعلى النقطٌة اكثافتھ أفضل، نتابج تعط  
. تكن لم فإذا APS وافالم مم ٣٣ أفالم لمسح مجھزة الؽالب فً تكون الفٌلمٌة الماسحات.مم٣٣ نٌجاتٌؾ من  

وفٌلمً سطحً ضوبً ماسح على الحصول أقل بسعر ٌمكن مستقل، فٌلمً ضوبً ماسح بإقتناء تسمح مٌزانٌتك  
.واحد آن فً  

. لم إذا Adobe PhotoShop 5.0 LE مثل الصور لمعالجة ببرامج مزودة الضوبٌة الماسحات تكون ةعاد  
المسح خدمة تقدٌم ٌمكنھا الرقمٌة، التقنٌة تمتلك التً المحالت أن إذ تٌؤس فال ضوبً، ماسح إقتناء تستطع  
.لصورك الضوبً  

.ED٦١١١Nikon - فٌلمٌة وماسحة ، Epson 3200 ب أنصح سطحٌة ضوبٌة كماسحة 
(ضرورٌة) - الطابعة  

جٌدة لٌست والمكتبً المنزلً للعمل المصممة لطابعاتا  
ذات طابعة إختر. الفوتوؼرافٌة للمتطلبات كافٌة بدرجة  
ترؼب التً لألحجام ومناسبة فوتوؼرافٌة، نوعٌة  
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A ما تتراوح بؤسعار متوفرة  4 الحجم طابعات.بطباعتھا -
A وأكثر أؼلى ٠١١ بٌن - 3 الحجم طابعات.دوالر ٣١١ -  

أحماض إلى تحتاج التقلٌدٌة الطباعة فً.حبرلل إستھالكا    
.الرقمً التصوٌر لمزاولة أحبار إلى تحتاج بٌنما كٌماوٌة،  
بجودة صورا   تضمن التً الجٌدة، الحبرٌة الطابعات  

.ذلك من أكثر وأحٌانا   ألوان ست أو خمس بنظام تكون فوتوؼرافٌة  
لون ولو نفاذ حٌن بالكامل العلبة تؽٌٌر علٌك لةالحا ھذه وفً واحدة علبة ضمن األلوان جمٌع تكون أن ٌمكن  
ٌتجاوز.حدة على لون كل بتؽٌٌر تقوم الحالة ھذه وفً لون، لكل مستقلة بمحابر ٌؤتً اآلخر والبعض واحد،  

  
قرص إلى صورك بنسخ قم النفقات، ھذه تتحمل مٌزانٌتك تكن لم أذا.الطابعة حسب دوالر ٣١ الحبر طقم سعر  

. الرقمٌة الطباعة تقنٌة تمتلك التً مختبراتال أحد فً وأطبعھا Zip قرص أو CD 
.Epson Stylus 2100 أو Canon S830D مثل الكلفة متوسطة بطابعة ننصح  

) -(  حسب Drive CD-RW المدمجة األقراص ناسخ(   
(الحاجة  
والكتابة القراءة بقابلٌة ٌتمتع الذي المدمجة، األقراص محرك إختر  

.) الكمبٌوتر، على لجتھاومعا تنزٌلھا بعد الصور Write & Read) 
. أكثر لخزن ٌتسع قرص كل CD قرص على وحفظھا خزنھا ٌمكن  

أرخص وٌعتبر دوالر نصؾ عن سعره ٌزٌد وال مٌؽاباٌت ٤٣١ من  
.والصور البٌانات لحفظ وسٌلة  

 3 ٌاسق صورة أن A حٌز تشؽل ملم ٣٣ قٌاس ملون سالٌد من ضوبٌا   ممسوحة البوصة،/ بٌكسل ٤١١ ودقة
) إلى HDD الصلب القرص من الصور تفرٌػ األفضل من لذا.الصلب القرص على مٌؽاباٌت ٠١١ عن ٌزٌد(   

. )الحاجة دعت كلما CD المدمج القرص(   
 البرمجٌات Software -( ( ضرورٌة

بعضھا.السوق فً مطروحة الصور معالجة برامج من مبات ھناك  
السنوي والتقوٌم اداألعٌ بطاقات تجھٌز لك ٌتٌح ومسلً جدا   بسٌط  

الصورة، فً الظاھرة العٌن حمرة معالجة إلى باإلضافة. بك الخاص  
بكل الرقمً التصوٌر مزاولة فً رؼبت أن ولكن الخدوش، وإزالة  
.إحترافا   أكثر برنامج إعتماد علٌك جدٌة،  

 7.0 ٌحتل Adobe's PhotoShop برامج بٌن األولى المكانة
المحدودة النسخة إستعمال من بؤس فال(دوالر ٣٠٠ العالمً سعره) شراءه على قادرا   تكن لم إذا.المحترفٌن  

 منھ PhotoShop Limited Edition كافٌة إمكانٌات وتملك الضوبٌة الماسحات مع العادة فً ترفق التً
.صورك لمعالجة  

  
الحبرٌة الطباعة ورق Inkjet Media -( ( ضرورٌة  

.مختلفة وسطوح أوزانو بقٌاسات الحبرٌة الطباعة ورق ٌتوفر  
 3 قٌاسات ھناك A 4 و A المع وبسطح شٌوعا،   األكثر

.) ٌتوفر كما Canvas ) وقماشً(  Matt ) وخشن(  Glossy) 
. )الكبٌرة السالٌدات لعمل Backlit جٌالتٌنً طباعة ورق(   

تختلؾ الطباعة جودة أن ذلك مصنّع، من أكثر من ورق جّرب  
الورق بإعتماد أنصح خصٌا  ش كنت وإن الطابعة نوع على إعتمادا    

للطابعة المنتجة الشركة نفس من  
- Reader Card البطاقات قارئ  

(الحاجة حسب)  
بطاقات على الصور تخزن الرقمٌة الكامٌرات معظم  

.CompactFlash أوSmartMedia ذاكرة 
مع الكامٌرا ربط طرٌق عن الصور تنزٌل ٌمكن  

البطاقات قارئ أن.البطاقات قارئ بإستخدام الصور نزٌلت واالسرع األسھل من ولكن.مباشرة الكمبٌوتر  
 المتعددة multi-format Lexar وبوصلة دوالر ٠١ سعره ٌتجاوز ال الذي USB عملٌة ٌختصر سرٌعة

.ملحوظ وبشكل الصور تنزٌل  
Digital Cameras  .الرقمٌة الكامٌرات  

كذلك.  والدعابة بالفرح وملٌا مناسب سھل، الرقمً التصوٌر  
للمصورٌن سواء ضخمة امكانٌات الرقمً التصوٌر ضٌعر  

االفالم و الكامٌرات ٌستخدمون زالوا ما الذٌن المحترفٌن،  
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على اھتماماتھم تقتصر الذٌن ، الھواة المصورٌن او التقلٌدٌة  
.العابلٌة الصور التقاط  

  
) الكمبٌوتر شاشة على او LCD للكامٌرا الكرٌستالٌة الشاشة على اال  ح مشاھدتھا بامكانك ان ٌعنً رقمٌا الصور التقاط(   

المنزلً الكمبٌوتر على تحمٌلھا ذلك بعد ٌمكن الصور ھذه.المرجوة النتٌجة على الحصول حتى االلتقاط إعادة ثم ومن  
MGI أو Adobe PhotoShop  :مثل الرقمٌة الصور معالجة برامج باستخدام وتحسٌنھا معالجتھا أو وخزنھا  

 PhotoSuite أعباء ذلك ٌكلؾ ان دون الصور ھذه طباعة وٌمكن كما. الرقمٌة الكامٌرات مع مجانا ٌؤتً ما ؼالبا   التً
.التقلٌدي التصوٌر فً الحال كما إضافٌة مالٌة  
التً النتابج مع مقارنة الصور جودة ضعؾ فً تكمن الرقمً للتصوٌر الموجھة االعتراضات أكبر كانت قرٌب، وقت إلى  

 ٌتطلب عالٌة جودة ذات رقمٌة صور على الحصول وكان التقلٌدٌة، الكامٌرات أرخص من حتى علٌھا الحصول ٌمكن
 دفع

على الحصول باالمكان واصبح تؽٌرت قد اآلن الصورة ھذه أن ؼٌر.االحترافٌة الرقمٌة للكامٌرات جدا باھظة أثمان  
.دوالر ٣١١ سعرھا ٌتجاوز ال والتً الھواة كامٌرات باستخدام الجودة عالٌة رقمٌة صور  

) وبالتالً الرقمٌة الكامٌرا جودة على للحكم األساسً المقٌاس تعتبر Resolution  الكثافة أن الناس ؼالبٌة ٌرى( 

 النقطٌة
زادت كلما فإنھ وببساطة. األعلى النقطٌة الكثافة ذات الكامٌرا ، المعروضة الكامٌرات بٌن من إختٌار األفضل فمن  

الكثافة ذات السعر متدنٌة الرقمٌة الكامٌرات إن. للصور أعلى جودة على ولالحص أمكن كلما النقطٌة الكثافة  
 النقطٌة*  ٌمكن وال اإلنترنت إستخدامات فً أو الكمبٌوتر شاشة على الصور عرض لؽاٌات مثالٌة تعتبر أقل أو ٦٠١
٤٦١ 

الجودة عالٌة صور على بالحصول ترؼب كنت إذا. جدا الصؽٌرة للقٌاسات اال مطبوعة جٌدة صور على منھا الحصول  
 من أكبر ولمقاٌٌس ،* "  كامٌرات ومع بٌكسل، مٌؽا ٠ من أعلى نقطٌة كثافة ذات رقمٌة كامٌرات عن البحث ٌنبؽً"٤
٦ 

.جدٌة بكل الرقمً التصوٌر ممارسة وأكثرٌمكن بٌكسل مالٌٌن ٤ بدقة  
 بوسابط مزودة تؤتً الرقمٌة الكامٌرات أؼلب إن.نوعٌتھا على للحكم الثانً المقٌاس تعتبر للكامٌرا التخزٌنٌة السعة
 خزن

 الصور بتنزٌل تفرٌؽھا أو أخرى ببطاقة استبدالھا عملھ علٌك ما كل التخزٌن بطاقة امتالء عند أنھ ٌعنً ھذا ، مستقلة
 الى

: مثل اضرالح الوقت فً المستعملة التخزٌنٌة الوسابط أنواع من العدٌد ھنالك.جدٌد من استخدامھا وأعادة الكمبٌوتر  
( . البطاقة)  الوسٌط على خزنھا ٌمكن التً الصور عدد Card PCMCIA أو Smart Media, Compact Flash 

 العالٌة الجودة نظام اختٌار أن.  االلتقاط عند المستخدم الصورة جودة نظام على و للوسٌط التخزٌنٌة السعة على ٌعتمد
 فً

 عند. العادٌة أو المتوسطة الجودة نظام اختٌار عند الحال علٌھ ھو مما أكبر تخزٌنٌة سعة ٌستھلك الصور التقاط
 التصوٌر

خزنھا ٌمكن التً الصور عدد فان وأكثر بٌكسل ملٌون ٤ فبة من الرقمٌة الكامٌرات وباستخدام العالٌة الجودة نظام على  
.اضافٌة خزن وسابط اقتناء الضروري من وٌصبح. صور البضعة تتجاوز ال واحد وسٌط على  

 كمبٌوترٌا معالجتھا عبر الملتقطة الصور تحسٌن وامكانٌة الرقمٌة، الكامٌرات استخدام سھولة من الرؼم وعلى أخٌرا،
. 
 بٌن والعالقة المناسبة االضاءة واختٌار الصورة، مساحة ملا كٌفٌة مثل الصور التقاط فً التقلٌدٌة القواعد أن اال

 عناصر
.طوٌال زمنا بھا تسعد بصور تنعم كً القواعد ھذه فتذكر ، الرقمً التصوٌر مع حتى أھمٌتھا لھا زالت ما الصورة  
عملھ علٌك ما كل الجواب الرقمً؟ التصوٌر بممارسة وترؼب الجودة عالٌة تقلٌدٌة كامٌرا تملك كنت اذا العمل ما ولكن  

ضوبً ماسح تٌاعاب Scanner ،. الكمبٌوتر الى وتنزٌلھا رقمٌة الى العادٌة صورك بتحوٌل سٌقوم والذي  
Flatbed  )سطحً ضوبً وماسح ( Film Scanner فٌلمً ضوبً ماسح: شكلٌن على الضوبٌة الماسحات تؤتً(   

)، المطبوعة الصور مع الثانً النوع ٌستخدم بٌنما والنٌجاتٌفات، السالٌدات لترقٌم منھا االول ٌستخدم Scanner 
ماسح ابتٌاع ان. النٌجاتٌؾ و السالٌد افالم لمعالجة مھٌؤة ونتك السطحٌة الضوبٌة الماسحات بعض. الفنٌة واالعمال  
.كمبٌوترٌا بمعالجتھا تحسٌنھا وأمكانٌة الماضً فً الملتقطة الصور من االستفادة مٌزة ٌحقق ضوبً  
 الكمبٌوتر أجھزة ؼالبٌة ان.  كمبٌوتر جھاز الى تحتاج فؤنت ضوبً ماسح أو رقمٌة كامٌرا شراء اخترت سواء

 الموجودة
 الرتوشة بكثٌر تفوق رقمٌة بمعالجة ترؼب كنت اذا ولكن ، رقمٌا الصور معالجة لؽاٌات تكفً المحلً السوق فً

 وتعدٌل
  

المستطاع قدر فحاول جھازا تملك كنت اذا أما عالٌة، فنٌة بمواصفات كمبٌوتر جھاز ابتٌاع من حٌنھا بد فال االلوان  
.تحدٌثھ ولحا االمر ٌتطلب حٌن ثم ومن علٌھ االعتٌاد  
ھنالك.الفوتوؼرافٌة الجودة ذو الورق وبعض حبرٌة طابعة آلة شراء ٌمكنك ، صورك من مطبوعة نسخ على للحصول  



 

 mushtaq_talib58@yahoo.comجمٌع الحقوق محفوظة  للمإلؾ لألتصال  /

مثل فوتوؼرافٌة جودة ذات الحبرٌة الطابعات من العدٌد:  Epson ،Lexmark, Canon ٠١١ من أقل وبؤسعار  
.دوالر  

الرقمٌة الكامٌرا عمل كٌفٌة -  
من للضوء، حساسة بلورات بطبقة مؽطى فٌلم على الصورة باسقاط الكامٌرا تقوم الرقمً، التصوٌر عملٌة فً  

التصوٌر فً أما.وتثبٌتھا الصورة الظھار الكٌمٌابٌة، المحالٌل من عدد فً بعدھا الفٌلم وٌؽمس.الفضة ھالوجٌن  
Charge تدعى للضوء، حساسة رقاقة على الصورة باسقاط تقوم الكامٌرا عدسات فان ،( الرقمً)  الالفٌلمً( -  

(.Coupled Device 
) وتحوٌلھ الضوء استقبال على تعمل التً Sensors رقاقة تحتوي CCD المحسات من مالٌٌن على واحدة(   

شدة متوسط اٌجاد وٌتم الضوء، علٌھا ٌسقط التً األماكن فً صؽٌر كھربابً تٌار ٌنشؤ إذ. بٌكسالت الى  
Analog الرقمً التشابھً المحُول رقاقة طرٌق عن وواحدات أصفار الى حوٌلھاوت الكھربابٌة، الشحنات) -  

. )الكامٌرا ذاكرة فً وتخزٌنھا الرقمٌة البٌانات ھذه ضؽط ٌتم ثم to-Digital converter 
Image Format الصورة حفظ نساقات  

JPEG  :التالٌة النساقات أحد وفق Media الرقمٌة الوسابط على الصور بخزن تقوم الرقمٌة الكامٌرات معظم  
. بنساقات تخزٌنھا إعادة تستطٌع الكمبٌوتر، على وتعالجھا الصور ھذه تفتح عندما CCD Raw أو TIFF ، 

.أخرى ملفٌة  
األصل نساقات  
:التالٌة النساقات أحد ضمن الرقمً الوسٌط على بحفظھا الكامٌرا تقوم الصور، تلتقط عندما  
JPEG 

)، وٌعتبر".بٌػ -جً" وتلفظ Group Joint Photographic Experts  النساق JPEG للعبارة إختصار( 
" عادة ٌستخدم JPEG المصطلح.االنترنت على الصور لعرض سٌما ال وانتشارا   شعبٌة األكثر النساق"   

JFIF إن(. File Interchange Format JPEG الملفً النساق لوصؾ JFIF ل إختصار ھو والذي(   
. ملفات تستخدم الحالً الوقت فً JPEG نظام وفق مضؽوطة صور على الحاوٌة للملفات الفعلً الشكل ھو  
. .المستقبلٌة األنظمة فً Jif الى التمدد بتؽٌٌر اتجاه ھناك ولكن . jpg التمدد نفس الحدٌثة JFIF 

النساق تصمٌم جرى البدء منذ JPEG أن حٌن فً الخطً، الرسم أو الخطوط مع ولٌس الصور مع لٌتعامل  
: لتالٌةا بالمزاٌا تتمتع JPEG النساق على المحفوظة الصور إن.أفضل بشكل األنواع ھذه مع ٌتعامل Gif 

ٌّرة، ضؽط آلٌة   ٌستعمل JPEG للحصول التخزٌن، عند الضؽط بدرجة التحكم تستطٌع حٌث متؽ
ضعؾ مع طبعا   ولكن جدا   صؽٌر ملؾ حجم على الحصول ٌمكنك أنھ حتى مناسب، ملؾ حجم على  
.الصورة جودة فً  

 
  النساق ٌدعم JPEG اللونً العمق أن حٌن فً ،( لون ملٌون ٠٤)  بت ٠٦ لؽاٌة لونً عمق نظام

(. لون ٠٣٤)  بت ٠ ب محصور Gif للنساق 
أعلى تختار عندما البلوكات ھذه رإٌة تستطٌع.بٌكسالت ثمانً من تتؤلؾ(بلوكات)  وحدات عبر الضؽط ٌتم  

ٌعمل.جدا   كبٌر قٌاس الى الصورة بتكبٌر تقوم عندما أو الضؽط، درجات من درجة JPEG ضؽط ألٌة وفق  
حفظ بعدم ننصحك.الصورة وعرض تحمٌل أجل من أطول وقت الى ٌحتاج أنھ ٌعنً ھذا.المراحل ثنابٌة  

. فٌھا تفتح مرة كل أن ذلك JPEG نظام وفق(للمعالجة ثانٌة الٌھا تعود أن المتوقع من والتً) األصلٌة صورك  
ٌعمل ثانٌة،  حفظھا تعٌد و الصور ھذه JPEG الدقٌقة التفاصٌل تضٌع المرات، من عدد بعد.ضؽطھا على  

BMP أو TIFF مثل مضؽوطة ؼٌر نساقات وفق األصلٌة صورك حفظ على إعمل. اللونٌة والتدرجات  
، على الحاصل التؽٌٌر فإن Jpeg النساق وفق الصورة بحفظ تقوم عندما أٌضا،  . متوفر لونً عمق وبؤقصى  

.جدٌد من الصورة بتحمٌل تقوم أن بعد فقط ولكن مباشرة، الشاشة على ٌنعكس ال الصورة  
TIFF 

)، آلدوس شركة صممتھا ،" تٌؾ"  وتلفظ Aldus فً Tag Image File Format  TIFF ل إختصار( 
) النساق ھذا أنتشر.المعالجة برامج من أو Scanner الضوبً الماسح من المستوردة الصور لحفظ األصل(   

.معالجة برنامج أو طابعة أو معٌن ضوبً بماسح مرتبط ٌكون أن دون الصور نقل كنساق وشاع واسع، بشكل  
TIFF للنساق صٌػ عدة ھنالك.االحترافٌة النشر تطبٌقات مع أٌضا   واسعة بشھرة ٌحظى TIFF النساق 

توسعات تدعى extensions ،. اآلخر طرٌق عن أحدھا تحمٌل محاولة عند المشاكل بعض تظھر ھنا من  
النوع من ضؽط بآلٌة تتعامل التوسعات بعض LZW نساق.بتاتا   الصورة تضعؾ ال التً TIFF ٌدعم  

.أقصى كحد بت ٠٦ لونً عمق  
CCD RAW 

الخلٌة تسجلھا التً الصورة بٌانات بمعالجة الكامٌرا تقوم الرقمٌة، الصورة التقاط عند العادٌة، األحوال فً  
 الضوبٌة CCD الخام البٌانات بحفظ لك تسمح الكامٌرات بعض.سابقا   ورةالمذك النساقات أحد فً وحفظھا

.). تحتوي البٌانات ھذه CRW ٌسمى نساق فً(مضؽوطة وؼٌر معالجة ؼٌر) CCD RAW إختصارا   أو(   
ٌّز المعالجة قوة حٌث الكامٌرا، داخل البٌانات ھذه معالجة من وبدال  .الكامٌرا التقطتھ شًء كل على العمل وح  

ٌّز أن.خارجً كمبٌوتر طرٌق عن النھابٌة الصورة الى وتحوٌلھا الخام البٌانات معالجة تتم.ٌنمحدود العمل ح  
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المحصلة فً الصورة جودة على إٌجابا   شؤنھاالتؤثٌر من الخارجً الكمبٌوتر بھا ٌتمتع التً المعالجة وقوة الواسع  
.مختلؾ معالجة بؤسلوب أو آخر تطبٌق بواسطة تھاومعالج الخام البٌانات تخزٌن ٌمكنك لذلك، باإلضافة.النھابٌة  

النساق ملفات خصابص أھم أحد CCD RAW تصل وبنسبة الفاٌل حجم صؽر -رقمٌة كامٌرا عن الناتجة  
النساق من الفاٌالت حجم من أقل%  ٤١ إلى RGB TIFF التسجٌل كثافة كانت حال فً)  المضؽوطة ؼٌر  

 Resolution للكامٌرات ٌتٌح(الصور جودة على الحفاظ مع)  الملؾ حجم صؽر(.متساوٌة النساقٌن لكال
زمنٌة فترة إلى بحاجة كونھا فً العادٌة عن الرقمٌة الكامٌرات تختلؾ.اللقطات بٌن الزمن إختصار الرقمٌة  

من تختلؾ الزمنٌة الفترة.التالٌة للقطة واإلستعداد وتخزٌنھا الضوبٌة الخلٌة بٌانات معالجة أجل من االلتقاط بعد  
الملفات فإن ھنا من.الملؾ بحجم مرتبط الفترة طول أو قصر تحدٌد فً األكبر الدور ولكن ألخرى، كامٌرا  

،. اللقطات بٌن اإلنتظار فترة تقلٌل الى تإدي للمعالجة حاجتھا وعدم لصؽرھا نظرا   CCD RAW النساق ذات  
النساق إختٌار فً ألساسًا العامل ٌبقى CCD RAW عالٌة صور على الحصول فً الرؼبة -ؼٌرھا عن  

المرتبطة السلبٌة الظواھر عن ناھٌك المضؽوطة، النساقات مع ٌحدث كما التفاصٌل ضٌاع دون الجودة،  
.وؼٌرھا(المربعة البكسالت)  البكسلة ظاھرة مثل المضؽوطة بالنساقات  

الخام لبٌاناتا نساق قدمّ  من أول كانون شركة كانت CCD RAW الرقمٌة كامٌرتھا عبر ٠٠٠٤ عام وذلك  
.  كامٌرتھا عبر فٌلم فوجً ومنھا النساق ھذه تدعم التً الشركات توالت بعدھا PowerShot 600 

 .FinePix S1 Pro اإلحترافٌة 
. بٌانات ٌسجل CRW النساق فإن بٌكسل، لكل باٌت وبواقع الضوبٌة الخلٌة بٌانات تسجٌل الى باإلضافة  

األبٌض اللون توازن White Balance ، التباٌن وخرٌطة Contrast mapping البٌانات من وؼٌرھا  
.الصورة معالجة عند مھمة أمور من وؼٌرھا األلوان دقة على الحفاظ فً تساعد التً الضرورٌة،  

نساق فً الصور تسجل الحدٌثة الرقمٌة الكامٌرات بعض أن التذكٌر ٌجدر CCD RAW لونً بعمق  
. ) نظام الى تحوٌلھا على المعالجة تطبٌقات تعمل بٌنما RGB بعمق C-M-Y_G قنوات وألربع قناة/ بت٠١(   

قناة، لكل بت - ٠٠ بمستوى تسجٌل نظام الى المستقبلٌة الكامٌرات تتحول أن المتوقع من.بت ٠٦ كلً لونً  
.للصورة اللونٌة التدرجات تحسٌن الى سٌإدي الذي األمر  

 
المعالجة تطبٌقات مع المستخدمة النساقات  

وٌالحظ الموجودة، التطبٌقات تطوٌر على ٌعملوا أو الصور، لمعالجة جدٌدة برامج بإستمرار ٌنالمنتج ٌقدم  
 .Native Formats المحلٌة بالنساقات تعرؾ ما وھً بتطبٌقاتھم خاصة نساقات تؤسٌس نحو اتجاه لدٌھم  

أن ؼٌر.المنافسٌن لىع التفوق و الجدٌدة واالمكانات اإلجراءات شمول -الجدٌدة النساقات إبتكار من الھدؾ  
من أكثر بإستخدام الصور بمعالجة ٌرؼب لمن خاصة الصعبة المشاكل من العدٌد فً تتسبب المحلٌة النساقات  
برنامجھا قبل من فقط مقروءة المحلٌة النساقات تكون الؽالب فً.آخرٌن الى الصور لنقل ٌسعى أو تطبٌق،  

.أخرى برامج من تحمٌلھا وٌستعصً  
الذي للتطبٌق المفضل المحلً بالنساق واحدة االملؾ، من نسختٌن عمل دوما   حاول ورة،الص معالجة عند  

مثل المضؽوطة ؼٌر المتداولة النساقات بؤحد وأخرى تستخدمھ، TIFF ، ٌلً فٌما.السابق فً لھا تعرضنا الذي  
علما   تطبٌق، من ثرأك بٌن المتداولة الصور ملفات لحفظ تصلح والتً الشھٌرة، النساقات بعض أٌضا   نستعرض  

 .JPEG فاٌل حجم من بكثٌر أكبر لھا الفاٌل وحجم مضؽوطة، ؼٌر جمٌعھا أن  
Photoshop .(PSD) 

فوتوشوب الشھٌر البرنامج بؤستخدام الصورة معالجة عند Adobe Photo Shop ، من الكثٌر ھنالك  
الصورة فاٌل لحفظ بھ خاصة محلٌة قنسا فوتوشوب لدى لذا الطبقات، مثل التحرٌر أثناء تساعدك التً المزاٌا  

.، ثم ومن الصورة، على تحدثھا التً والتعدٌالت اإلجراءات كل ٌسجل النساق ھذا PSD ٌدعى العمل أثناء  
أكثر آخرى نساق فً الصورة حفظ ٌنبؽً المعالجة، من اإلنتھاء عند.تحرٌرھا وإعادة الٌھا العودة ٌمكنك  

 .BMP أو JPEG, TIFF  ،مثل التطبٌقات بٌن تداولھا عملٌة لتسھٌل شٌوعا  
PICT .(PIC) 

(  برامج مع ظھرت" (بٌك"  ٌلفظ MacDraw ذلك ومنذ ماكنتوش، كمبٌوتر على لإلستعمال PICT النساق 
.لماكنتوش النموذجٌة النساق أصبحت الحٌن  

BMP .(BMP) 
"، بعرض لوٌندوز وٌسمح.البتات توزٌع فً وٌندوز آلٌة ٌستعمل B-M-P  BMP ، حرفا   حرفا   ٌلفظ الذي" 

على للتداول قابل ضؽط، آلٌة ٌستخدم ال التطبٌقات، معظم فً اإلستعمال شابع.عرض جھاز أي على البتماب  
.األجھزة جمٌع  

للعرض المستخدمة النساقات  
من.الشاشة على تعرض ثمّ  ومن اإللكترونٌة الرسابل مع كمرفق أو الوٌب شبكة على تستقر الصور من الكثٌر  

وٌعتبر.بسرعة اإلنترنت عبر ترسل صؽٌرة فاٌالت إستخدام ٌفضل الؽاٌات ھذه أجل JPEG األكثر النساق  
، وتحقٌق JPEG   النساق لتطوٌر أستحدثت أخرى نساقات ھناك أن الصور،ؼٌر لحفظ الحاالت ھذه فً شٌوعا  

.منھا بعضا   نستعرض ھنا.أخرى أستعماالت أوجھ  
PNG .(PNG) 



 

 mushtaq_talib58@yahoo.comجمٌع الحقوق محفوظة  للمإلؾ لألتصال  /

)، طّورت ،" بٌنػ"  تلفظ و Graphics Portable Network المحمولة الشبكات رسومٌات  ) PNG نساق 
Netscape و Microsoft Explorer المتصفحٌن كال من مدعومة و ، GIF النساق محل لتحل  

.  النساق تتشابھ PNG النساق مع GIF بدون ضؽط) المحافظ الضؽط آلٌة تستخدم كونھا فً Navigator 
.  ٠٣٦ ٌشمل وھذا GIF النساق فً تتوفر ال التً المزاٌا بعض توفر فً علٌھا وتتفوق ،( فاصٌلالت ضٌاع  

أن حٌن فً شفافٌة، مستوى GIF ودعم الصورة، سطوع بدرحة أكبر تحكمّ  كذلك فقط، واحد مستوى ٌدعم  
GIF مع الحال ھو وكما PNG نساق(. لون ٠٣٤ أي ، فقط بت ٠ ٌدعم GIF بٌكسل لكل بت ٦٠ لنظام(   

المراحل تعددٌة تدعم interlacing النساق ضؽط آلٌة لتحسٌن إتجاه ھناك.قلٌل عدب سنشرحھ ما وھو  
 .GIF آلٌة من أفضل لتكون PNG 

EPS .(EPS) 
." نساق ٌستخدم E-P-S ) حرفا   حرفا   وٌلفظ"  Encapsulated PostScript  EPS للمصطلح إختصار( 

أدوبً طورتھا Adobe الجزء.جزبٌن من عموما   تتؤلؾ الفاٌالت ھذه.البرٌمجات تتقبل التً للطابعات  
الجزء.المطبوعة الصورة شكل علٌھ ٌكون أن ٌنبؽً كٌؾ للطابعة ٌوّضح نّصً وصؾ عن عبارة -األول  

 
النساق على إضافٌة صورة -الثانً PICT نساق على الصورة حفظ بعد.الشاشة على للعرض تستخدم  

 EPS ، ھذه محتوى أن ؼٌر(.المقاٌٌس تؽٌٌر)  لٌھاع التحجٌم وإجراء أخرى تطبٌقات بواسطة تحمٌلھا تستطٌع
.  تحفظ ال العادة فً Adobe Illustrator مثل معٌنة تطبٌقات قبل من إال التحرٌر إلعادة قابل ؼٌر الفاٌالت  

. النشر دور الى إلرسالھا والتحضٌر تماما،   معالجتھا من اإلنتھاء بعد إال EPS نساق على الصور  
GIFs .(GIF) 

"، كلبش ٌستعمل jiff ) ھكذا وٌلفظ"  Graphics Interchange Format  GIF للعبارة إختصار ھو( 
لون ٠٣٤ لؽاٌة تخّزن النساق ھذه.الفوتوؼرافٌة للصور ولٌس الخط،ّ  لفنون األؼلب وعلى الوٌب، على واسع  

.  فإن اللونٌة، التدرجات مالٌٌن من تتؤلؾ الصورة أن بما Palette عىٌد لون جدول فً الصورة من  
نساق على الصورة حفظ عند فوتوشوب أدوبً مثل التطبٌقات GIF لتمثٌل األلوان ھذه من األفضل تختار  

.فقط الجدول فً المتوفرة األلوان أحد ٌؤخذ الصورة فً بٌكسل كل فإن العرض، عند.الجمٌع  
.  النمطٌن كال GIF 89a والجدٌد a٠٥GIF األصلً الوٌب؛ على ٌستعمالن GIF لنساقل نمطان ھناك  

على الضوء ولنلقً.واحدة مرحلة من بدال   مراحل أربع عبر الصورة ٌخزنان حٌث المراحل، تعددٌة ٌستخدمان  
سطرا   الصورة ٌستقبل فإنھ الصورة، وعرض بتحمٌل المتصّفح ٌقوم عندما العادة، فً.المراحل تعددٌةّ  مفھوم  
تعددٌة بنظام محفوظة الصورة تكون ماعند.التحمٌل نھاٌة حتى الصفحة أسفل بإتجاه األعلى من سطرا    

تسجٌل بكثافة ولكن واحدة دفعة أوال   ٌستقبلھا المتصفح فإن المراحل، Resolution وھذا.جدا   منخفضة  
التالٌة الثالث المراحل فً.بالكامل إستقبالھا ٌتم أن قبل الصورة محتوى كل عن فكرة بؤخد للشخص ٌسمح  
الرابعة المرحلة بعد ذروتھا تصل حتى بالتحسن الصورة وتبدأ لصورةل المكونة البٌكسالت من المزٌد ٌصل  
.األقصى حدّھا الكثافة وبلوغ  

: تشمل والتً واإلمكانات المزاٌا بعض a٠٠GIF الجدٌد النمط الى أضٌفت  
  عند.شفافا   سٌصبح الذي الجدول، الوان أحد تحدٌد علٌك ٌنبؽً ھذا لعمل.شفافة الصورة خلفٌة جعل

نفس من ببٌكسل المحدد، باللون ٌتمتع الصورة فً بٌكسل كل بإستبدال المتصفح ٌقوم ،الصورة عرض  
.المناطق تلك فً الصورة خالل من بالظھور للخلفٌة ٌسمح وھذا.الصفحة خلفٌة لون  
  من سلسلة تنظٌم طرٌق عن بؤألفالم أشبھ الحركة من نوع إضفاء ٌمكن.متحرّكة الصورة جعل

الرسم مع أفضل نتابج تعطً التحرٌك عملٌة.األخرى تلو واحدة بسرعة اوعرضھ الثابتة اللقطات  
.الصور مع أٌضا   إستعمالھا ٌمكن ولكن الخّطً،  

نساق فً الصور GIF سواء األلوان ھذه.حد أقصى فً لون ٠٣٤ الى ٌصل األلوان من بعدد محدودة تكون  
." لنساق إستخدام أفضل Indexed Color مفھرسة ألوان"  تسمى لون جدول فً أو فھرس فً مخزونة كانت  

GIF ة الفنون مع ٌكون ٌّ  GIF ٌستخدم.والنصوص الشعارات المخططات، الرسوم، الكرتون، أفالم مثل الخط
. ) على ٌعتمد الضؽط مقدار Lempel-Ziv-Welch تدعى محافظة ضؽط آلٌة LZW ل أختصار وھً(   

ٌّر درجة أو بٌكسلٌن ھناك كان إذا:التالٌة اآللٌة على تقوم الضؽط عملٌة.البكسالت من سطر كل فً اللون تؽ  
أن نستنتج ھنا من.منفردة كوحدة تسجل البٌكسالت ھذه فإن اللون، نفس ٌحمالن الواحد السطر فً أكثر  

شرابح على الحاوٌة الصورة من بكثٌر أكثر مضؽوطة تكون سوؾ أفقٌة لونٌة شرابح على الحاوٌة الصورة  
لون ذات كبٌرة مناطق على تحتوي التً الصور. واحدة كوحدة تخزٌنھ سٌتم أفقً خطّ  كل ألن عمودٌة،  
التدرجات من الكثٌر على الحاوٌة الصور من أكثر مضؽوطة تكون وؼٌرھا الؽٌوم الثلج، السماء، مثل متجانس  

نساق على بت ٠٦ اللونً العمق ذات الصورة حفظ عند.اللونٌة GIF إلى اللون عمق تخفٌض أوال   ٌنبؽً  
Grayscale الرمادٌة التدرجات صور مع العمل عند.وبسھولة بذلك تسمح التطبٌقات معظم.بت ٠ مستوى  

نساق فؤن(واألسود األبٌض)  GIF ٠ لونً عمق تستخدم التطبٌقات معظم أن ذلك جٌدة، بصورة للعمل ٌصلح  
.واألسود األبٌض صور مع( رمادي تدرج ٠٣٤)  بت  

 
(Ports البٌنٌات عبر النقل سرعة(   
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طابعة، أو ضوبً ماسح رقمٌة، كامٌرا شراء تنوي عندما  
، USB وصلھا ترٌد كٌؾ:بالسإال البابع ٌبادرك ؟  

. من بعض ھذه FireWire طرٌق عن أو Parallel 
حاسوبك مع الطرفٌة األجھزة وصل بٌنٌات تسمٌات  

.الشخصً  
نوعٌة على كبٌر بشكل ٌعتمد السإال ھذا على الجواب  

. )ككمبٌوتر ٌدعمھا التً Connection Ports البٌنٌات(   
.Serial و Parallel بٌنٌات تدعم الكمبٌوترات جمٌع إن  

بٌن البٌانات نقل فً جدا   بطٌبة تعتبر البٌنٌات ھذه أن ؼٌر  
سكانر، رقمٌة، كامٌرا)  الطرفٌة واألجھزة الحاسوب  

.الصور مع التعامل حٌن خاصة...(طابعة  
بٌنٌة تتوفر األحدث الحواسٌب فً USB سابقا،   المذكورة بالمنافذ مقارنة تالبٌانا نقل فً العالٌة السرعة ذات  

)، أي إضافة عملٌة ٌسّھل الذي األمر Play & Plug شّؽل و وّصل" بخاصٌة البٌنٌات من النوع ھذا وٌتمتع( "   
.الكمبٌوتر الى جھاز  

 بٌنٌة FireWire 1394 األحٌان بعض فً تسمى والتً IEEE على تتفوق USB وتبلػ السرعة حٌث من
الحواسٌب من جدا   القلٌل فً متوفرة البٌنٌة ھذا".شّؽل و وّصل" بخاصٌة كذلك وتتمتع مثٌلتھا، أضعاؾ عشر  

، مإخرا   تظھر بدأت أنھا إالّ  Apple أبل أجھزة على فقط مقصورة السابق فً وكانت منھا، المحمولة وخاصة  
.IBM ًمع المتوافقة الشخصٌة الحواسٌب ف  

بٌنٌة من الثانٌة النسخة تطوٌر على إنتل عملت USB 2.0 وأسمتھا USB ٦١١ تبلػ خٌالٌة نقل وبسرعة  
.Pentium IV كمبٌوترات معظم فً حالٌا   متوفرة البٌنٌة ھذا(.الجدول أنظر)  السابقة USB سرعة ضعؾ  

 بٌنٌة Ultra 3 SCSI Wide أن وٌمكن ، قرٌب وقت إلى المتوفرة البٌنٌات جمٌع بٌن األسرع تعتبر كانت
بطاقة شكل على الحاسوب الى تضاؾ أن أو سعرا،  األؼلى الحواسٌب بعض فً األم اللوحة على متوفرة تكون  

. بٌنٌة تستعمل التً األجھزة SCSI جمٌع على تتفوق جودتھا أن االّ  الؽالب، فً السعر مرتفعة تكون Pci 
.اإلحترافٌة األجھزة نطاق فً تدخل كونھا األخرى األجھزة  

البٌانات من مٌؽاباٌت ٣٠ تحمٌل زمن وكذلك المتوفرة البٌنٌات عبر البٌانات نقل سرعة ٌلً ما فً نستعرض  
.بٌنٌة لكل  

Hard-wire LAN 
 

Type Data Rate 32 MB Transfer Time 
Serial 115 kbps 2,280 seconds 

Parallel 115 kbps 2.280 seconds 
USB 1.2 Mbps 21 seconds 
SCSI-1 40 Mbps 6 seconds 

Firewire 2.4 400 Mbps Less than 1 second 
USB 2.0 480 Mbps Less than 1 second 

Wide Ultra 3 SCSI 1.28 Gbps Less than 1 second 
.PAN و LAN الالسلكٌة المنافذ باستخدام البٌانات نقل سرعات نذكر الفابدة من ولمزٌد  

Wireless LAN 
IEEE 802.11 2 Mbps 128 n seconds 
IEEE 802.11b 11 Mbps 23 seconds 

HiperLAN/1 19 Mbps 13 seconds 
HiberLAN/2 54 Mbps 5 seconds 

IEEE 802.11a 54 Mbps 5 seconds 
Wireless PAN 

 
Bluetooth 1.1 721 kbps 364 seconds 

HomeRF 1 Mbps 256 seconds 
IEEE 802.15.3 44/33/22 Mbps 6-12 seconds 

IrDa 1.4 16 Mbps 16 seconds 
Wireless FireWire 100 Mbps 3 seconds 

الحمراء تحت باألشعة الرقمً التصوٌر  
ولؽاٌة ٦١١ من المجال فً الواقعة األطوال ذات الضوبٌة الموجات تمٌٌز ٌمكنھا المجردة اإلنسان عٌن  
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أفالم تدعى خاصة أفالم ابتكار تم المجردة بالعٌن مربٌة الؽٌر األشعة خالل من العالم ولمشاھدة.نانومتر ٤٣١  
وھو.وأكثر نانومتر ٥١١ من األطوال ذات الضوبٌة لألشعة حساسٌة تملك األفالم ھذه.الحمراء تحت األشعة  
.الحمراء تحت الضوبٌة باألمواج المعروؾ الطٌؾ جزء  
براعة ولكن العسكرٌة، واألؼراض العلمٌة المجاالت فً استخدامات تملك الحمراء تحت األشعة أفالم  
النقل لخاصٌة الكامل(التشوٌھ)  فالتحرٌؾ.الفنً التصوٌر مضمار إلى جلبھا الواسع وخٌالھم المصورٌن بعض  
.النمطٌة الحالة من وٌخرجھا خٌالٌا   مزاجا   الصور ٌمنح الطبٌعً اللونً  
وفً.اءالحمر تحت األشعة بعكس تقوم عندما عادٌا   ؼٌر تلونا   المواضٌع تكتسب الملون، التصوٌر عند  
المثال، سبٌل على.نعرفھا لما مؽاٌرة رمادٌة تدرجات تشكل المواضٌع فإن واألسود باألبٌض التصوٌر حالة  

باللون السماء تكتسً حٌن فً الحمراء، تحت لألشعة عكسھا عند بٌضاء تصبح واألعشاب الشجر أوراق  
.فرٌد دراماتٌكً تباٌن ٌتشكل الؽٌوم بعض وجود حال وفً.الداكن األسود  

بشكل الحمراء تحت األشعة بافالم التصوٌر شرح إلى المقالة ھذه تھدؾ ال  
بذلك وأقصد المنؽصات وقلٌلة سھولة أكثر مسؤلة تتناول سوؾ إنما تفصٌلً،  
.الحمراء تحت باألشعة الرقمً التصوٌر  

الرقمً ٌرالتصو باستخدام علٌھا نحصل التً الصور جودة أن للقراء واضحا   ٌكون أن أرجو البداٌة، فً  
وبالتالً.الحمراء تحت األشعة أفالم باستخدام أي التقلٌدٌة، بالطرق علٌھا نحصل التً الصور تلك تجاري ال  

 
وفً حدة على كل النتابج ھذه مع التعامل بل والتقلٌدٌة، الرقمٌة الطرٌقة نتابج بٌن مقارنة عقد العدل من لٌس  
.الخاص عالمھ  
الكامٌرا لرقاقة المثٌرة الخصابص إحدى ٌجھلون المصورٌن معظم لعل  

وبدقة القول وٌمكن.الحمراء تحت األشعة مجال فً التصوٌر إمكانٌة وھً الرقمٌة  
الصانعة الشركات كانت وإن الخاصٌة، ھذه تملك الرقمٌة الكامٌرات معظم أن كبٌرة  
ھذه أن إلى ٌعود ذلك ولعل.الكتٌبات فً إلٌھا التطرق أو عنھا الحدٌث تتجنب  
إلتقاط أن حٌث.أخرى جھة من ضعؾ نقطة تشكل أن ٌمكن جھة، من إضافٌة إمكانٌات تمنحنا التً ٌةالخاص  

(.noise التشوٌش مستوى بزٌادة العادٌة الصورة جودة على ٌإثر أن ٌمكن الحمراء تحت األشعة(   
التصوٌر خاصٌة تدعم التً الرقمٌة الكامٌرات تعداد المقالة ھذه فً ٌسعنً ال  

كامٌرا فً توفرھا من تؤكدت قد المثال، سبٌل على كنت وإن الحمراء، تحت باألشعة  
. جدا   وسھلة بسٌطة بطرٌق كامٌرتھ فحص مصور كل وبإمكان Nikon 990 

) بإتجاه Control Remote التلفاز لجھاز بعد عن التحكم أداة توجٌھ فً وتتلخص(   
) فھذا LCD للكامٌرا الخلفٌة الشاشة على مضٌبة نقطة ظھرت فإذا الكامٌرا، عدسة(   

باألشعة تعمل بعد عن التحكم أجھزة معظم أن المعروؾ من. ) الحمراء تحت لألشعة حساسة الكامٌرا أن معناه  
(.الحمراء تحت  

: الضرورٌة التجھٌزات  
إضافة على الحصول ٌلزمكم المثٌرة التجربة ھذه فً للشروع  
جمٌع إن.الحمراء تحت األشعة مرشح وھً الرقمٌة الكامٌرا جانب إلى وحٌدة  
.مجموعتھم فً المرشح ھذا ٌملكون استثناء بال المرشحات منتجً  
:التالٌة المجموعة من داكن أحمر مرشح استعمال ٌمكن خفٌؾ، تؤثٌر إلى تسعون كنتم إذا المثال، سبٌل وعلى  

.  كبٌر تؤثٌر على الحصول إلى تطمحون كنتم حال وفً Kodak wratten 29 أو Heliopan 29 أو ١٠٠ B+W 
المرشحات من واحد وبالتحدٌد المربٌة األشعة لنفاذ المانعة الحمراء تحت األشعة مرشحات باستعمال فؤنصحكم  

 .B٠٠Kodak wratten أو Hoya R 72 أو Heliopan RG 695 أو B+W 092 أو Ilford SFX  :التالٌة  
توصٌل حلقة صنع من بؤس فال ذلك ذرتع إذا أما.العدسة لقطر المناسب القطر ذو المرشح إختٌار تنسوا وال  

.العدسة ومقدمة المرشح بٌن ما المقوى الكرتون من ٌدوٌة  
: فنٌة إرشادات  

 
فً الكامٌرا باستخدام أنصح لذا التعرٌض، قٌمة على األحٌان معظم فً ٌإثر المرشحات استعمال أن بما  
استخدام عن الناتجة التعرٌض تإختالال ٌعالج سوؾ النظام ھذا أن حٌث األوتوماتٌكً، التعرٌض نظام  
٦ بمعدل التعرٌض قٌمة بزٌادة أنصح الٌدوي التعرٌض نظام فً الكامٌرا استعمال ٌفضل ولمن.المرشحات -٣  

.)+ الحمراء تحت باألشعة التصوٌر حالة فً البإري التركٌز ضبط أن تالحظون سوؾ كذلك EV ٣)  وقفات  
تضٌٌق ٌنبؽً التركٌز مضبوطة صورة على الحصول أجل ومن لذا العادٌة، األحوال فً التصوٌر عن ٌختلؾ  
.حد أبعد إلى العدسة فتحة  

سرعة إلستخدام مضطرون أننا ٌعنً وقفات ٣ بمعدل التعرٌض وزٌادة جدا   ضٌقة عدسة فتحة إستعمال  
.الكامٌرا لتثبٌت ركٌزة استعمال ضرورة إلى بدوره ٌقودنا سوؾ وھذا بطٌبة ؼالق  

) قناة فً خاصة جدا،  عالٌة noise ضوضاء نسبة من تعانً سوؾ علٌھا نحصل التً الصور فإن كذلك(   
.الفوتوشوب برنامج بواسطة صورة كل معالجة الضروري من لذا. األزرق اللون  

__________ وللحصول البروز حدة زٌادة مع اإلثارة من مزٌد على  
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) واحدة:واحدة صورة فً للمشھد صورتٌن بتركٌب أنصح Sharpness) 
.العادي بالتصوٌر -واألخرى الحمراء تحت باألشعة  
التقنٌة باستخدام للشروع المصور ٌحتاجھ ما كل المقالة ھذه فً ولعل  

عن بحث رحلة فً والذھاب الكامٌرا حمل سوى ٌتبقى ولم.الحمراء تحت باألشعة الرقمً التصوٌر -الجدٌدة  
.الجدٌدة التقنٌة ھذه لممارسة تصلح أخاذة بصرٌة طبٌعة ذات مشاھد  

CMOS و CCD تقنٌات بٌن مقارنة  
بشكل انتشارھا إلى أدى ما وھو الرقمٌة، الكامٌرات أسعار على متواصال   إنخفاضا   الحظنا األخٌرة السنوات فً  
جدٌدة شركات دخول منھا عدٌدة عوامل إلى اإلنخفاض ھذا وٌعود.العادٌٌن األشخاص إلى باإلضافة المصورٌن بٌن كبٌر  
دخول إلى باإلضافة الوحدة، كلفة على والتطوٌر البحث كلفة عامل من ٌقلل مما اإلنتاج معدل وازدٌاد خط،ال ھذا على  

CCD تقنٌة من بكثٌر أرخص CMOS تقنٌة تعتبر حٌث ، CCD ًرقاقة من بدال   الكامٌرات بعض ف CMOS رقاقة 
.الرقاقتٌن أو التقنٌتٌن ٌن الفروق نستعرض المقالة ھذه وفً.التصنٌع لعملٌة بالنسبة  

الرقاقتٌن كال وظٌفة إن - CCD المزودوج الشحن جھاز أو  
- أكسٌد موصل شبھ CMOS و ( Charge-Coupled Device) 

Complimentary Metal-Oxide  )المتممً المعدن  
) وھذه.الكترونات إلى الضوء تحوٌل على تقوم Semiconductor 

(.Solar cell الضوبٌة الخلٌة عمل لٌةآ ٌعرؾ لمن جدا   مفھومة الوظٌفة(   
) فً Sensors المجسات عمل آلٌة لفھم السھلة الطرق إحدى(   

 
.الصؽٌرة الضوبٌة الخالٌا مالٌٌن حتى أو آالؾ عدة على تحوي األبعاد ثنابٌة مصفوفة بتصور ٌكون الرقمٌة الكامٌرات  

من كل.الكترونات ىإل وتحوٌلھ الصورة فً صؽٌر واحد لجزء الضوء تحسس عن مسإولة خلٌة وكل CCD و  
. متنوعة تقنٌات خالل من الوظٌفة بھذه تقومان CMOS 

ال أجھزة(. المتجمعة الشحنة قٌمة أو)  المصفوفة فً خلٌة كل قٌمة قراءة فً تتلخص التالٌة الخطوة CCD تقوم  
 قٌمة بتحوٌل ٌقوم رقمً إلى تماثلً محول خالل من المصفوفة زواٌا إحدى من وتقرأھا الرقاقة عبر الشحنة بنقل

 البٌكسل
ال أجھزة. رقمٌة قٌمة إلى CMOS ونقلھا الشحنة تضخٌم وظٌفتھا بٌكسل كل حول الترانزٌستورات من العدٌد تملك  

ٌعتبر المنطلق ھذا ومن.تقلٌدٌة شبھ وصالت باستخدام CMOS بشكل تتم بٌكسل كل قراءة أن حٌث مرونة أكثر  
.ومستقل إنفرادي  

) الٌسار إلى CMOS  (الٌمبن إلى)ورقاقة CCD  (رقاقة فً الشحنة نقل آلٌة بٌن مقارنة  
 أجھزة CCD العملٌات ھذه.تشوٌھ دون الرقاقة عبر الشحنة لنقل اإلمكانٌة لتوفٌر خاصة تصنٌع عملٌات تتطلب

 ،ثانٌة ناحٌة من.العالٌة الضوبٌة والحساسٌة النقل فً باألمانة تتمتع الجودة عالٌة محسات عن تثمر CMOS تتطلب

 فإن
.الدقٌقة المعالجات إنتاج فً المستخدمة العملٌات نفس تقرٌبا   وھً الرقاقة، إلنتاج تقلٌدٌة تصنٌع عملٌات  

محسات بٌن جوھرٌة فروقات ھناك فإن التصنٌع، عملٌة فً الكبٌر اإلختالؾ إلى ونظرا   CCD ومحسات  
 CMOS -:أھمھا

.) محسات أن حٌن فً Low noise   محسات CCD الضوضاء وقلٌلة جودةال عالٌة صورا   تنتج( 
(. التشوٌش)  الضوضاء لظھور أكثر عرضة تكون تصنٌعھا آلٌة بحكم CMOS 

  رقاقة فً بٌكسل كل ألن CMOS الحساسٌة فإن حولھ، المتوضعة الترانزٌستورات من عددا   ٌملك
لرقاقة الضوبٌة CMOS على تسقط الرقاقة، على الساقطة الفوتونات من كبٌرا   عددا   ألن وذلك أقل، تكون  

.الضوبٌة الدٌودات من بدال   الترانزٌستورات ھذه  
 

  رقاقة CMOS رقاقة أن حٌن فً.أقل طاقة العادة فً تستھلك CCD تستھلك عملٌات تستخدم
رقاقة أن القول وٌمكن.كبٌرة طاقة CCD رقاقة من أكثر ضعؾ مابة بمعدل طاقة تستھلك CMOS مكاقبة  

.لھا  
  رقاقة تصنٌع ٌمكن CMOS أرخص لتكون ٌرشحھا ما وھو قٌاسً، سٌلكونً إنتاج خط أي فً

.CCD رقاقات من بكثٌر  
  رقابق إنتاج أن المعروؾ من CCD رقابق إنتاج سبق قد CMOS وھذا طوٌلة، زمنٌة بفترة

(.High Resolution عالٌة وكثافة فابقة بجودة وتتمٌز"وحكمة رشدا  " أكثر ٌجعلھا(   
الضوبٌة والحساسٌة العالٌة والكثافة بالجودة تعنى التً الكامٌرات أن القول ٌمكننا السابقة المقارنة إلى وإستنادا    

. استخدام إلى تمٌل أقل بؤسعار كامٌرات طرح إلى الساعٌة الشركات أن حٌن فً CCD رقابق استخدام إلى تمٌل الفابقة  
. ارٌةالبط لعمر أطول حٌاة توفٌر مع.األقل والكثافة الجودة ذات CMOS رقابق 

رقابق أن ذلك مطلق، بشكل تعمٌمھ ٌمكن ال ھذا حكمنا إن CMOS تبنتھا وقد باستمرار، تتحسن وھً مإخرا   ظھرت  
مثل االحترافٌة لكامٌراتھا كانون شركة EOS 1Ds Mark II األعلى الكثافة وھً بٌكسل ملٌون ٠٤٫٥ بكثافة  

مم٣٣ قٌاس الرقمٌة للكامٌرات حالٌا   المتوفرة  
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