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 ملخص البحث: 

تتتتصناتت األفنم اتتوصنمة بمضلتتفنواهتتهنمةتبمةتتعنمةتنتتت مفنةاتتيينتتتونم اتت مينمةتتللونم اتتبمن  تتبيةصنتتتون  تتهنم يةتتا نةتتل ن

مةا األف،نبتتونهتتونةت النمةتوتيأللونةتبنتاتتصنمةت تاي ،نمةتلانلات ننبملتيمنتتوننمةتوتيألللونم اااتللونات ن اناتل صن

نتابل نمةال صنيمخهنم اتبيلبن بنخا  ه. بمض نابملنتصن

بلا صننتاتصنمةت اي نوتقيلصنمةخ الفنمةت ضلفنلمتنم ةتلفنمةللبلهنة ال صنمة بمض ،نبانلب ينلتيبينةت تاهنتاتتلصنمةت تاي ن

مةال تاضلف،نتاولونتاتلصنت معنبوالط،نبةقينتطب تنمةت اي نوات ألفنااضقتفنات نت تاهنمةاتل تانتتونت ت ين فتنتفنخ التاتن

نةتا حنإة نخ الاتنتو لهنونمهنواةغنمةتاقلي،نبةبنتانالتصنإةقالنمةهبلنأل لهنا نةلمنمةولث.نم

فوهني ب نمةتم بةب لتانمة فتلتف،نمتاونماتتخيمصنمةختيمنبمةتت ل متنمةتق ليلتفنات نمةتاتبل نةتبنمةاتولهنمةبللتينبم تلتهنةو تالن

نبماتمتاهنمةت اي نبمةيلمب متنمةخا  لفنا نمةت ي نمةال تاض 

ةای منونمتننتضموتنغیرةنلطتتنمهنمةليبينبمةلتبم  ،نبمبیرلب ةنةسینماضیفنصنمةألاويني ب نمةلب ةنمة فتلفنلققتنبأل 

تظ رنتنةتساینامتنذن تنةسینماضیفننودصنم اومةسی ی ولدنا نانعنمضطنمأل ىننريناألتما،ناواتتتتتتينماناألتهعنا وب ةسینماض نم

نیفةرفممةسینمانماناألفنهنخويتننوةو  نتعنهنتحو نلاآ

 اات انونتيةنأل تىنات األفنمةاتل تان،نااةات بةفننDigital Technologyبا نمةات ةنم خل ة،نا هتنمةتم بةب لانمة فتلفن

مةمول ةنبمةت ب فنمةت ن تالت انمةتم بةب لانمة فتلفنبتلققتنا نت اهنمةاب ةنمةال تاضلفنتل تتنات نلتينلمت تان اااتاانإوتيمأللاان

وبماتطفنامةمتولتبت ن  مالتكلنأل تىنمااتتع النألتونتبمفتعنمةتاتبل نمةلقلقلتفنتتتان اات ناقينااألينماتخيمصنمةت تاي نمةتو لتفن

مةت اهنةإل تتا نمةاتل تاض نة باتبهنإةتىن اتادن يلتيةنب لوتف،نب اتو نمةلتبصنوتقتي ةنتاتتت نمةت تاي ن ونلقبتتبمنوتاتتلصن

ةليللتف.نبوتلةكنانلنتمهن انألتاضدنبت اللن انت ي نال تاض نيمخ  ن بنخا   نوت ت ىنمةات بةفنات نيتهنمةتق لتاتنمة فتلتفنم

نةيىنمة  اتنمإل تا لف.

واألتوا ةتتانتتتايةنخاتتوفنة ت تتاي ن300 ن The Jungle Book,بةقتينت تتابهنةتتلنمةولتتثن تتتال نةتتواهنم اتتوصننت  تا:ن

لفنلاتوت نمةال تاضلفنمةت موفنبمةتاقية،نإللوتاتن ةتلتفنماتتخيمصنمةتم بةب لتانمة فتلتفنمةليللتفنمةتتتل تفنات نت التلنت تاي ناتل تاض

تطب مانلقلقلاانةتق لاتنمةتق ليلفنمةت نما تنتاتخيص،نمويلهنةو النمةت اي نمةخا  لفنمةهختفنلاتتهنأل تىن اتعنمةتاتتبىنمةا ت ن

ن لها.

ن مإلات مهتلفتبمفتعنمةتاتبل نمةاتل تاضلفنن،نDigital Technologyمةتم بةب لانمة فتلفن:ن keywordsكلمات مرشده 

Virtual Cinematography Sites،مةتق لفنلوللفنم وااينstereoscopic 3D :ن

Research Summary: 

The feature films are made possible by the combined talents of a number of individuals 

dedicated to the industry's prosperity. Among these creators is the landscape designer, who 

ranks as one of the main creators of any feature film, whether filmed in or out of the studio. 
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The landscape designer contributes to presenting the visual background of vital importance to 

the feature film, and there is no limit to the field of landscape design, between a simple and 

complex design. The scenes have evolved very rapidly in the field of cinema, from mere 

backdrops to complexly constructed backgrounds, in this research. 

Before the advent of digital technology, the use of traditional tricks and effects in 

photography was the only and best way to build and complete the landscape and exterior 

decorations in the cinematic scene 

After the digital revolution, cinematic films achieved a great revolution that broke all borders 

and barriers. It changed the content of cinematic film and its industry style. After relying on 

celluloid tapes in making cinematic films, the 1990s began to show the effects of 

technological transformation with the introduction of the digital cinema industry 

Recently, digital technology itself has been heavily applied to the film industry. The ease and 

flexibility afforded by digital technology and achieved in the field of cinematography has in 

itself created an innovative foundation. The use of computer-generated mirrors has helped to 

dispense with real- Has opened the way for cinematic production to reach new horizons, and 

today, landscape designers can easily design and execute any interior or exterior cinema 

landscape with modern digital technologies. And thus does not constitute any obstacle to the 

productive bodies. 

This study has examined examples of films such as The Jungle Book 300 as a fertile material 

for complex and complex film scenes, to demonstrate the importance of using modern digital 

technology to implement cinematic scenes that are a real development of the traditional 

techniques used as an alternative to the construction of large external landscapes that raise the 

level Also technical 

Research problem: 

In recent years, 3D technology has been able to impose itself on many industries in the world, 

such as computer games and videogames, to create a virtual reality that is close to reality. The 

film and television industry was not isolated from the impact of this technology to be 

employed in a large number of films has led to an increase in the number of films produced 

through 3D technology 

The research problem examines the impact of technological developments in the film industry 

on the design thought of the landscape, and how the requirements of landscape design 

influenced the progress of the cinematic techniques. 

Methodology 

The research was based on an analytical descriptive approach to the technological 

development of the film industry, how film designers benefited from it, as well as studying 

the design requirements that led to its development or the emergence of new technology that 

meets the requirements of the designer. And community. 

Objective  

• Responding to research and analysis of the characteristics of this evolution in the cinematic 

scene, by a quick review of the various methods and techniques used in cinema to complete 

the new cinematic scene 

• Knowledge of the evolution of the cinematic scene through the achievement of modern 

digital technology on the film. 

• Learn about the impact of computer entry on the construction of complete scenes and 

decorations for film works, through virtual studio techniques, which came at a later stage in 

the evolution of virtual reality technology. 
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 Objectiveهدف البحث 

 اض ،نبلةكنوااتا مهنات لعنةألاتاةلعنمةتايانواةولثنبمةتل لهنةخااضصنةلمنمةتطب نمةلانط  نأل  نمةت ي نمةال ت

نبمةتق لاتنمةتخت افنمةتاتخيتفنليللانا نمةال تانااتمتاهنمةت ي نمةال تاض ن

 .تا افنمةتطب نمةلانط  نأل  نمةت ي نمةال تاض نتونخوهنتانلققتهنمةتق لفنمة فتلفنمةليللفنأل  نمةاب ةنمةال تاضلفن 

 تا اتفنم لت نمةتلان ليلتتهنيختبهنمةمتولتبت نات نو تتالنت تاي نبيلمتب متنمات تفنةألألتتتاهنمةاتل تاضلفن،نبلةتكنتتونختتوهنن

 تق لاتنم اتبيلبنماات مه ن،نبمةلان النا نت ل فنالقفنتونت ملهنتطب نتم بةب لانمةبمفعنماات مه ن.ن

 مشكلة البحث:

م خلتت ةن ونتاتت هن ااتت انأل تت نمللتت نتتتونمةاتت األاتناتت نمةاتتاةص،نتلتتهنمةاتتاعنماتتتطاألتنمةتق لتتفنلوللتتفنم واتتايناتت نم ب تتهن

مةمتولبت نبمةاليلب لصنةتا عنبمفعنمات مه نتقا عنة لقلقفن،نبةصنتمتونات األفنمةاتل تانبمةت ا لتبونوتات هنألتونتتهلل نةتل ن

اينألتيينم اتوصنمةت ت تفنتتونختوهنمةتق لفنةلتصنتبيلا انا نأليينمول نتونم اوصنمةت نلققتن بم انألاةلا،نتتتان يانإةت نم يلت

نتم بةب لانمةلوللفنم وااي

ة ت تتتتتتتتتتاي نةتصمیم نمةانرنمةسینمانأل ىنمةتننوةو یفنا نانناألفن متنمةتطوملرن ونةتانتا اتتتتتتتتتتفننةبحثنا نمتشن فنصنتقو

نةسینماضیفن.تنمةتقنیاصنمةسینماضیفنأل ىنتقدمةت اي نمتصمیمنتنتتط باتنلر میفن،نبةسینماضیفنم

 Methodologyحث منهج الب

نةبحثنا نتسامألتمدنم نمةتح ی  نة تطومةواا نمةمن جنمأل ىن   نبةسینمانمةتننوةو یفنةصناألفن مت يناتااممیفن،

ةنتقنیفن دلد ن و بنيان ةألتنةتطويةت نمةتصمیمیفنتنمةمتط بامافني ممذةلنلتتفن،نبةسینماضمةت تتاي نمتن انتصممون

نمت ب نتتط با نمإلودمنننتننلتیا اتهنةیتممتشبعنبةمصممن.نت نةذمم نملداعنواةمساا نةانومإل سا  نمساضرن   حونو

 ةمجتما ن.يانبمةارمتنمةذمتحقیقن

 Objectiveهدف البحث 

مةتايانواةولثنبمةتل لهنةخااضصنةلمنمةتطب نمةتلانطت  نأل ت نمةت يت نمةاتل تاض ن،نبلةتكنوااتتا مهنات لعنةألاتاةلعن

ناتمتاهنمةت ي نمةال تاض نبمةتق لاتنمةتخت افنمةتاتخيتفنليللانا نمةال تانا

تا افنمةتطب نمةلانط  نأل لهنتونختوهنتتانلققتتهنمةتق لتفنمة فتلتفنمةليللتفنأل ت نمةاتب ةنمةاتل تاضلفن،نبم لت نمةتلان ليلتهن

يخبهنمةمتولبت نا نو النت تاي نبيلمتب متنمات تفنةألألتتاهنمةاتل تاضلفن،نبلةتكنتتونختوهنتق لتاتنم اتتبيلبنماات مهت ن،ن

نتم بةب لانمةبمفعنماات مه ن.نبمةلان النا نت ل فنالقفنتونت ملهنتطب ن

 مــقدمــة

ما تننتاب نم اوصنمةللهنا نوايالنم ت نا نتبمفعنطولالفنبمةت نليب نال ان ليمثنمةال صن،نبواينات ةنت لنويملاتنمةال تان

مةتيلمب نوتيلوانمهط نمةال تاضلبونإةىنو النيلمب متن تتامونانلاتتطلابونمةتلةاعنإةل تاننةتم ات تانمإل تا لتفنمةااةلتف،نامتاون

لصنتقيتتن ااةلعنمإل تا ن بألاانتاناهاولتنمةيلمب متنتو ىنأل تىنن،ة تبمفعنم ا لفنتعنماتخيمصنهبلنمةنتسنا نمإلهالة

ت اتتفنفاو تتفنة تتيب مونةواتتتاايةنتتتون نتتافنمةنتتتسنت تتتانتعلتت نمت اة تتانختتوهنمة  تتا .نبةتتتانتطتتب تنتبهتتبألاتنم اتتوصن

تماةلا تتان اتتو نتتتونمةتتاتتل نمااتتتت م ناتت نمةتاتتبل نبو تتالنت تتكنمةتتيلمب متناتت نبم يميتنهتتخاتفنمةتتيلمب متنبم تااتتتن

نمةا مل،نةلمنماونتونمةه ب انمة  بلنإةىنووتبةاتنهختف.

بفوهني ب نمةتم بةب لانمة فتلف،نماونماتخيمصنمةختيمنبمةتت ل متنمةتق ليلتفنات نمةتاتبل نةتبنمةاتولهنمةبللتينبم تلتهنةو تالن

ب متنمةخا  لتتفنات نمةت يت نمةاتتل تاض ،نللتثنلتتصنو تتالن ت لنت  تانبلاتتتمتهنمةوتاف نألتونط لتتدنبماتتمتاهنمةت تاي نبمةتيلم
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 sChuftan)،نةقطفنمةت آةن(Glass Shot)ماتخيمصنواهنمةتق لاتنمةت ني  تنا نلةكنمةبفتن،نتلهنمة قطفنمة  ا لفن

Shot)نمةت اتاتنمةتاع ةنامةتاملتلن،نةقطتفنمةاتات ن،(Matt)ان ملت نيفتفنبتاطت نم طواألتاان ملت ن،نبمةتت نتاتوت نوتيب ةن

نبمفالفن،نمتان   انما تنم ا منبم فهنتم افنا نلةكنمةبفتن.ن

 Digital)بلتتتيللااني تتت تنتق لتتتفن يلتتتيةنا هتتتتن ااتتت انونتتتيةنأل تتت ناتتت األفنمةاتتتونمةاتتتل تاض ،نةتتت نمةتق لتتتفنمة فتلتتتفن

Technology)لصنمةااأل لتفنات نمللت نتتونت تاهن،نبةبنتانلتمونتوليتهنتونخوهنتبيلتننةتل نمةتق لتفنونتمهنا ت نأليتن

،ن بنمااتتبيلبنماات مهت نن (Virtual Set)مةتيلمب نمة فتت ن بنمةت تاي نمة فتلتفن،نبمةتت نتات ننواةت تاي نماات مهتلفن

(Virtual Studio). 

بأل تت نةتتلمنم اتتاسنب تتيتن  تتهنتتتونمةت تتصنمةتاتتيانواةولتتثنبمةتل لتتهنةخاتتاضصنةتتلمنمةتطتتب نمةتتلانطتت  نأل تت نمةت يتت ن

 ،نبلةتتكنوااتتتتا مهناتت لعنةألاتتاةلعنبمةتق لتتتاتنمةتخت اتتفنمةتاتتتتخيتفنت تتلنوتتيملاتنمةاتتتل تانااتتتمتاهنمةت يتتت نمةاتتل تاض

مةال تاض ،نةتا افنمةتطب نمةلانط  نأل لهنتونخوهنتانلققتهنمةتق لفنمة فتلفنمةليللفنأل  نمةاب ةنمةال تاضلف،نبم ل نمةتلان

ت فنةألألتاهنمةال تاضلف،نبلةكنتونخوهنتق لاتنم اتبيلبنماات مه ،ن ليلهنيخبهنمةمتولبت نا نو النت اي نبيلمب متنما

نبمةلان النا نت ل فنالقفنتونت ملهنتطب نتم بةب لانمةبمفعنماات مه .ن

بابننلت ابهنمةولثنمةتطب نمةتم بةب  نة خ الفنمةال تاضلف،نلتىنبابة انة تطولدنا نت اهنمةاتل تانواةخ قلتفنماات مهتلفن

نم اوصنمةت نا اتنتونخوهنةلم.تونخوهنواهن

نالتطور التكنولوجً وصناعة السٌنما

تقيصنمةال صنمةال تاض نخطبةنخطبةنتونمة ابصنإةىنمةاب نمةابتبغ مالف،نإةىنمةاب نمةتط بلفنأل ىننانتف،نإةت نمةاتبتن

إة نمة بو،نإة نمةنانفنمةا لهف،نإة نمةنانفنلوللفنم وااي....نوتهنتتانتت مهنمةت تا عنتاتتت ةنإلهتاافنمةت لتينتتونم واتاين

نةتلاماةنمةبمفع.ن

تلفنإتما اتنتلة فنا نألت لفنمإل تا نمةال تاض ن تالتنةاا ا نم اوصنإهاافنماض اتنغلت نتب تبيةنبفين هااتنمةتق لفنمة ف

ةت اعن يبم منت تفنا نم ليمثنتنا كنمةتتل لونمةلقلقللون،نبتتلهنتا ص،نبفتينللتيثنولت  صنتطتا يمتنبتنتاوك،نمتتان اتهن

نن1تمون ونتليث.مةتتل لونمةلقلقللونلقبتبونوهألتاهنخا ففنبتلل ةنةصنتليثنبانل

لققتتتنمةتم بةب لتتانمة فتلتتفنةألاتتوصنمةاتتل تاضلفنلتتب ةنمولتت ةنلطتتتتنمتتهنمةلتتيبينبمةلتتبم  ،نبغلتت تنتتتونتهتتتبونمةاتتل صن

مةاتتل تاض نب اتت بعناتت األته،نا تتصنلاتتينت تت ينتنتتاةينبةقطتتاتنتتا اتت فنوتتهنيخ تتتنإةلتتفنتق لتتاتنةاض تتفناتت نت تتاهنمةاتتبتن

نبمةاب ةنبمة اصنمةلول نم وااي.ن

واينماألتتاينأل  نن مضطنمةال ل بلينا نا عنم اوصنمةال تاضلفنوي تنت لنمةتاال اتنتي  نآلا نتلبهنتم بةب  نتتعنيختبهن

"ن،نHarry Potterن"،نب"ةتا انوتبت The lord of the ringا األفنمةال تانمة فتلف،نتلاهنلةكنال صن"تت متفنمةختبمتصن

نتهةقتنوايني ب نمةتم بةب لانمة فتلف.نن"،نبمةايلينتونم اوصنمةت Matrixنب"تات لمس

بتيخ تنمةتم بةب لانمة فتلفنا نت اهنمةابتنبمة بونبا نخاتتفنمةاتل صن ااتهنبمةتت ن اتولتن ملت ن قتالنبت ملت م،نبي تتن

م اوصنمتانة نا نن مضطنتونمةال ل بلينيمخهنمةماتل منلتىنويملتفنمةقت ونمةلتايانبمةانت لو،نللتثنم تق تتنتتون يتاصنم  تان

نن2إةىنمة ياصنمة فت ،نبم تقهن لهانمةتب تا نتون ياصنمةتاتالبانإةىنمةمتولبت .ن،نةب 

                                           
1
 Brian Mc Kernan, Digital Cinema: The Revolution in Cinematography, Post-Production, and Distribution 1st 

Edition, McGraw-Hill Education TAB, 2005. 
2
 Richard W. Haines, Technicolor Movies: The History of Dye Transfer Printing, McFarland & Company, 2003.  
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سنای تنناو تا تجنألونةلمنمةتطب نتب تا نتتاا منمإللقامن يمنموتم  نب ب نةهنمةايلينتونمةتخت  لونمةموتا نتتون تلتاهن

Martin Scorseseنم ايفالنمةطلوبو“ا نال تهننGoodنfellas”نبل لاصن بةلات ناتتبوبمةتخ  ننن1990 نOliver 

Stoneاتت نال تتتهننK-F-Jنن1991ننKennedy F. Johnنبنمتتاون بهناتتل صن بمضتت ن1994ب"نفت تتهنوتتاةاط ة"نألتتاصنن،

.نب تالتنما طوفتفنمةت تتفنات ن اتوصن1990ألتاصن«نيلتكنت مات ن»نتتعننت لطنيل تتاهن فتت ناتل صنت من35طبلهنوماتل من

ن3بمةلانلاتو ن بهنال صنا عنواةماتهنوبماطفنمةمتولبت .نن1994«نفافنةاوف«نض نمةطبلهمةما تبونصنخوهنمةال صنمة بم

ن

تتتصنمةتتت مب ناا لتتانوتتلونمةاتتب نمةتتت نل ت  تتان

مةمتولبت ،نبولونم ليمثنمةبمفالفنمةللفنمةتت ن

اب تنأل ىنمةطولاتفنات نال تت ن" ب ماتلكن

.ن1994 اتتتتتع"نألتتتتاصنوتتتتا ك"نب"اب اتتتتتن

باتلتتتنةتتل نمةتق لتتفنمةليللتتفنآاافتتان يلتتيةن تتتاصن

مةتولتتصنمةتا لخلتتفنمةتتت نتاتتتتينأل تت نمةت تتاي ن

نمااتا مهلفنمةاختفنمةت نتتاصنواةل ملنبتبل نواتدنمةتا لخ

نبةلوتهنتلهن"مةتاا م"نب"تالتا لك"ننب لهان اوصنمةاا تا لان

،نب"ةا انوبت "نوه  مضه،نبفينلققتتنةتل نم اتوصن2003/ن2001مةخبمتص"نألاصنمةخلاةلفنمةتو  ةنتلهنا ا فن اوصن"تت مفنن

نمةتوللونتونم  واحنأل  نمتتيمينمةال تانمةااةتلف.

بلتتيللااني تت تنتق لتتفن يلتتيةنا هتتتن ااتت انونتتيةن

أل  نا األفنمةاونمةال تاض ن،نةت نمةتق لتفنمة فتلتفن

Digital Technologyنبياتتتنةتتل نمةتق لتتفن،

ونتتمهنا تت نأليتتلصنمةااأل لتتفناتت نمللتت نتتتونت تتاهن

مةيلمب نمة فت ن بنمةت اي نمة فتلف،نبمةت نتات نن

،نبمةت نتاتو نVirtual Setواةت اي نماات مهلفن

تون ةصنتطولقاتنتم بةب لانمةبمفعنماات مهت نات ن

نت اهنمةاونبمإلألوو،ن

نبلةكنتونخوهنمةلب ةنمةمول ةنمةت ن ليل انا ن

نخاهنتل م لفنمإل تا نمةال تاض نبمةت لا لب  ،نللث

 تمونا نملل نتونم للاونمااتع النألونمةت اي نن

ن–مةلقلقلتتتفنبماتتتتويمة انوتتتيلمب ن بنت يتتت نتخل تتت ن

لتتتصنإ تا تتهنوبماتتطفنوتت متجنن–ختتا   ن بنيمخ تت ن

ن ول نم وااين.مةمتولبت ن  مالكنل
متاتتنم اتوصنلمتنمةخ التفنماات مهتلفنواإلو تا ،ن

بفتينمت  تتتنت تبألتتفنتتتونمإلاتتتبيلبةاتنمةموتت ان

تلتتتهنماتتتتبيلبنو متب تتتتنبلب لا اتتتاهناتتت نألتتتاصن

نوإ تا نت تبألفنتونةل نم اوصن2010

 

                                           
3
 H. Mario Raimondo-Souto, Motion Picture Photography: A History, 1891-1960, Comstock, 2007.  

 (: لقطة من فٌلم مملكة الخواتم1شكل )

 المعركة األخٌره -(: لقطة من فٌلم هاري بوتر الجزء السابع4شكل )

وجماعة  (: مشهد لشارع من قٌلم هاري بوتر3شكل )

 العنقاء
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 ات بدٌلة عن بناء الدٌكور فً تصوٌر المشاهد  تقنٍ

ا نمةويملفنمألتتيتنمةخيمنمةوا لفنأل  نط دنتق ليلف،ناقيلتانماونماألتتاينأل تىنمةختيممنمةوات انة متاتل مناقتطنبانلب تين

ل متفنو متجنة   مالك،نا اتهنبلشنألتودنماونلتصنألتهن تبل نتاع نة بلشنبمةتيل ف،نلصنلتصنتابل نةقطتاتنتتتاةلتفنة

نلصنأل ه ان  وانإة ن  عنتعنمةتتله.نننFrame by frameمةبلشنإطا نت بنمطا ن

بتون ةتصنةتل نمةتق لتاتنبم اتاةلعنمةتت نتتصنماتتخيمت انات نتاتبل نمةتنتاةينمةاتل تاضلفنموتيلهنةو تالنمةمللت نتتونمةتيلمب متن

نبمةت اي نمةال تاضلفنتانلا ننوـ:ن

ن (Matt Shot)ةقطفنمةاات ن-  (Schufftan Shot)  -ةقطفنمةت ملان-نن(Glass Shot)مة قطفنمة  ا لفن

  Glass Shot)تقنٌة اللقطة الزجاجٌة  -أ

ُتاتت ننمة قطتتفنمة  ا لتتفنوه  تتانةقطتتفن

ةت يتتت نهتتتخصناتتت نتنتتت يناتتتل تاض ،ن

لتمتتتونة تاتتتتصنمةتتتتخ صنتتتتونو اضتتتهن

ةهتتتعطنتمتتتاةلننمإل نتتتالنمةتاتا لتتتف،ن

مة  تتا  نبمااتااهتتفنأل تتهنواة اتتصن

إلألطتتتتالن موتتتت نتتتتتهلل نتتمتتتتونة قطتتتتفن

م اااتتتتتلف،نخااتتتتتفنأل تتتتتيتانلمتتتتتبون

مةتتيلمب نمةتو تت ناتت نمةتاتتتبانمةخ اتت ن

ة اب ة،نللثنلتصنو النمة  لنمةاتا  ن

ت تهنوتتاةل صنمةطولاتت ،نول تتتانلتتتصن اتتصن

مة تتتت لنمةوتتتتاف نتتتتتونمةت يتتتت نول تتتتصن

نتمهننتاع نأل ىنةبحنتونمة  تا ..

،نلتهتتتتتتتتتتتونم يبم نمةا بلتتتتتتتتتتف،نل5ا

فنإةىنم نلالنمةتتبم يةنواةت ي نما ألتيةنمةهختفنبمةتتالله،نلتصنبهاهن تاصنمةمتاتل منأل تىنتاتاافنتلتيية،نوللتثنواإلهاا

لويبنمة اصنمةتاع نبمه هنمة  لنمةتمتهنة ت ي نمةوالينمةتنلينواةل صنمةطولا ،نبمةلانلي  نتونخوهنمة  لنمةنااننتتون

 4مة  ا نبتتصنتونخوةهنمةل مف.ن

ةل نمةات لفنا نمةتقاصنم بهنأل  نماتالةنمةا تاونبفي تتهنبت ا تته،نللتثنتتط تعنةتل نمةتق لتفنفتي ةنااضقتفنأل ت نبلتبفنن  احن

إل اينمة اوفنبمةت ااعنبمةلااينأل  نمةت يب نواة اوفنة نمهنمةااصنة تنت ي،نواإلهتاافنإةت نمةخوت ةنبمةتتت سنأل ت نتلتهنةتلمن

لفنمةت نالقبصنواة اصنأل ل انبمةت نلتمونة ان ونت تادن بنت تتلصنتتاتتاانمة بمنتونمةاته،نإلناوينةهنتونتا افنمةخاتفنمةااة

ن.5تعنمةاط نمة  ا  نيبونمةتبملن بنتا  

"ن بن"ةقطفنمة  ا "،نبمةت نماتخيت انglass shotبةاهن لين و  نب اههنمةخيمنمةال تاضلفنمةت نماتخيتتنتق لفنتاتىن"

أل تيتان يىنيب نمةاتا بكنمةتلانل تتيانلتلملننModern Timesات ناتل صنن1936نا ة نتناو ونا ن اوتتهنما تتنألتاصن

                                           
4
 Contextual Studies – Attack of the toys, https://loretavysniauskaiteblog.wordpress.com/2014/10/04/task-1-

contextual-studies-attack-of-the-toys/ 
5
 Christopher Finch, creating movie magic- special effect, Abbeville press, newyork1984, p: 28:30. 

 (5شكل )
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مةت ةجنبل بعنمةطاودنمة موعنتون لينمةتتا  نتاابعنمةال لو،نبا نمهنت ةنلقتت عنتتونلااتفنمةطتاودنمةتت نوتونفهتواو،ن

نونماتاايةنتبم  ه.بفوهن ونلاقطنلتتمونت

با نت كنمة قطتاتنموتمت نتنتاو ونةتل نمةتق لتفن،نبةت ن

ألوا ةنألون اصنة طاودنمةاا  نة تت  نأل ىنةبحنتون

مة  ا ،نلصنبهاهن تاصنمةماتل منةتتتانىنتعنمةتن ين

مةلقلقتت ،نالي تت نمةتتلتتهنبمه تتهنأل تتىنلااتتفنطتتاودن

لنلبهت نملتننموتمت ن6أل تبانوتونفهتواو،نبنتمهنا

مةاتتل تاضلفن لتتين ةتتصنمةختتيمنمةا اتتفننتنتتاو ونواوق لتتته

ن6مةت نا مةتنتاتخيصنلتىنمآلو.

ن

ن

استتتتتتتتتتتتخدام لقطتتتتتتتتتتتة المراٌتتتتتتتتتتتا  -2

(Schufftan Shot) 

بتقتتتبصنآةلتتتفنةتتتل نمةط لقتتتفناتتت نمة تتتتعنوتتتلون 

ت ي لونات نتنت ينبملتيناناتب ةنبملتيةنل،ن

لنةتتتتل نمةط لقتتتتفن9ل،نا8بلبهتتتت نمةنتتتتمهنا

وااتتتتتخيمصنةتتتتبحنتتتتتونمة  تتتتا ن اتتتتاهنتتتتت آةن

ن45بمة اننمآلخ نناان،نلتصنتلولتهنو مبلفن

ي  فنتونمةختطنمةبماتهنألتبيلتاانإةت نألياتفن

مةمتتاتل م،نللتتثنلتتتصنبهتتعنمةتتل تتلونب تت لن

ب نمةتو  نا نمةلقلقفنوماافنمةتااالهنا نمةيلم

مات ا نمةتقاوهنبمةاتبيانأل  نمةماتل م،نبتون

لتتصنلتمتتونتاتتبل ةانتوانتت ةنتتتونخ تتونمة اتتنن

مةنتتتااننتتتتونمة تتتبحنمة  تتتا  نمةتبهتتتبمناتتت ن

تبم  فن  ا نمةتابل ن،ن تتانمةاتب ةنم خت ىنالتتصنتاتبل ةانوط لقتفنما امتاسن،نبةت نألوتا ةنألتوناتب ةنتاتع ةن بن

ن.ن7تاع نوتقلاسن اصنتالونلتصنبها انأل  نلتلونمةماتل مننت اص

ن

ن

ن

ن

                                           
6
 http://www.elyomnew.com/news/nostalgia/2016/02/14/45011 

  .666، ص6676ركىيك الخدع السيىمبئيخ، الٍيئخ المصريخ الؼبمخ للكزبة، المبٌرح  -سيد ػلي
7
  

 علً الزجاج. منها(: خلفٌة مبنٌه ومرسوم الجزء األخٌر 7شكل )

 لشارلً شابلن Modern Timesفً فٌلم (: لقطة من 6شكل )
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ن

بتاتخيصنةل نمةتق لفنا ن تعنمةتتل لونبمة  لنمةلقلق نمةتو  نتونمةيلمب نتعنمةاب نمةتاع ةنتتوال تفنمإلهتالة،نبو ا تعن

مةال تان لهاا،نبمةت ني  تنفلتت انتعن تبنمةا األفننماتخيمصنمةاب نمةتاع ةنتصنماتخيمصنمة تال نبمةت اتاتنت لنويملات

خااتتفنواة اتتوفنةخاتتهنمةتمتتاةلن،نبةتتبنتتتان يانإةتت ن لتتايةنمإلفوتتاهنأل تتىنإ تتتا نم اتتوصنمةتا لخلتتفنب اتتوصنمةاا تا لتتانبمةخلتتاهن

نمةا ت .
8
نن

  (Model Shot)لقطة النماذج  -ج

ألوتتا ةنألتتون تتتال نمات تتفنمةتاااتتلهنتاتت عنوتقلتتاسن اتتصنتاتتع نةتنتتوهنمة تتتبل نن(Miniatures)مةت اتتتاتنمةتاتتع ةن

،ن بنتوتاو،ن بنطتاض مت،ن بناتاون بنللبم تاتن(Landscape)مةلقلق ن،نبةل نمة تال نفينتمبونأل  نةلضفنت اي نطولالتفن

اطت نتاااتلهنخ التفنخ مالف،ن بن نخاص،نوللثنلتمونماتخيمت انات نمةاتل صنإتتانوعت هنتهملتينمةت يت نب لتايةنأل اات  نةت

                                           
8
  667، ص 6668أشرف لجيت )د(، الزصميم االفزراضي للمىظر السيىمبئي، الٍيئخ الؼبمخ لمصُر الثمبفخ، -  

 (:8شكل )

 (:9شكل )
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 Hogwarts (: نموذج مصغر لهوجورتس9شكل )

 (: النموذج المصغر فً خلفٌة الصورة11شكل )

تق اف،ن بنوع هنألتهن بمنتونمةت ل متنمةوا لفنةتلقلدنتناةينلااعن بنلاتللهنتلقلق انتعنمةا اات نمةلقلقلتفن،نمتتان

 ن،نعن،ن ن،نيلن،ن بنماتتخيمت انات نت طقتفنمةل متفنات نمةتاتتبانم تتات نأل تيتانلمتبونتتونم اهتهنن–ن50ا نمةاب ةنا

نوياانتونمةا ا نمةلقلق .ةاوعنتونم اواعنماتخيمصنمة تبل ن
9
نن

بمة تتتتال نمةتاتتتتع ةنتاتتتتتخيصناتتتت نمإل تتتتتا نن

مةاتتتتل تاض نونتتتتمهن اااتتتتت ،نا تتتت نتلتتتتب نم تمتتتتتا ن

مةت ل متنت لنمةويملف،نب اولتنفلتت انمةلبصنمول ةنةتان

تبا  نتونخاهنتماةلننمإل تتا ن،نخااتفنات نتنتاةين

م اتتوصنمةتا لخلتتف،نب اتتوصنمةاا تا لتتانبمةخلتتاهنمةا تتت ن

ألتتايةنتتتاننمةتتت نتلتتتا نةتل م لتتاتنهتتختف،نللتتثن   تتا

تمتتتبونمفتاتتتايلفنب باتتت ناتتت نمة اقتتتاتنإلمنتتتتانفب  تتتتن

وتمتتاةلننت التتلنت تتكنمةتنتتاةيناتت نلاةتتفنو تتالنت تتاي ن بن

ماتخيمصنأل اا نلقلقلفنواةل صنمةطولا ،نواإلهاافنإةت ن

لةكناإونمة تتبل نمةتاتع نلتتصنإ نتا  نبتاتبل  نيمختهن

مااتتتبيلب،نبواةتتتاة ناإ تتهنةتتونلمتتبونأل هتتفنة تتتهلل متن

خت اتتفن بنةيتت بننمإلهتتالةنمةطولالتتفنبمةتتت نمة بلتتفنمةت

نتمبونا نمةعاةعنغل نتوضتفن ل النمةتابل .ن

متتتتتتانلب تتتتتين تتتتتبمنآختتتتت نتتتتتتونمةت اتتتتتتاتنن

امةتاملتتتتاتلنلط تتتدنأل ل تتتانماتتتصنمةت اتتتتاتنمةاتتتعل ةن

،نبةت نمةتت نتبهتعنن(Hanging Miniatures)مةتا قتفن

ل نبمةت ي نوللثنتي  نأل  نمةنانتفنبمه  تانولونآةفنمةتاب

لنبمةتت غصنتتتون   تتانتتت يانألتتتوانلتالتتهنتتتانت يلتتهنمة بلتتفنمة  ا لتتفن،نإان   تتانتتتلتت ن11 تت لنتتتونمةت يتت نمةاتتايان،ننتتمهنا

نواة تاهنبمإللااسنوا وااينمةلولفن،نتتانلماو انت ليمانتونمإلللالنمةتق عنبل اهنمةتناةيلونلتقو ب  انوا تلاحن مل .
10
ن

  (Matte Shot)لقطة الساتر  -د

تتناوهنةل نمةتق لفنإة نلينمول نوتق لفنمة بحنمة  ا  ،نبلتمتونمةقتبهن ونماختتوننمة تبة انوتلونمةطت لقتلونةتبنن

  هنا نلاةفنماتخيمصنتق لفنمة بحنمة  تا  نلتتصنمة اتصنأل ت نمة  تا نبلمتبونمةتاتبل نتوانت مان تتاصنمةمتاتل م،ن تتانات نلاةتفن

  تا نتعطت نوطوقتفناتبيملنااتات ل،نبواتينإتتتاصنمة اتصنمةتتاتدنأل لتهنلتتصن،نالتصنمة اتصنأل ت ن(Matt)ماتخيمصنتق لفنمةاات ن

مةتخ صنتونمة  لنغل نمةت ابصنةلات نة انو  لفنمةت يت نمةلت نامةتتل تلولن،نبتتونلتصنتاتبل  نيمختهنمإلطتا نمةاتاصنةتلةكن

 11نمةت ي نمةت معنألونط لدنمةل عن بنامةاات ل.

 Sixtyبفينماتخيتتنتق لفنمةاات نةتابل نمةت تاي نمةيمخ لتفنات نواتهنم اتوصن،نتلتهن"اتتبونألاتتاانتتونمةت تينن

Glorious Yearsنة تخ  ناةل و تنبل مبمسنن"(Herbert Wilcox)نللثنماونلتصنتاتبل نم اتوصنأل ت ن1938ن،

                                           
9
  667وفسخ ، ص -  

10
 Bernard wilkie, the technique of special effects in television, second edition, focal press, London & poston 

1989, p: 181:191. 
11

  123، ص 6668أشرف لجيت )د(، الزصميم االفزراضي للمىظر السيىمبئي، الٍيئخ الؼبمخ لمصُر الثمبفخ، -  
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ةبمحنمةت ل متنمةت نماونأل ل انط واانمول مانتونتاا حنت بيةنول قاتنإهالةنت تاافنبت ضلف،نبما تن ةبمحنمةاقننتونولون 

 اات نمةاات ،نللثنلقبتبمنو اصنةبلاتنفلاالفنبألايلفنتاتتخيصنإلخاتالنتاتيمتنمااتتبيلب،نبةمتونمللت مانتتانمتاونلتط تعن

لنWalter Percyإ تت ملنةتتلمنم اتت بعنإلهتتاالنواتتهنمةاخاتتتفنبمة ل تتف،نبفتتينمتاتتصنمة اتتاصنمةو لطتتا  نابمةتتت نول اتت ن

 لتتفناتت نتقتتيلصنةتتلمنمة تتبمنتتتونمة اتتصنواتتينفلاتتتهنو اتتصنمةتضتتاتنتتتون اتتبتاتنمةاتتقنن،نبموتمتتا نمة اتتبتاتنمةيمخ لتتفنواةاوق

نمةتاتا لفنتون بمضهنمةان ل ات.ن

بةمونماألتتاينم مو نأل  نةل نمةتق لفنا نمةايلتينتتونم اتوصنمتاونةتاتبل نمةت تاي نمةخا  لتفنمةتت نمتاونلاتاعنن

لقلتتدن  لتتفنتال تتفنة تختت  نإلي تتا نتتتيوناتت نلقوتتفنتال تتفنتتتونمةتت تونفتتينتعلتت تنتوتل تتانتاتتبل ةانأل تت نمةطولاتتف،ن بنةت

مةتاتا لف،نللثن ونماتخيمصنةل نمةتق لفنماونلااألينونمهنمول نأل  نتبال نمةملل نتونمةبفتنبمة  ي،نواإلهتاافنإةت نهتعطن

ن12.نIntolerance “1916صن"نمةتااعنمة اقاتنمإل تا لفنا نلاةفنإألايةنو النةل نمةتيونألهنمةطولاف،نمتانليثنا نال 

 (Joseph L. Mankiewicz)"نة تختت  ننCleopatraمتتتانماتتتخيتتنةتتل نمةتق لتتفناتت ناتتل صن"نم لبوتتات منن

،نللثنو لتن   ملنتونمةتااوينبمةتوا  نوتاةل صنمةطولات نبتم اتتنتضتاتنمآلاننتتونمةتيبا مت،نات نلتلونتتصن اتصن1963

ن13بمةتاوتنوااتخيمصنتق لفنمةاات نب هلاتنوتم افن فهنوملل .نواف ن   ملنمةتاوينبم ألتيةن

 digital Matte Shot لوحات الستائر الرقمٌة  

نن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

بل اينمةماتعن ونةل نمةتق لفنتطب تنأل ىنت نمةا لو،ن  واانإةىن  عنتعنمةتق لاتنمةليللفنم خ ى،نللثنمفت وتتنةبلتاتن

،نمةتت نلتتصنإ نتا ةانوااتتخيمصنلوحتات الستاتر الرقمٌتةمةاات نمةت ابتفنواةلينإةىن  الت ا،نبل تنتل  انا نمةبفتتنمةلاهت ن

م عنمةاب ،نب تال نلوللفنم وااي،نبةبلاتنمة اص.نللثنلقبصن ااتبنت كنمة بلاتنواة تعنولون الجن اتبتاتنمةاتات نت 

مة فتلفنيمخهنمةمتولبت ،نبمةاتهنأل  نإ تا نولضفنخاوهنتون ابتاتنبت اتاتنلوللفنم وااينتات هنل متفنمةمتاتل م،نتتتان

لةنمةتاتخيتفنةتلاماةنمإلهالةنمةطولالفنبتلاهنأل  نلةكنةبلاتنمةا اونااألينأل  نمةتباعنا ن طادنماتخيمصنتااي نمإلها

                                           
12

وفسً ص -   123  
13

وفسً، ص -   123  

-Matte Shot - a tribute to Golden Era special fx, http://nzpetesmatteshot.blogspot.com/2010/09/epics-caesar* ا

and-cleopatra-khartoum.html . 

(: لقطتان من فٌلم قٌصر وكٌلوباترا، وٌظهر فٌها الخلفٌات المرسومة ، حٌث رسم السور والمبنً 13(،)12شكل )
علً اللوح الزجاجً وومن وراءه الدخان الذي ٌظهر وكأنه ٌغطً السور واألعمدة، وفً المنظر اآلخر رسم الجزء 

 * Walter Percy Day، الرسومات ل األخٌر من الصحراء ومٌناء اإلسكندرٌة فً الذي ٌظهر من بعٌد

http://nzpetesmatteshot.blogspot.com/
http://nzpetesmatteshot.blogspot.com/
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لنة اتال فن14لننتمهناChris Evansام لسنملاتا  ن

"،نمةتتت نتتتصنماتتتخيمت اناتت نCarpathianنو"ما واللتتا

تنتتتاةينإ قتتتالنمة متتتاعنمةعتتتا فلوناتتت ناتتتل صن"تالتا لتتتكن

Titanicنمختتت م نا تتتلتسنمتتتاتل بون،"James 

Cameronن.ن14لن

بي ت نمة يلتينات نمةتااتتهنتتعنمةاتب نبم  اتاصننتتتعن

اتتتتل تاني تتتتب نمةتم بةب لتتتتانمة فتلتتتتفنمةتتتل تتتتفناتتتت نمة

مة فتلتتف،نللتتثنلتتتصنتاتتبل نمةتتل تتلوناتت ن غ تتعنةتتل ن

نمةختتيمناتت نماتتتيلبنةتتاتنخااتتفنبماتتتخيمصنمةم بتتتا

ةتتيتجنةتتل نمةتنتتاةينتتتعنمةتنتتاةينمةتاتتتتفنوبماتتطفن

نل.17،ا16ل،ا15مةلاابع،نبلي  نةلمنا نمةنمهنا

ن

ن

لن بهناتل صنلاتتخيصن1990ان2ماونال صنيمانةتا ين

ةقطتتاتنللتتفن فتلتتفنتتتعنةبلتتفنتتتات نتق ليلتتفنتتتون

مة  ا نتتصنتاتبل ةانبالات انهتبضلانات ن  تا ن

م خل ،نمةلانبفعنأل ىنتتي  ننمتولبت نا نمةتن ي

نن15مةتطا .

ول بهن  الفنمةاقي،نماونبفتتن اتصنةبلتاتنتتات نن

ت ابتفنواةلينلقت عنتتون  التته،نأل تىنمةت غصنتتون

ما تتنواتهنمة بلتاتنمةتق ليلتفنانتت مهنتوتله،نباناتلتانةبلتفنمت لسنإلاتا  نتتوناتال فنمإل قتالنن1997  هنا ن بمخ نألتاصن

  16تل بو.ما واللانا نتلتا لكن لتسنما

                                           
14

  123اشرف لجيت ، مرخغ سبثك ، ص -  

 *http://www.vfxhq.com/1997/titanic-picslaunch.html 

د ٌلمشبامح َدفيك الدرامح الخلفيخ ثجري اذف ٌلك يزم حذذثم ثؼد أَ أزرق , خضر ن ألُذاد  لمشٍد ػلى خلفيخ اػه رصُير رح مب ػجبَلكرا  

لمجبوي راد ايكُء دثىبلدٍد فمثال ثدال َالُلذ ل َالم بالكثير مه امب ػلى رُفير َلكرارسبػد رمىيخ َفيك مؼٍب. الدرامح المصممخ ػلى ثراد المؤثرَا

فيك ثم الدرامح المطلُثخ ػلى ثرالمحيطخ الجيئخ امب ثم رصميم َلمشٍد ثبلكرايزم رصُير أن فيمكه د لمدٍَُالُلذ الكثير مه الزي رأخذ َايخيخ رلزبا

 اد.لمميزامدٍمب ثسٍُلخ ممب يسمح للمخرخيه ثبلكثير مه د

 خيرربَن ثد  -َدثيررف لمؼبامكزجخ   -اجالخرر ارطُد َ الالاع اخزرا -َل الالمسم ا -ي بئلسيىمالفه ايخ رربن ررخمخ ثٍيح شؼجب -دَلسبرج خُ

, Cotta Vaz/Barron, p. 227The Invisible Art 
15

 

(: تم تصوٌر لقطة رقمٌة أخرى، تنتهً هذه اللقطة إلى 14)شكل 
أسفل مع صورة تاٌتانٌك التً تغادر رصٌف ساوثامبتون. تتضمن هذه 

اللقطة شدٌدة التعقٌد تأثٌرات الدخان الرقمٌة القادمة من زوارق 
السحب المصغرة النموذجٌة واللوحات الرقمٌة غٌر الالمعة التً تمثل 

الواضح تماماً أن هذه الصورة التً ٌتم السماء والرصٌف. من 
التقاطها بشكل فعلً والماء الرقمً مرئٌة بوضوح فً هذه اللقطة، 

وتكاد تمأل اإلطار فً العدٌد من اللقطات فً البحر ، وتتحمل تمحًٌصا 
 *.مكثًفا

(: المنظر النهائً للمٌنا بعد وضع المات، والصور 17شكل )

 3Dالمصممة بالحاسوب بواسطة برنامج ال

(: المنظر داخل أجهزة 15شكل )
 فصل الصورة الخلفٌةالحاسوب بعد 

 (: المنظر عند التصوٌر16شكل )
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،نب فت مصنD-3 تتال نببفينتصنماتويمهنمةطولنمآلونتونفوهنمةاتب نمة فتلتفنمةتت نتتصنإ نتا ةانوااتتخيمصنت م تعنمةاتب ،ن

ات نمةولضتتاتنمةلوللتفنمةتتت نتتصنإ نتتا ةانوبماتطفنمةلااتتبع،نتتتانلاتتت نمة اتص.نل تتعنمة اتتاتبونوتلونمةقتتبمصنمةت اتبصن فتلتتان

نن17ول مفنمةماتل منلوللفنم وااي.

 التطور التكنولوجً والواقع االفتراضً

 ليلتنمةطا ةنمة فتلفنتهلل مانمول مانأل  نإ تا نم اوصنمةال تاضلف،نب ل تنونمهنبمهت نأل ت نماتتخيمصنمةتق لتاتنبمةتت ل متنن

،نبمةتت نتاتوت نت ل تفنالقتفنة تل نمةتق لتاتن (Virtual Sets)بلةكنتونخوهنتق لفنيلمب نمةت تاي نماات مهتلفنمةتق ليلف،ن

بويلوانألونمةواهنت  انبمةت نالتصنمةليلثنأل  انالقاانواينماتا مهنا لعن ل نةل نمةتق لفنأل  نمةتاتلصنمةيمخ  ،نبأل  ن

نماتيلبنةاتنمإل تا نمةال تاض .ن

 

 االفتراضٌة والسٌنما: االستودٌوهات

 Virtual)ألت ننواتهنمةوتالللونمةاتل تانماات مهتلفن

Cinematography)أل تت ن   تتانمةقتتي ةنأل تت نخ تتدنن

تتتتت متونتنتتتت ينتتماتتتتتهنوااتتتتتخيمصنباتتتتاضهنبأل ااتتتت ن

مةمتولتتبت نمة فتلتتفن،ناقتتين اتتو نوااتتتطاألفنمةتختت  نمون

لليىنو  لتفنتاتوقفنةتنتاةينتتونمةاتل صنت تتعنمةتتل تلون

ات مهتتلفناتت نتنتت ينةليتت ن ل تتالنألت لتتفنبمةخ التتاتنما

مةتاتتتبل ن،نتتتتتانلتتتتل نةتتتهنمةتتتتلمصنمةماتتتتهناتتت ن تتتتامون

مةتتل تتلونيمختتهنتبفتتعنمةتاتتبل ن،نمتتتانتاتتاألي ناتت ن ختتلن

مةق م نمةاب ان،ناتبملنواامتاتالنوتتان ختلنتتونةقطتاتن،ن

                                                                                                                                    
16

 The Invisible Art, Cotta Vaz/Barron, p. 227 
17

  Matte World Digital | SIGGRAPH 1998 – Matte Painting in the Digital Age | Great Expectations: Creating 

Movement | Craig Barron 

(: خطوات وضع السفٌنة علً 20(،)17(،)18شكل )

 3D الخلفٌة االفتراضٌة والتً تم بناؤها ببرامج ال 

http://www.matteworld.com/projects/siggraph_2.html
http://www.matteworld.com/projects/siggraph_2.html
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مةتاتتبل نتتتون يلتتين،نلتتصنواتتينلةتتكنلقتتبصنمةقاضتتتفنأل تت ن بن

تنمة فتلتفنمةتت نات   انمةاتهنوااتخيمصنتاا متنمةماتل م

مةمتولتتبت ن ل تتالنألت لتتفنمةتاتتبل نمةاا تت نإل تتتا نخ التتاتن

بتبمفعنتابل نمات مهلفنو بيةننألاةلفنوااتخيمصنوت متجن

ةل نمةخ الاتنبمةتبمفتعنمة اصنلوللفنم وااين،نلصنلتصنيتجن

تتتعنتتتانتتتصنتاتتبل  نواةمتتاتل متنمة فتلتتفنإل تتتا نمةاتتب ةن

يمصنو متجنت ملعنمةتناةينتتونمة  اضلفنة ال صن،نبلةكنوااتخ

نخوهنتاتاحنمةم بتانببليةنمةت  ن.ن

 

 

 

 
  (Virtual Sets)تقنٌة المناظر والدٌكورات السٌنمائٌة االفتراضٌة 

إونما قتتوعناتت ناتت األفنم اتتوصنمةتتلان ليلتتهنمةمتولتتبت ناتت ن

م  واتتتلوناتتت فنم خلتتت ةنمتتتتاونتتتتلةونتتتتونمة اللتتتفنمةا لتتتتفن

بمإل تا لتتتتفنبلتتتتتىنمافتاتتتتايلفنةتتتتلسناقتتتتطنةاتتتت امن اتتتتوصن

مةمتتا تبونبمةتل لتتكنمةت اتتي،نبإ تتتانباتت ن لهتتانةتخ  تت ن

إتما لتتتاتن مضاتتتفنةخ تتتدنألتتتبمةصن”نمةلقلقلتتتف“بت ت تتت نم اتتتوصن

ت اتتتفنلوللتتفنم واتتاينتاتتبدنألتتاةصنمةبمفتتع،نباتتا ننبةتلتتف

مةتتل بونلتل بونا نماتتبيلبةاتناا غتفنتلتلطنو تصن تي مون

 بنمةتتت نالهتتلا انمةتق لتتبونبمةتوتتيألبونمةل التتبونأل تتىنت تتكن

مة تتي مونمة  فتتالن بنمةخهتت مل..نإونتنتت ينمةتتلان تتت نالتتهن

لامصنماو طفنمةتلا وبونا نمةوضت نبمةتت ننتاةي اةانات ناتل صن

بمةا ممنأل  نلاافنمةوض نبمة تاسنمةتت نما تتنتاتقطنن300"م

ات نمةوضتت نتتتتتنتايت تتانات نماتتتبيلبناتتا انإانتتتونم بتتتان،ن

باتلفنيمض لفنتعطتاةن لهتانواةم بتتا،نبمتاونأل تىنمةتتلتهن ون

ل يانل ماتهنولون ي مونمةم بتانمةخه ملنتتختلون  تهنوضت ن

تت نلقلق نتتانناةي ا نالتانواينأل ىنمةنانتف،نبلتتىنمة تاسنمة

ما تنتقتعنتتونأل ت نمةت متعنما تتنتاتقطنأل ت نات ايلدنتتون

مةتب دنمةتقتتبانامةمتا تبولن،نبمةخ التتفنمةلقلقلتفنة تنتت ينتتتتتن

إهتتاات انإةتتىنمةاتتب ةنوبماتتطفنمةتق لتتاتنماةمت ب لتتفنمة فتلتتفن

هتونل ماتنب وااينبتا ااتنت ابتفنتونةلضتفنمإلخت م ن

ن با لدنمةت ل متنمةابتلف.
ن

ن

ن
(: اللقطات الخارجٌة والداخلٌة للفٌلم، 25(، )24(، )23شكل )

نجد أن الدٌكور مبنً أجزاء منه داخل االستودٌو، والباقً محاط 
 بالكروما الستبدالها بأجزاء أخري مبنٌة بالخاسوب

ٌتحرك الممثلون ضمن حسابات معٌنة فً (: 22) (21(، )20(، )19شكل )

 استودٌوهات فارغة، ثم ٌتم تركٌب الخلفٌة المبنٌة بواسطة الحاسوب
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ه نةبنةقينلقدنمةمتولبت نةا األفنمةال تانألبمةصنمات مهلفنتتخل فنوإتقاونب ا ت ان اتقين ونألت لفنمةخيممنةلمنمةااةصنماات م

لقلقفنببمفعنلتل كنهت هنمةتتل بونهتونلااواتنتال فنا نماتبيلبةاتناا غفنغاةوا.نمةمتولبت نلاتطلعنت اتلينم امتا ن

بمةنخبصنبلتىنمة تتب نمةام لتف،نوتهنلاتتطلعن ونل اتيننخاتلاتنتتخل تفنةتلسنة تانب تبينات نمةبمفتع.نمتتاننتاةي انات ن

بمةمتولتتبت نللقتتدنمةتنتتاةينمةتتت نلاتتاعنتلقلق تتاناتت نمةبمفتتعن…نم اتتطب امةمللتت نتتتون اتتوصنمةا تا لتتانبمةخلتتاهنمةا تتت ن بن

 اتتواعنأليلتتية.نإونغتت دنمةوتتاخ ةنتلتا لتتكناتت نمةاتتل صنتتتصنوتتاةمتولبت ،نب تتتبم نمةولتت نمة اض تتفنتتتتتنوتتاةمتولبت ،نبمةللبم تتاتن

ت ..نبلتتىنمةمتاتل منم اطب لفنمةهختفنبمةتخلافنبتناةينمة ألعنبمةات مألاتنمةل ولتفنب لتوتنمةاهتالنم  تانوتاةمتولب

نمةال تاضلفن اولتن فتلفنمتولبت لف.

بتتتتعنةل نمةت اي نبمةيلمب متنماات مهلفنواةت ب فنإةىن ا تعنمةايلتينتتونمةتتلت مت،نامتهنأل ات ن بن ت لنواةتيلمب ن بن

وانت ةنمةت ي نلتمون ونلتعل نتونن لنإة نآخ ،نبلتمون ونلتل كنبليب ،نمهنلةكنا ن اسنبفتنمةات هنمةلقلقت نا انت

أل  نمة تبمللنإلنلتمتونماتتويمهنيلمتب نةت يت نماتتهنوا اتتبيلبنةو  تاتجنلتلممنأل ت نمة تبملنوت يت نآخت نتتونختوهن   ت ةن

مةتتتلمصنمةخااتتفنوتتاةمتولبت ،نطاةتتتان ونمةولضتتفنمةتتت نل مةتتانتنتتاةيبنمةت لا لتتبونةلاتتتنلقلقلتتفنبةم  تتانولضتتفنمات مهتتلفنتبةتتيةن

نوبماطفنمةمتولبت .ن

فنتقبصنآةلت انتونخوهنتمبلونت تبألفنتت بألفنتونمة تال نبمةت اتاتنلوللفنم وااين،نابملنما تناتام فنااةولضفنماات مهل

 بنتتل متتفن،نت اتتلةنوبماتتطفنوتت متجنمةمتولتتبت ن،نبمةتتت نلتمتتونإهتتاافنألتتتهنا تت ناتتامونتاتتط نإةل تتاناتتهانا تتاون بنتاتتتصن

مةمتولبت ن،نبلتمونةاب نمةمتولبت نمةاام فنبمةللتفن ونت متعنلاتطلعن ونل تجنيلمب مان بنتمبل اانخوهن لاصنفوضهنوااتخيمصن

ن.ن18تااانا نيلمب نمات مه ن،نتتانل ا  انتويبنيل اتلملفنب مل نإلا ةنةوةتتاصن

 

 وهناك عدة عناصر وأدوات أساسٌة ٌجب استعمالها لتولٌد هذه البٌانات الالزمة، وهً  

 Motion)ماتتتتخيمصنت اتتتاتنة ل متتتفن 

Sensors)ت لقتتتتفنواةمتتتتتاتل م،نلتتتتتتصنتتاواتتتتتفنن

تبها انوبماطفنبلتيمتنخااتفنت موتفنف لوتاان

 توناقننمااتبيلب.ن

ماتتتتتتتتخيمصن  سنة تتتتتتتتلمصناتتتتتتت نمةل متتتتتتتفن 

(Motion Control Head)نبةتتبن  تتا ن،

 ل معنأل ىنمةماتل من اا انبلولونمهنل ماتنمةتلهنبمةيب مو.ن

نت طفنمة  اتلفنبم اقلتفنو تبون   دنواةتتنأل تىنخ التفنماتخيمصن ياصنإي مكنة نمه،نبلةكنوتطولدن يتاصنختاصنتتونم  

تاتاحنمةم بتانمة  فتال،ن بنوااتتخيمصنيمضت ةنخااتفنامتنتاننةتلمنمةنتمه،نبأل ت ن اتاسنمةتي ت نمة ليت نة تلمنمةنتمهنلتتصن

 لااعنتبهعنمةماتل منبهوطنمة ببصنة ا.ن

بلقتتبصن  تتا نمةمتولتتبت نوتتوتتعنتاتتا نمةمتتاتل متن ل تتالن

ت اتاتنمةتلوتتفنأل ت نمتاتل متنمةتابل ،نتونخوهنمة

مةتاتتبل ،نبمةتتت نتقتتبصنوتتاطومنمةمتولتتبت نوإلتتيمللاتن

مةمتتاتل متنتتتونللتتثنمةطتتبهنبمةاتت هنلاتتعنمةاتتتدن
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ةمتهنمتاتل منةليلتاان،نتتتانل ةتهنن(Tilt)،نبمةل متفنمة  اتلفنن(Pan)،نبمةل متفنم اقلتفنن(Zoom)بتقيم نل متفنمةت ببصن

ناانإل تا ناب نةت اي نبيلمب متنمات مهلفنو اسنتاا متنمةتابل نمةلقلقلفن.مةمتولبت نةتلاماةنةل نمةماتل متنمات مهل

 نتائج البحث

 تبهل نتبمفعنمةتابل نفوهني ب نمةتم بةب لانمة فتلف،نبملننماونماتتخيمصنمةختيمنبمةتت ل متنمةتق ليلتفنات نمةتاتبل ن

ةبنمةاولهنمةبللينبم تلهنةو النبماتمتاهنمةت اي نبمةيلمب متنمةخا  لفنا نمةت ي نمةاتل تاض ،نللتثنلتتصنو تالن ت لنت  تان

ناتنمةت ني  تنا نلةكنمةبفتنبلاتمتهنمةواف نألونط لدنماتخيمصنواهنمةتق ل

 اينمةتطب متنمةت نط  تنأل ىنتاتلصنمةخ الاتنمةال تاضلف،نبلةتكنتتونختوهنمةتطتب نمةتق ت ،نبملالتفنتطتب نمةخ التفن 

نمةال تاضلفنبادنمةتق لاتنمةتاتليلف

 ي ب نتق لفن يليةنا هتن اا انونيةنأل  نا األفنمةاونمةال تاض ،نبة نمةتق لتفنمة فتلتفن(Digital Technology)ن

،نبةبنتانلتمونتوليتهنتونخوهنتبيلننةل نمةتق لفنونتمهنا ت نأليتلصنمةااأل لتفنات نمللت نتتونت تاهنمةتيلمب نمة فتت ن بن

ن.(Virtual Studio)،ن بنمااتبيلبنماات مه نن (Virtual Set)مةت اي نمة فتلفن،نبمةت نتا ننواةت اي نماات مهلفن

 طتتب نمةتتلانطتت  نأل تتىنمةت يتت نمةاتتل تاض نتتتونختتوهنواتتهنم اتتوصنمةتتت نمةتاتتيانواةولتتثنبمةتل لتتهنةخاتتاضصنةتتلمنمةت

نماتخيتتنةل نمةتق لاتنا نتاتلصنمة قطاتنو ا
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