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 مقدمة :

لقد اثر التطور التكنولوجً للكامٌرات علً شكل المحتوي المرئً فتنقسم كامٌرات الفٌدٌو عامه حسب طرٌقه استخدامها 

وكامٌرات   Studio Camerasوكامٌرات االستودٌو  Field Camerasوكامٌرات المٌدان  Camcordersالً 

 الصوره المتحركه فى الوقت الحالى نظرأ لممٌزاتها .والتى تستخدم غالبا فى انتاج   HDTV Camerasعالٌه الحده 

وكان ذلك نتٌجة للتطور العلمى والتكنولوجى واالكتشافات العلمٌة والتقدم الصناعى الهائل الذى حدث بالكامٌرات من 

حٌث  كان لها األثر فى تغٌٌر شكل ومفهوم الصورة المتحركة من أنواع وأشكال مختلفة لكآل منهم الغرض من أستخدامه

الجودة والدقة واللون وغٌرها من عناصر الصورة ، لذلك تستعرض الباحثة فى الدراسة الراهنة بعض من أنواع 

 .عالٌة الحدة التى تستخدم حالٌا   الكامٌرات

Abstract: 
Study the Impact of the technological development of the cameras in the production of the 

Motion Picture and to highlight the language of the image to achieve a distinct image to 

express the appropriate visual content. study the specifications of the latest types of digital 

cameras that are currently used and knowledge of the advantages of using digital cameras in 

the form of the final image resulting in increased clarity and accuracy of the image is less than 

used the traditional cinema of the price of cameras and printed the film for hundreds of copies 

and sent back to the cinemas, helped the director to make films easily and control shooting 

well . 

Research problem: The search problem is summarized in: 

The difference between the final shape of the motion picture with the technological 

development of cameras and studying the effect of technology development on visual  

content. 

Research importance: 
- Assisting the specialists in the knowledge of the connection between the          technological 

development of the cameras and the impact on visual content .  

- Study the specifications of the latest types of cameras used in the production of motion 

pictures. 
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Research Methodology The researcher follows the descriptive analytical method     

where the researcher studies the effect of technological development of the cameras on        

the final form of the motion Picture in the visual content ,The researcher also follows the 

descriptive method of the latest types of cameras which used to produce the motion picture . 

Results :  
Through the study of the impact of technological development of cameras on  the final     

form of the motion picture in the visual content, the researcher concludes the following : 

  -The difference in image quality resulting from clarity of color and accuracy in image 

depending on the technological development of each camera type . 

  - Providing a huge budget for the production companies from printing the film to         

hundreds of copies and send them to cinemas again in the traditional way in the           

opposite of digital cinema. 

 - help the director to make films easily and control shooting well where enabled the    director 

when he finished filming any scene to be aware Show what he had just recorded . 

Recommendations : the researcher recommends the following : 

- Conducting more analytical studies of the technological development of cameras and the 

impact of each type on the final form of the image and documenting it with practical 

applications . 
- Developing the curriculum for the specialists with the technological development  of the 

cameras and training them on all available types .  

Arri- Amira   

 

 Arri-Amira( لكاميرا 1شكل)

حٌث تصل   Alexa للممٌزات التى توفرها حٌث انها تحاكى صوره الـفهى تعتبر اآلداه األمثل للقٌام بالتصوٌر وذلك 

اطار فى الثانٌه وٌحتوى تصمٌمها المتمٌز التوازن الفعال والعدٌد من الدرجات اللونٌه التى  200بالجوده الى ما ٌصل 

 توفرها فى الشكل النهائى للصورة المتحركة .

 مواصفات الكاميرا :

  اطار فى الثانٌه فهى تزٌد من قٌمه االنتاج بتكلفه أقل  200ٌصل لـ حٌث تصل الجوده بها الى ما 

خط او  1080بصوره فائقه الجوده   Amiraوتسجل ال  Alexaفهى تحتوى على نفس نوع الوسٌط الحساس لكامٌرا الـ 

2k   فتحه بمستوٌات  14التى تعتبر مناسبه للعرض بأى نسبه قٌاس فى نطاق دٌنامٌكى للسماحٌه او التباٌن قد ٌصل الى

لتقدٌم الصور مثل   Amiraنسبه اضاءه منخفضه مع توفٌر درجات لونٌه للطبٌعه والعدٌد من درجات بشره الجلد فتسعى 

 1الحٌاه الطبٌعٌه .

                                           
http://www.arri.com 

1
 

http://www.arri.com/
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 Amira( صور طبيعة من كاميرا 2شكل )

 ال تستغرق الAmira   الكثٌر من الوقت لبدء التشغٌل وٌمكن استخدامها مباشره من الحقٌبه من قبل مستخدم واحد

دون تأخٌر بحٌث تكون متوازنه تماما وتوفر الراحه الكامله للمصور فى حٌن ان محدد الرؤٌه الخاص به نوعٌن من ال 

OLED   كعدسه ٌمكن النظر منها أو شاشهLCD  ٌه واالستخدام األمثل لجمٌع وظائف التى تمد المصور بالصوره الح

 الكامٌرا .

  تعتبر الـAmira   فرٌده من نوعها حٌث انها توفر مرونه غٌر محدوده فى الصوره والدرجات اللونٌه فٌمكن ان تستند

فى درجات اللون   3D LUTفى تصوٌر بعض اللقطات اثناء التصوٌر بدال من ذلك انتاج طرٌقه  الـ 3D LUT لعمل 

وتحملٌها بعد ذلك على الكامٌرا اثناء االعداد  وحتى من الممكن تعدٌلها على المشهد اثناء التصوٌر واٌضا ٌمكن  الخارجٌه

تحمٌل التعدٌالت الفردٌه على الصوره لمشهد كامل مما ٌعطى المصورٌٌن والمخرجٌن درجه أكبر من االبداع على اانتاج 

 الصوره المتحركه مع الحفاظ على تكالٌف أقل .

  على غرار جمٌع منتجاتArri   صممت الـAmira   لتكون استثمار اٌمن وطوٌل األجل وٌتحمل الكثٌر من الصعاب

فى الظروف المحٌطه لتحمل مشاق الحٌاه ، فتعمل تلك الكامٌرا بكفاءه عالٌه فى اى مكان من صحارى وقمم جبال مغطاه 

 بثلوج وغابات.

وهى أعلى جائزة فى مهرجان برلٌن   Golden Bearجائزة  Gianfranco Rosiوقد حصل المخرج اإلٌطالى 

 Amira .2حٌث تم تصوٌر الفٌلم بـ  Fire at Seaالدولى على فٌلمه التسجٌلى 

سهلت مهمة تصوٌر األفالم التسجٌلٌة  حٌث ٌمكن التحكم فى الصوت والصورة بدقة وبسهولة   Amiraفحٌنما ظهرت 

 كما تم شرحها مسبقا   .

Blackmagic Cinema Camera 

إن السبب فى ظهور االفالم الوثائقٌه حالٌا بالشكل األكثر من مدهش هو انه تم تصوٌرها بكامٌرا رقمٌه وبعد ذلك تم 

فكامٌرات الفٌدٌو تسجل ولكن بجودة تظهر  DaVinci Resolveتصحٌح االلوان بها باستخدام برنامج جٌد مثل  

فصممت لكى تحاكى جودة   Blackmagicعلى الوسائط الحساسه العادٌه اما كاألفالم المنزلٌه وذلك النها تقتصر 

 سٌنمائٌه وذلك لمقدرتها على تسجٌل نطاق واسع من التباٌن وسماحٌه التعرٌض .

                                           
2

وقضى عذة أشهر على قبرة   Fire at Seaأفضل جبئزة فى ههرجبى برليي الذولى عي فيلوه  Gianfranco Rosi حصل الوخرج اإليطبلى 

فيصل هئبث هي   ، للخعرف على السكبى الوحلييي إلى درجت أى سوحج له حصىير حيبحهن اليىهيت بطريقت طبيعيت وغير هزعجت،بجزيرة الهبيذوسب 

وكبى يخكىى طبقن العول كلت هي رجل واحذ وهى روسى  ، وكبى روسي يراعى كل هي الوهبجريي الببئسيي ببلقىارة للعيش عل حلك الجزيرة 

 .وخيبراحهب للصىث واسعت النطبق Amiraصىث وصىرة  وكبى الخصىيرأسهل بكثير بإسخخذام 
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 Blackmagic( لكاميرا 3شكل)

صممت لذلك الغرض  Blackmagicفإذا كنت بحاجه الى دقه أعلى وعمق مٌدانى اعلى وغالق جٌد ٌتحكم بسرعه فالـ 

فتعتبر هى الخٌار االمثل للحصول  PLأو   EFملٌمتر مزوده بعدسه  35ومساحه وسٌط حساس تصل الى   4kبجودة 

فتحه عند التصوٌر وتمكن من التصوٌر بزاوٌه واسعه جدا  12على صوره عالٌه الجودة قد تصل السماحٌه فٌها الى 

لسماحٌه والتباٌن بها قد تمكن من تصوٌر مناطق الظل واالضاءه فنحصل على صوره واضحه وجمٌله اٌضا بنطاق ا

 العالٌه أكثر من اى كامٌرا فٌدٌو تقلٌدٌه .

بدقه هندسٌه عالٌه ومن المعدن ذات تشكٌل منمق باستخدام احدث االجهزه االلكترونٌه مع   Blackmagicوصممت الـ

التى ٌتكون هٌكلها من البالستٌك  واٌضا صممت حتى ٌتمكن الثقٌله خالفا لمعظم الكامٌرات   PLامكانٌه دعمها بعدسات

 RAW3وأكثر من ذلك تصمٌمها الفائق الصغٌر وقادره على تسجٌل   Steadycamالمصور بحملها بالٌد أو بتثبٌتهابـ

 2ومزوده بشاشه تعمل بخاصٌه اللمس . SSDوباستخدام كروت الذاكره الذكٌه 

 

 للصدمات والضغط  Blackmagic( تحمل كاميرا4شكل)

ذات نطاق دٌنامٌكى  4kاو   2.5kوبها امكانٌه فرٌده وهى اختٌار نوع من نوعٌن الوسٌط الحساس الذى ٌعمل بجوده 

 واسع المدى فتمكن من تعدٌل مقاس االطار وبجوده عالٌه الحده 

 
 ( التحكم فى تقسيم اإلطار بالكاميرا5شكل)

                                           
1 Raw file is an image generated by digital cameras , It contains uncompressed, raw image data that can be 

adjusted for exposure and white balance using software that supports the format. RAW files are used for storing 

unaltered image data as captured by a digital camera's sensor 

https://www.blackmagicdesign.com/products/cinemacameras 
2
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ه العمل باللمس مما تسهل ادخال البٌانات على الكامٌرا والتحكم مباشرا فٌها حٌث صممت الشاشه المزوده بالكامٌرا بإمكانٌ

ٌمكن كتابه البٌانات على لوحه مفاتٌح بها فهى سهله االستخدام مثل أى هاتف ذكى فهى تمكن المصور من تحدٌد موقع 

فمن الممكن القٌام بعملٌات ما بعد لوان الملفات بسهوله من داخل الكامٌرا والقٌام بعملٌات ما بعد االنتاج من تصحٌح اال

االنتاج من التحكم فى الدرجات اللونٌه والتعدٌل دوت تحوٌل الملفات فتسجل تلك الكامٌرا المعلومات على ملفات تتوافق 

فى  مع جمٌع التطبٌقات الرئٌسٌه وهذا ٌعنى انه ال ٌوجد اهدار للوقت لتحوٌل البٌانات قبل بدء التصحٌح اللونى والتعدٌل

اٌضا تحتوى الكامٌرا على العدٌد من البٌانات فى مرحله ما بعد االنتاج فهى تتوافق مع العدٌد مع البرامج للتصحٌح و

 مخارج وأشكال للكابالت مما توفر الكثٌر من المال امام المستخدم .

 ومن أشهر األعمال التى تصوٌرها :

Texting is Dangerous,The One , Hiding Places , Kill Game,  Winter in Paris 

 :مميزات الكاميرا

  ٌمكن تسجٌل البٌانات والمعلوماتRAW  

  سعرها مناسب 

  نسخه متاحه من برنامجDaVinci Resolve   

 عيوب الكاميرا :

  صغر حجم الوسٌط الحساس 

 الخاص بها  4صعوبه الشكل االرجنومٌكى 

  قله جوده الشاشهLCD   

  ال ٌمكن التحكم فى مستوى الصوت بها 

  ال ٌمكن تغٌٌرأو استبدال البطارٌه الداخلٌه 

  لقطه فى الثانٌه  30ٌقتصر معدل االطارات الى 

Arri Alexa  

  وتعتبر أول انتقال فى صناعه  2010هى كامٌرا رقمٌه النتاج الصور المتحركه بجوده عالٌه وظهرت فى ابرٌل

وتحتوى على وسٌط حساس نوع  PLوتمتاز عدستها بنوع  D-21و  Arriflex D-20الكامٌرات عالٌه الجوده بعد 

CMOS  وتسجل  2160×2880للتصوٌر بجودة  35مقاسRAW . 

 روت الذكٌه بالكامٌرا وٌمكن الحاق الكSxS   أو  709التى ٌمكن ان تسجل تفاصٌل بجودهProRes 422  او

ProRes 444   وكذلكDNxHD  خط ، فٌمكن أن تصل اللتقاط الى ما ٌقرب  1080ٌمكن تسجٌل بجوده تصل الى

 ProRes   422 .2اطار فى الثانٌه بجوده   120

 االعالنات ذات المٌزانٌه العالٌه فهى تسجل بجوده عالٌه على غرار الـ  فصممت الكامٌرا النتاج االفالم او البرامج او

Red   وPanavision Gensis   وThomson Viber . 

                                           
4

 ٌوثر ما كل دراسة الضرورى من ٌصبح فانة والبٌئة والمنتج االنسان بٌن االرتباط تحسٌن الى ٌهدف علم هو األرجنومٌكس او باألرجنومٌكى ٌقصد 
 والمنتج االنسان بٌن األداء وامان كفاءة على

https://www.arri.com/camera/alexa/2  

 

https://www.arri.com/camera/alexa/
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( شكل كاميرا 6شكل) Arri Alexa 

هى أول كامٌرا من   Alexaفظهرت خمسه نماذج فكانت الـ  2012فى عام   Alexaفقد تم توسٌع نماذج وأشكال للـ 

والتى تمتاز بامكانٌه التحكم عن بعد السلكٌا ونظام   Alexa Plusو ظهر بعدها   2010منتجات عائله الٌكسا فى ابرٌل 

تمتاز   Alexa Mوبعدها Anamorphicفهى مثالٌه لعمل صوره   Alexa Plus 4:3و ظهر بعدها   LDSعدسات 

 . Alexa XTو   Alexa Studioظهرت وبعدها  3Dبصغر حجمها وامكانٌه التصوٌر 

 . , Brooklyn ,47 Ronin ,Broken City,  Macbethومن أشهر األفالم التى تم تصوٌرها  هى 

RED ONE 

رقمٌة "رد السٌنمائٌة الكامٌرا م  ال2009أنها ستطرح خالل عام السٌنما الرقمٌة  تشركة رد لصناعة كامٌراأعلنت  

باستخدام حساس  2540×4520ستكون قادرة على تسجٌل صور ذات نقاط تصل إلى التً  .Red Oneوان" 

CMOS  مم. 35مقاس سوبر 

     بإنتاج سٌنما رقمٌة على أحدث تكنولوجٌا. وسٌكون للكامٌرا "رد وان" سعر تنافسً ٌسمح لإلنتاج قلٌل التكلفة نسبٌا  

 

 Red( كاميرا 7شكل )

 ا:وتكون أبعادهأرطال  8جسم الكاميرا  حوالي يزن 

ا 6.3× " طوال  12 نظام تركٌبً. وله تعتمد على " للعرض. والكامٌرا مصممة على أساس فكرة عامة 5.2× " ارتفاع 

على الكامٌرا  تركب وغٌرها View Finderنقاط تركٌب عدٌدة وأجهزة مساعدة مثل أجهزة تسجٌل، ومحددات رؤٌة 

مٌسترٌوم  .والمحسس البصري الخاص بالكامٌرا والتً أطلقت علٌه اسمبدال  من أن تكون أجزاء أصلٌة من الجسم

Mysterium  من نوع  CMOS  والمجموع الكلى للنقاط  2540×4520الة وبنقاط فع   مم13.7×مم24.4حجمه

مم 35دٌسٌبل. وحساس المٌسترٌوم له نفس مساحة فعالٌة إطار الفٌلم السوبر  66ومجال دٌنامٌكً  2580×4900

(، مما ٌسمح بإنتاج نفس عمق المجال الضحل بمصاحبة العدسات المصممة لتغطٌة نظام 16:9ول إلى عرض نسبة طب)

بت حسب  10بت أو  12بعمق لونى  RAW Bayerمم. وٌنتج حساس الكامٌرا رد وان ملفات خام من نوع باٌر 35

 اختٌار نوع البٌانات الخارجة من الكامٌرا.

ال إلطار الفٌلم سوبر الحساس فً نظام "جزئً" ٌمكن فٌه للحساس أن ٌحاكى الحٌز الفع  باستخدام  والكامٌرا تسمح أٌضا  

 مم.16وذلك ٌتٌح استخدام الكامٌرا بعدسات مصممة لتغطٌة نظام السوبر  2K جودةمم وهو ٌلتقط صورة ب16
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إطار فً  24بمقدار  4K( سوف ٌتٌح تسجٌل بٌانات الحساس Raw Codecالضاغط الخامى ) Red Codeإن نظام 

مٌجاباٌت/ثانٌة. وهذا المعدل للبٌانات منخفض بما ٌكفى لكً ٌصبح من الممكن  27.5الثانٌة بمعدل بٌانات حوالً 

( ذلك المستودع Red-Driveالتسجٌل بالكامٌرا محمولة، )على سبٌل المثال، ٌمكن التسجٌل على مستودع رقمً ٌسمى )

من ممٌزات، ولكنه ٌحتوى على  RAWٌمكن التمتع بما تحمله تقنٌة الخام  "(. وفى النهاٌة2.5ٌحتوى على هارد دٌسكٌن 

 .Color Depthبت من معلومات العمق اللونً  10

 الصورة الخارجة من الكاميرا

فً المؤتمر العالمً  4Kالمٌسترٌوم والتً تعتمد على المحسس البصري الصورة التً تم عرضها للكامٌرا رد وان 

 Sonyماركة سونً  4Kجهاز عرض من خالل  ,International Broadcasting Conventionلإلذاعة 

SRX-R110,  بدت الصورة شدٌدة النقاء، ولها مجال دٌنامٌكً مبهر، ونتٌجة أدائٌة جٌدة لدرجات البشرة واإلضاءة

 5العالٌة .

كن كثر أس تخدامها فى أفالم الدراما على رضاء صانعى األفالم سواء تسجٌلٌة أو دراما ول  Redوأستحوذت كامٌرا 

 نظرا   لتكلفتها العالٌة ومن أهم األعمال التى تم تصوٌرها :

Independence Day , Room ,Bring Him Home, Hobbit , Tarazan 

 وهى :  Redوهناك بعض األعمال تم تصوٌر مشاهد بها بـ 

Civil War captain America, Jurassic World   وفٌلمAvatar2   دٌسمبر  25والمخطط له العرض فى

 .2017ماٌو  5المقرر عرضه    Guardians of The Galaxy Vol.2و أٌضا فٌلم  2017

RED EPIC-W 8K S35 Sensor 

 

 RED EPIC-W 8K( كاميرا 8شكل )

الذى ٌتٌح للمبدعٌن بتسجٌل    HELIUM 8K S35تتمٌز بجودة الصورة الفائقة وأفضل دقة فى فئتها ومزودة بوسٌطـ

ملٌون بكسل لتلتقط كل التفاصٌل الصغٌرة والدقٌقة  35أدق التفاصٌل بالصورة المتحركة قد تصل نسبة الوضوح إلى 

 HD .6أو تقنٌة الـ   4kبالصورة أكثر من أستخدام 

                                           
5
 Steven Ascher,Edward Pincus: The Filmmaker's Handbook,A Comprehensive Guide for the Digital 

Age,2013 Edition,p.120 
6Noah

 Kadner, RED, The Ultimate Guide to Using The revolutionary Camera , 2010,p.130     
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 8k( وضوح التفاصيل بـ 9شكل )

النتٌجة الحصول على صورة سٌنمائٌة متحركة باأللوان الزاهٌة وتقوم بتصوٌر األلوان بنطاق دٌنامٌكى ال ٌصدق فتكون 

 بإضافة الظالل الموجودة بالصورة للحصول على أكثر صورة واقعٌة ممكن أن تتخٌلها العٌن البشرٌة.

فى  Avid DNxHR /HD Formatأو  Proxy 4k proResو  REDCODE RAWقادرة على التصوٌر بـ 

 عرها .وقت واحد ، ولكن ٌعٌبها زٌادة س

 

 Arriflex D-20 الكاميرا األريفليكس السينمائية فائقة الجودة

 

 Arriflex D20( كاميرا 10شكل )

. ونتٌجة لذلك فإن Super 35mالحساسة التً تتساوى فً الحجم مع حجم الفٌلم  CMOSتستخدم هذه الكامٌرا شرائح  

مم التقلٌدٌة وبالتالً توفر خصائص بصرٌة 35مؤهلة الستخدام كل العدسات السٌنمائٌة المتاحة للكامٌرا  D-20الكامٌرا 

 7عالٌة وال تقلل من فرص اإلبداع.

تم تصمٌم الكامٌرا بحٌث تكون قرٌبة إلى حد كبٌر من شكل الكامٌرا السٌنمائٌة, باإلضافة إلى االختٌارات الكثٌرة المتاحة 

ٌنمائٌة ومحدد الرؤٌة البصري واضح الرؤٌة والملون الذي ٌوفر صورة عالٌة الجودة لتحدٌد الوضوح من العدسات الس

والتكوٌن بشكل أكثر سهولة وٌسر ومن أهم ممٌزته أنه ٌعطً صورة أكبر فً المساحة مما تسجلها الشرائح الحساسة، كما 

ٌعطً فرصة أكبر لضبط التكوٌن والحركة باإلضافة أنه ٌوفر مساحة أكبر من الصورة التً تسجلها الشرٌحة الحساسة ف

إلى أنه ٌستخدم طاقة قلٌلة فبالتالً متاح استخدامه فً حالة استخدام البطارٌة ومرآة غالق دواره صامته وتتٌح هذه الكامٌرا 

ارات المتاحة القدرة على تسجٌل الصور بسرعات عالٌة والتحكم فً السرعة باإلضافة إلى أنها متوافقة مع أغلب اإلكسسو

 2للكامٌرات األرٌفلٌكس التقلٌدٌة .

طفرة عند دخولها فى مجال تصوٌر الصورة المتحركة وأثرت فى المحتوى المرئى  D-20فقامت تلك الكامٌرا األرٌفلكس 

 أٌضا   فى الفٌلم التسجٌلى لما لها من ممٌزات ومن أشهر األعمال التى تم أستخدامها فى تصوٌرها : 

Prisoners of the Sun ''2013'' , Hogfather ''2006'' , Captain Abu Raed  , 

Uncertainty''2008'' , RocknRolla''2008'' , Corpse Bride ''2005''  

                                           
  

 Jon Fauer, Arriflex 35 Book, Third Edition , Focal Press , p.107
1 

  2https://en.wikipedia.org/wiki/Arriflex_D-20  
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 Canon EOS C300 Mark II 

بنطاق واسع من   Cinema EOS 4kثورة فى الجٌل الثانى لنظام  Canon EOS C300 Mark IIتعتبر كامٌرا 

, وتتمٌز  4k RAWوأٌضا   4k /2k/HDالممٌزات والمحسنات الجدٌدة علٌها متضمنة التسجٌل الداخلى والخارجى بدقة 

بنظام جدٌد من ضبط  Dual Pixel CMOSفتحة مزودة بـ  15هذة الكامٌرا بطاق دٌنامٌكى واسع قد ٌصل إلى 

الوضوح والتسجٌل للمعلومات ولها قدرة عالٌة من المرونة فى إنتاج تطبٌقات الصور المتحركة باالستدٌوهات االحترافٌة 

 باإلضافة إلى اإلنتاجات المستقلة من أفالم تسجٌلٌة ومسلسالت تلفزٌونٌة وإعالنات تجارٌة وبالرٌاضة .

 

 Canon EOS C300 Mark II( كاميرا 11شكل )

مٌجابٌكسل  8.85وبها أٌضا  نظام إعادة تصمٌم للكادر المطلوب تصوٌره وتحتوى على مستشعر للصور تم تطوٌره لـ 

بٌكسل وٌمكن التصوٌر بها بأقصى سرعة  2160 ͯ 4096بدقة قصوى قد تصل إلى  4k (DCI)والذى ٌدعم تسجٌل 

102  ،400 ISO (+54 dB إللتقاط صورة حادة وواضحة ب  ) كافة التفاصٌل بإستخدام اإلضاءة المحٌطة فقط وبها

عدسة بإختالف  100مرونة عالٌة من خالل توافق الكامٌرا مع مجموعة كبٌرة من العدسات قد تصل إلى أكثر من 

 8األنواع .

ولكن  DSLRالواسعة من عدسات  Canonتوافق ا لٌس فقط مع مجموعة  EOS C300المثبتة على  EFتوفر عدسة 

ا مع سلسلة  مع  Super 35mmللسٌنما الرئٌسٌة وعدسات الزووم. ٌتم إقران المستشعر  EF-mount CN-Eأٌض 

، والذي ٌستخدم طرٌقة مبتكرة الختراق البٌانات الحمراء والخضراء والزرقاء  Canon DIGIC DV 5معالج الصور 

منفصلة. لمزٌد من المرونة لضبط التصوٌر أثناء مرحلة  لتمكٌن أداء األلوان على مستوى ٌتطلب خالف ذلك ثالثة رقائق

ا وضع  ، والذي ٌنتج عنه استنساخ غنً  Canonالخاص بشركة  Gamma Logما بعد اإلنتاج ، توفر الكامٌرا أٌض 

 بالدرجات اللونٌة فً مناطق الضوء والظالل فً الصورة بنطاق دٌنامٌكً موسع.

 Panavisionمن شركة  Genesisجينيسيس الكاميرا 

 

 Genesis( كاميرا 12شكل )

                                           
 
Chris

topher Grey, Canon  DSLR , Focal press , 2008 ,p.471  
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التً تصل فٌها حجم الشرٌحة الحساسة إلى حجم   Genesisونتٌجة أخرى للتعاون بٌن شركتً سونً وبانافجن الكامٌرا 

مم باإلضافة إلى 35مم وبالتالً فهً متوافقة مع كل العدسات السٌنمائٌة المستخدمة مع الكامٌرات 35مساوي للفٌلم سوبر 

  Daynamic Rangومدى حٌوي واسع Depth of fieldكبٌر  عمق مجال

حجمها ووزنها وتوافقها مع المواصفات األرجونومٌة ٌجعلها مالئمة لكافة االستخدامات سواء محمولة أو للعمل داخل 

فً األستودٌو فهً قابلة لالستخدام على االستٌدي كام أو محمولة أو على كرٌن أو حتى تستخدم للتصوٌر تحت الماء 

housing9  أو مركبة على حوامل التثبٌت على السٌارات فهً توفر حرٌة كبٌرة للمصور وقابلة للتثبٌت أو االستخدام

 تحت أي ظروف:

  .مالئمة ومتوافقة مع كل إكسسوارات البانافجن 

  كادر/ث25 كادر/ث ، 24كادر/ث ، 23,976كادر/ث باإلضافة إلى السرعات الثابتة  50:1سرعة التصوٌر من  ،

 كادر/ث. 30كادر/ث ، 29,97

  مٌجابكسل. 12.4تعمل بجودة تصل إلى  

   .وتستخدم وصلة ألٌاف بصرٌة للتحكم فً الكامٌرا لتتم عملٌة تسجٌل البٌانات بدون ضغط 

  400فً العادة تكون حساسٌتها ISO  1600ومن الممكن أن تمتد إلى ISO .فً ظروف اإلضاءة الضعٌفة 

   0 360إلى  0.80ٌمكن التحكم فً زاوٌة الغالق من. 

 10تحتوي على نظام مدمج للتحكم فً الكامٌرا للتحكم فً الوضوح والزووم و فتحة العدسة.

وتم أستخدامها مؤخرا   فى كثٌر من األعمال التسجٌلٌة والدرامٌة حٌث كان لها دور فعال على المحتوى المرئى للصورة 

سٌتها العالٌة التى تمكن مدٌر التصوٌر من التصوٌر فى أماكن اإلضاءة الضعٌفة مع جودة عالٌة المتحركة نظرا   لحسا

 للصورة ومن أهم تلك األعمال :

Drop Dead Diva ''2014'' , Lost Girl '' 2010'' , Breakout Kings ''2012'' ,  

CSI: Miami ''2012'' ,Captain America : The First Avenger''2011'' , Parental Guidance''2012'' 

,Californication''2014'' ,2012 ''2009'', Heaven Is for Real ''2014''  

Crittercam  

وهى عباره عن كامٌرا صممت خصصٌا لتثبت على الحٌوانات  Crittercamوأنتجت ناشٌونال جٌوجرافٌك الكرٌتركام 

حتى تعطى صوره حٌه دوت تدخل االنسان و حتى تعكس صوره الحٌاه البرٌه طبٌعٌه فظهرت اوال للحٌوانات البحرٌه 

 2وكانت تثبت عن طرٌق وعاء خاص وفقا للجو المحٌط بالحٌوان , وبعد ذلك ظهرت للحٌوانات البرٌه .

 
 على ظهر حوت Crittercamميرا ( كا13شكل )

                                           
9

 وهى عببرة عي حبفظت  هي الزجبج حىضع بذاخلهب الكبهيرا للخصىير ححج الوبء  
10

  Gerald Millerson ,Jim Owens:Video Production Handbook, Fourth Edition ,focal press,p.80 

http://animals.nationalgeographic.com/animals/crittercam/2   
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واختلفت شكل الكرٌتركام على مدار السنٌن مع التطور التكنولوجى حتى ظهرت الٌوم بالشكل الصغٌر ولتحملها العدٌد من 

 الظروف الصعبه المحٌطه بالحٌوان.

 
 Crittercam( أخر شكل للـ 14شكل )

ها من تصغٌر للحجم والوزن لتصل حالٌا لكٌلو والذى ال ٌمثل فقد طرأت العدٌد من التغٌٌرات على الكرٌتركام منذ اختراع

 .جزء كبٌر من وزن الحٌوان المثبته به بحٌث تتناسب معه وتتحمل الظروف المحٌطه به

ونجحت ناشٌونال جٌوجرافٌك الصدار كرٌتركام تعمل بالكروت الذكٌه بدال من شرائط الفٌدٌو التى تؤثر على التصوٌر 

وانتاج كروت  PNYوعلى مٌكانٌكٌه استرجاع المعلومات واحٌانا فقدان للماده العلمٌه المصوره وذلك بالتعاون مع شركه 

  11جٌجا ٌمكن ان تزود بالكرٌتركام . 16بذاكره 

أما الكرٌتركام التى تستخدم مع حٌوانات الٌابسه أكثر تطورا بحٌث تتٌح فرٌق العمل بنقل الصوره مباشرأ عن طرٌق 

مزوده به  GBSموجات وتتٌح لهم التحكم فى بدء واالنتهاء من التصوٌر وٌمكن اٌضا تحدٌد موقع الكرٌتركام عن طرٌق 

 ها بضرر له .حٌث ٌمكن تحرٌر الكرٌتركام من الحٌوان حال تسبب

 وظهرت اٌضا نوع من الكرٌتركام ٌمكن تثبٌه بالطٌور بحٌث ال ٌتعدى وزنها الـجرامات ,

 

 ( كاميرا كريتركام بالطير15شكل )

 النتائج والتوصيات: 

 أوال النتائج :

المحتوى من خالل الدراسة لموضوع تأثٌر التطور التكنولوجى للكامٌرات على الشكل النهائى للصورة المتحركة فى 

 المرئى تستنتج الباحثة ما ٌلى :

 .نوع كامٌرا اختالف جودة الصورة الناتجة من وضوح اللون والدقة فى وضوح الصورة تبعا  للتطور التكنولوجى لكل 

توفٌر المٌزانٌة الضخمة على شركات اإلنتاج من طبع الفٌلم لمئات النسخ وإرسالها لدور العرض مرة اخرى بالطرٌقة  

 عن السٌنما الرقمٌة التى وفرت الكثٌر بفضل الكامٌرات الرقمٌة الحدٌثة . التقلٌدٌة

زٌادة وضوح ودقة الصورة النهائٌة بالكامٌرات الرقمٌة الحدٌثة فى نفس ظروف اإلضاءة المحٌطة بالمشهد دون  

 التكلف فى مصادر اإلضاءة .

                                           
1 Ibid. 
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لعدٌد من العملٌات المرهقة عن النظام التقلٌدي, السهولة فً خلق وصنع الفٌلم والتحكم بلقطاته , ووجود اختصارات ل 

ٌصور المخرج مشاهد الفٌلم وعندما تمتلئ البكرة ٌرسلها إلى غرفة المونتاج دون أن ٌعرف ما بالداخل من الجهة األخرى 

مرٌح جدا   , فالكامٌرا الرقمٌة تـُمكن المخرج عند انتهائه من تصوٌر أي مشهد  أن ٌعٌد عرض ما قام بتسجٌله للتو  وهذا

 له .

 :ثانياً التوصيات

 فى ضوء ما تقدم توصى الباحثة باآلتى :

عمل المزٌد من الدراسات التحلٌلٌة للتطور التكنولوجى الحدٌث للكامٌرات وتأثٌر كل نوع على الشكل النهائى للصورة  

 وتوثٌق ذلك بتطبٌقات عملٌة .

التكنولوجى للكامٌرات وتدرٌبهم على كل األنواع المتاحة  تطوٌر المناهج الدراسٌة للمتخصصٌن فى التصوٌر بالتطور 

 وذلك إسهاما  فى تكوٌن هوٌة المصور الجٌدة .
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