المحاضرة الثانية

تصوير وطبيعة ي 111
مميزات الصورة الجيدة:

توجد مجموعة من الصفات يمكن أن تجتمع لتكون الصورة الجيدة و تميزىا عن الصورة الرديئة يمكن
أيجازىا بما يمي:
1ـ الوضوح:

المقصود بالوضوح ىو حدة الصورة  Sharpnessفكمما كانت الصورة حادة كانت العناصر
الموجودة فييا واضحة وبذلك تقوم مقبولة لمعين.
2ـ التباين :Contrast
المقصود بو تمايز و اختالف األلوان في الصورة فكمما كانت األلوان متمايزة عن بعضيا
البعض كانت الصورة جيدة و العكس صحيح .فتباين األلوان يريح العين من البحث عن تمييز

ألوان العناصر المختمفة في الصورة.
3ـ اإلضاءة والظل:

الصورة عبارة عن معمومات تسقط عمى حساس الكامي ار عمى شكل ضوء ،وكمما زادت شدة
الضوء ازدت كمية المعمومات الداخمة و بالتالي يزيد وضوح الصورة  .إن عممية المزج بين
الضوء و الظل تعطي لمسة فنية ساحرة لمصورة.
4ـ وضوح الموضوع:

كمما كان موضوع الصورة واضحا كمما كانت الصورة جيدة فالمصور الجيد يعرف ماذا يريد،

فمثال إذا كان يريد أن يصور منظ ار طبيعيا مثال في بستان لمنخيل فعميو أن يتجنب إظيار

أعمدة و أسالك الكيرباء أو السيارات أو أي عناصر اخرى ليس ليا عالقة بتصوير الطبيعية.
5ـ المحظة المناسبة اللتقاط الصورة:

الصورة ىي لحظة من الزمن  ،واختيار المحظة المناسبة يعطي قيمة لمصورة  ،فعمى سبيل

المثال اذا اراد المصور أن يصور منظ ار لمسماء فعميو أن يختار الوقت المناسب كأن يكون في
وقت الغروب حيث تكون الشمس قريبة من األفق و السماء يكون لونيا برتقالي الى أحمر .

مثال آخر عمى أىمية المحظة المناسبة لمصورة ىو التصوير الصحفي  ،فيو ييتم بمحظة وقوع
الحدث.
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6ـ ترتيب العناصر في الصورة:

أن الترتيب الجيد و المقصود لمعناصر داخل الصورة تدل عمى ذوق المصور و خبرتو

فالعناصر أو األجسام المرتبة ىي التي تعطي الجمال لمصورة.
أجزاء الكامي ار الرقمية :Parts of the camera

رغم تعدد اشكال و أنواع الكاميرات حول العالم إال أن جميع الكاميرات تتكون من نفس األجزاء

األساسية  ،إذ تتكون الكامي ار من جزئين ميمين ىما:
1ـ جسم الكامي ار :The body

وىو عبارة عن الجزء الظاىر من الكامير ويكون بشكل متوازي مستطيالت يكون بداخمو غرفة

مظممة تماما تحوي بداخميا كل من الحساس  sensorو الغالق . shutter
2ـ العدسة :Lens

وىي عبارة عن مجموعة من العدسات المركبة وضيفتيا التحكم في كمية الضوء الداخل الى
الكامي ار .
أنواع الكاميرات الرقمية:

أوالً  //الكاميرات المدمجة :compact cameras

تمتاز بأن يا صغيرة الحجم و سيمة اإلستخدام و تؤدي عادة معظم الوظائف التي يحتاجيا اليواة

إذ تمتقط صو ار من نوع  ، snapshotلكن إمكانية ىذه الكاميرات تكون محدودة إذ ال يمكن

التحكم بحرية في معظم ىذه ا لوظائف ،كما أنيا تسمح بتصوير جوانب محددة فقط.
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الكاميرات شبة اإلحترافية :Semi Professional

تمتاز بأنيا أكثر تعقيدا من الكاميرات المدمجة و تحوي وظائفاً غير موجودة في الكاميرات

المدمجة و يحتاج المصور لبعض المعمومات حول استخدام الكامي ار حتى يستطيع أن يستفيد منيا،
عادة ال يمكن تغيير عدساتيا بما يتالئم مع وضع التصوير المطموب .

الكاميرات اإلحترافية :Professional cameras
وتسمى أيضا ) DSLR (digital single lens reflectو ىي كاميرات معقدة تحتاج إلى

إلمام بمبادئ التصوير و تدريب عمى استخداميا حتى يتمكن المصور من الحصول عمى صور
احترافية باستخداميا  ،تمتاز ىذه الكاميرات بالوظائف الكثيرة و إمكانية التحكم بجميع الوظائف بطريقة

احترافية ،كما يمكن تغيير إعداداتيا حسب الغرض المراد تصويره ،كذلك يمكن تغيير عدساتيا لمتالئم

مع وضع التصوير.
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