
لنسخ  المطلوبة  األساسية  والمهارات  التقنية  المعدات  الفصل  هذا  يصف 
المواد الوثائقية في الميدان. ينصب التركيز الرئيسي على الرقمنة باستخدام 
الكاميرات، على الرغم من التطرق إلى الماسحات الضوئية في نهاية الفصل. 
الجوانب  تحديد  مع  األولى،  مبادئها  من  الرقمية  الكاميرا  بتقديم  الفصل  يبدأ 
واختيار  الغالق  وسرعة  العدسة،  وفتحة  التعريض،  مثل  الرئيسية  التقنية 
النسخ  ذلك حوامل  بما في  األخرى،  األساسية  المعدات  ينظر في  ثم  العدسة. 
الثالثية، ويربطها بمناقشة اإلضاءة والفالش - وهو اعتبار رئيسي  والحوامل 
فيما يتعلق بنسخ الوثائق. ينصب التركيز طوال الوقت على كيفية نسخ المواد 
بنجاح يرقى إلى معايير األرشفة، ورقمنتها من أجل الحفاظ عليها على المدى 

الطويل، حتى في الظروف النائية والصعبة وغير العادية.

الكاميرات والماسحات الضوئية

عند تحديد معدات مشروعك، سيكون لديك اختيار أساسي بين الكاميرا الرقمية 
المواد  لنسخ  المسطح  الضوئي  والماسح   )DSLR( العاكسة  العدسة  ذات 
بمعيار احترافي. بالنسبة لبعض المواد ذات الطبيعة الخاصة، قد تحتاج أيًضا 
إلى التفكير في ماسح ضوئي لألفالم أو ماسح ضوئي علوي، ولكن المعدات 
المهددة  األرشيفات  برنامج  مشروعات  معظم  نطاق  تتجاوز  النوع  هذا  من 
باالندثار وال يناقش الكتاب أيًا منها بشكل أكثر استفاضة. لكل من الكاميرات 
والماسحات الضوئية مزايا وعيوب معينة. لذلك من الضروري الحصول على 
فكرة واضحة عن طبيعة المادة التي ترغب في نسخها، ال سيما أبعادها المادية 
وطابعها، إلى جانب البيئة حيث سيُجرى النسخ، قبل االختيار وشراء المعدات.

2. الرقمنة في الميدان:
معدات ومهارات

باتِرك ساذرالند

© Patrick Sutherland, CC BY 4.0                                                       https://doi.org/10.11647/OBP.0138.02
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The importance of preparation

Whatever equipment you choose to purchase, it is absolutely 
essential that you get to know your copy set-up and are fully 
conversant with the technology prior to any field trip. This is 
true whether you are using a scanner or a digital camera with 
lenses, and whether you are using available light, supplementary 
lighting or flash. With camera technology and with flash, this 
learning process may take several days, especially if you have not 
used a sophisticated digital camera before. You also need to be 
fully conversant with your data management system.

Digital cameras and scanners are complex technologies 
and operating processes need to be learned well in advance of 
undertaking digitisation. This is especially true for projects in 
remote locations.

Figure 10. EAP644, Camera and scanner used in parallel, Beirut.   
This project used both a camera with copy stand, and a scanner, to 
digitise nineteenth-century photographs.   
Photo © Yasmine Chemali, CC BY 4.0.

أهمية التحضير

على  تتعرف  أن  للغاية  الضروري  فمن  شراءها،  ستختار  التي  المعدات  كانت  أيًا 
أي  قبل  الصلة  ذات  بالتكنولوجيا  كاملة  دراية  على  تكون  وأن  النسخ  ترتيبات 
رقمية  كاميرا  أو  ماسًحا ضوئيًا  تستخدم  كنت  ذلك سواء  وينطبق  ميدانية.  رحلة 
المتاح أو اإلضاءة اإلضافية أو الفالش.  بها عدسات، وسواء كنت تستخدم الضوء 
أيام،  التعلم هذه عدة  الكاميرا والفالش، قد تستغرق عملية  باستخدام تكنولوجيا 
خاصة إذا لم تكن قد استخدمت كاميرا رقمية متطورة من قبل. تحتاج أيًضا إلى أن 

تكون على دراية كاملة بنظام إدارة البيانات الخاص بك.

تعلم عمليات  تقنيات معقدة ويجب  الضوئية  والماسحات  الرقمية  الكاميرات  تعد 
تشغيلها بشكل جيد قبل مباشرة عملية الرقمنة. وينطبق ذلك بشكل خاص على 

المشروعات في المواقع النائية.

الشكل EAP644 .10، الكاميرا والماسح الضوئي المستخدمان بالتوازي، 

بيروت. استخدم هذا المشروع كالً من كاميرا مع حامل نسخ وماسح 

ضوئي لرقمنة صور القرن التاسع عشر.

.CC BY 4.0 ،الصورة © ياسمين الشمالي
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الكاميرا أم الماسح الضوئي؟

مزايا الماسحات الضوئية

البسيطة مسطحة 	  الوثائق  الماسحات الضوئية المسطحة على  تحافظ 
الوثائق  محاذاة  مشاكل  تتجنب  فهي  ثم  ومن  داخليًا.  وتضيئها  تماًما 
مع  الزاوية  واسعة  عدسات  استخدام  عن  الناجم  المحتمل  والتشويه 
ينتج  فإنه  صحيح،  بشكل  الضوئي  الماسح  استخدم  إذا  الكاميرات. 

نسًخا دقيقة طبق األصل.

يمكن للماسحات الضوئية حفظ الملفات مباشرة بصيغة TIFF ويمكن 	 
البرنامج  ملفات  أسماء  باستخدام  الملفات  لحفظ  بسهولة  إعدادها 

النهائية، وبالتالي تقليل عبء العمل بعد اإلنتاج.

عيوب الماسحات الضوئية

يمكن 	  التي  للوثيقة  األقصى  الحجم  على  قيود  الضوئية  للماسحات 
نسخها.

 	 ×  29.7(  A3 من  أكبر  وثائق  مع  تستخدم  التي  الضوئية  الماسحات 
42.0 سم( باهظة الثمن وكبيرة جًدا وغير محمولة.

التي يكون فيها مصدر 	  الحاالت  الماسحات الضوئية مناسبة فقط في 
كهرباء موثوق.

إلى 	  باإلضافة  الوثائق،  لمس  يتضمن  الضوئية  الماسحات  استخدام 
األمر  ذلك  يكون  وال  الضوئي.  المسح  ولوحة  الصفحة  بين  التماس 
األول، وذلك من  المقام  المجلدة في  المواد  الحاالت- ومع  لكل  مناسبًا 

منظور الحفظ.

مزايا الكاميرات الرقمية

الكاميرات أسرع في االستخدام كثيًرا من الماسحات الضوئية عند نسخ 	 
المماثل )صفحات من كتاب غير  الوثائق ذات الحجم  أعداد كبيرة من 

مجلد أو صور ذات حجم قياسي، على سبيل المثال(.

تعمل الكاميرات ببطاريات قابلة إلعادة الشحن وال تعتمد بشكل مباشر 	 
مع  أكثر  تتناسب  فهي  لذا  كمبيوتر،  بجهاز  االتصال  أو  الكهرباء  على 
العمل في المواقف التي ال يمكن فيها التنبؤ بإمدادات الكهرباء. )ولكن 
البطاريات تحتاج إلى إعادة شحنها، لذا فمن الضروري توفر مصدر ما 

للكهرباء(.

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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عيوب الكاميرات الرقمية

معظم 	  من  االستخدام  في  تعقيًدا  أكثر  الرقمية  الكاميرات  تعد 
الماسحات الضوئية، لذا فإن منحنى التعلم أكثر حدة.

ال تسجل الكثير من الكاميرات بصيغة TIFF، لذا يلزم تصدير 	 
الملفات من صيغة RAW إلى TIFF. ستحتاج أيًضا إلى إعادة 

تسمية الملفات أثناء هذه العملية )انظر الفصل السادس(.

يجب ضبط الكاميرات بعناية للتأكد من أن ظهر الكاميرا مواٍز 	 
النسخ وال تشوه في  قيد  الوثائق  بحيث تضبط  النسخ،  لسطح 
العدسات  العملية. ويصح ذلك تحديًدا عند استخدام  أثناء هذه 

ذات الزاوية الواسعة.

ما ماركة الكاميرا التي يجب أن أشتريها؟

تعد كل من Canon وNikon من العالمات التجارية المعروفة للكاميرات، 
العالمتان  تقدم  المحترفين.  المصورين  لمعظم  التلقائي  االختيار  وهما 
وأنظمة  والملحقات  والعدسات  الكاميرات  أجسام  من  واسعة  مجموعة 
متينة  االحترافي  شبه  النطاق  في  تنتجانها  التي  والكاميرات  الفالش، 
وموثوقة وبالتالي فهي مناسبة جًدا لظروف العمل الميداني. ربما تكون 
الكاميرات األرخص في نطاقاتها، على الرغم من قدرتها على إنتاج صور 
ممتازة، أقل احتمااًل لقسوة العمل الميداني، حيث أن موانع تسرب الرطوبة 

والغبار أقل فاعلية فيها ولن تدوم غوالقها لفترة طويلة.
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The Digital SLR camera:  
a general introduction

Digital cameras are devices which capture and store images in a digital 
format. They record the light passing through a lens onto a light-sensitive 
electronic sensor that captures a permanent image. There is a huge 
variety of different kinds of digital camera. They are now commonly 
built into phones, computers, tablets and many other devices. However, 
the Digital Single Lens Reflex is the ideal camera for copying because of 
the level of control it offers over framing, focus and exposure.

The Endangered Archive Programme only recommends the use 
of DSLR cameras and does not recommend the use of other kinds 
of camera.1 As well as offering high image quality, the design of a 
DSLR camera allows the operator to see directly through the lens of 
the camera, rather than through a separate viewfinder. (This is true 
whether you are actually looking through the camera viewfinder or 
using the rear LCD screen.) This means that the framing and focussing 
of the camera is extremely accurate, which is especially important 
when copying close up. Equally importantly, DSLRs allow for very 
precise control of exposure when using available light or flash. They 
allow the photographer to view images almost immediately in order 
to check the quality of reproduction, the focus and exposure, and to 
assess the arrangement of objects within the frame and check for any 
problems like surface reflection. DSLRs can also be set up for tethered 
shooting, which entails connecting a digital camera to a computer. 
As described below, special tethering software displays the image 
onto the computer screen and can save the image files directly onto 
the computer hard drive and/or the camera’s memory card. Finally, 
DSLRs have interchangeable lenses.

1  Digital camera technology is continually evolving, and manufacturers may well 
develop mirrorless camera technologies appropriate for digitisation projects in 
remote locations.

يُسجل  الصور وتخزنها بصيغة رقمية.  تلتقط  أجهزة  الرقمية هي  الكاميرات 
للضوء  إلكتروني حساس  استشعار  العدسة على جهاز  يمر عبر  الذي  الضوء 
يلتقط صورة دائمة. هناك تشكيلة كبيرة من أنواع الكاميرات الرقمية المختلفة. 
اللوحية  واألجهزة  الكمبيوتر  وأجهزة  الهواتف  في  شائع  بشكل  اآلن  تضمن 
والعديد من األجهزة األخرى. ومع ذلك، فإن الكاميرا العاكسة مفردة العدسة 
في  توفره  الذي  التحكم  لمستوى  نظًرا  للنسخ  المثالية  الكاميرا  هي   )SLR(

التأطير والتركيز والتعريض.

رقمية  كاميرات  باستخدام  لالندثار  المعرضة  األرشيفات  برنامج  يوصي 
من  أخرى  أنواع  باستخدام  يوصي  وال  فقط،   DSLR العدسة  مفردة  عاكسة 
 DSLR الكاميرات1. باإلضافة إلى تقديم جودة صورة عالية، يتيح تصميم كاميرا
وليس من خالل محدد  الكاميرا،  مباشرة من خالل عدسة  الرؤية  للمستخدم 
المنظر viewfinder المنفصل. )هذا صحيح سواء كنت تنظر بالفعل من خالل 
محدد المنظر أو تستخدم شاشة LCD الخلفية.( وهذا يعني أن تأطير الكاميرا 
وتركيزها دقيق للغاية، وهو أمر مهم بشكل خاص عند النسخ عن قرب. بنفس 
القدر من األهمية، تسمح كاميرات DSLR بالتحكم الدقيق للغاية في التعريض 
عند استخدام الضوء أو الفالش المتاح. إنها تسمح للمصور بمشاهدة الصور 
والتعريض  والتركيز  التصوير  جودة  من  التحقق  أجل  من  تقريبًا  الفور  على 
انعكاس  مثل  مشاكل  أي  من  والتحقق  اإلطار  بداخل  األشياء  ترتيب  وتقييم 
السطح. يمكن أيًضا إعداد كاميرات DSLR للتصوير المربوط، والذي يستلزم 
توصيل كاميرا رقمية بجهاز كمبيوتر. كما هو موضح أدناه، يعرض برنامج 
الصور  ملفات  حفظ  ويمكنه  الكمبيوتر  شاشة  على  الصورة  الخاص  الربط 
الكاميرا.  ذاكرة  بطاقة  و/أو  الكمبيوتر  بجهاز  الصلب  القرص  على  مباشرة 

أخيًرا، تحتوي كاميرات DSLR على عدسات قابلة للتبديل.

1 تتطور تكنولوجيا الكامريات الرقمية باستمرار، وقد يطور املصنعون تقنيات كامريات بدون مرآة مناسبة 
ملرشوعات الرقمنة يف املواقع النائية. 

الكاميرا الرقمية العاكسة
 :SLR مفردة العدسة

مقدمة عامة

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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Full-frame or APS camera?

The term full frame is used by photographers as shorthand for 
an image sensor format which is the same size as 35mm format film 
(36 x 24mm). Historically, 35mm was considered a small film format 
compared with medium format or large format cameras.

Advanced Photo System (APS) sensor cameras have much 
smaller sensors (approximately 22.5 x 15mm, but varying between 
manufacturers). This means a full-frame sensor has over 2.25 times the 
surface area of an APS-C sensor.

Advantages of APS cameras
•    Cheaper, slightly smaller and slightly lighter than full-frame 

cameras of similar build quality and specification. 
•    Good APS cameras produce high quality image files perfectly 

acceptable for EAP projects. 
Disadvantages of APS
•    The focal lengths of all lenses are effectively magnified by 1.5–

1.6 times, meaning that a standard 50mm lens becomes a short 
telephoto lens. This can cause problems for projects copying 
larger items. (However, a good close-focussing 35–40mm fixed 
focal length lens could replace a 50mm macro for most copying of 
items larger than 12 x 18cm.)

Advantages of full-frame cameras
•    Higher quality resulting from the larger sensor size.
•    No magnification of lens focal length.
Disadvantages of full-frame cameras
•    More expensive than APS cameras of similar quality. They also 

tend to be larger and heavier. Cheaper full-framed cameras offer 
excellent image quality but are less robust than more expensive 
cameras.

For more on recommended cameras, see Digital Appendix 4 at  
https://doi.org/10.11647/OBP.0138.11

كاميرا ذات إطار كامل أم كاميرا APS ؟

يستخدم المصورون مصطلح اإلطار الكامل كاختصار لصيغة مستشعر الصورة 
الذي يكون بنفـس حجم فيـلم بصيغـة 35 ملم )36 × 24 ملم(. تاريخيًا، كان 
الـ 35 ملم يعتبر صيغة فيلم صغيرة مقارنة بالكاميرات ذات الصيغة المتوسطة 

أو الصيغة الكبيرة.

تحتوي كاميرات مستشعر نظام الصور المتقدم )APS( على مستشعرات أصغر 
15 ملم، ولكنها تختلف من شركة مصنعة ألخرى(. هذا  بكثير )حوالي 22.5 × 
يعني أن مستشعر اإلطار الكامل يحتوي على أكثر من 2.25 مرة من مساحة سطح 

 .APS مستشعر كاميرا

 APS مزايا كاميرات

الكاميرات ذات اإلطار 	  أرخص، وأصغر قليالً، وأخف بعض الشيء من 
الكامل ذات الجودة والمواصفات نفسها.

تماًما 	  مقبولة  الجودة  عالية  صور  ملفات  الجيدة   APS كاميرات  تنتج 
لمشروعات برنامج األرشيفات المهددة باالندثار.

APS  عيوب كاميرات

تكبر األبعاد البؤرية لجميع العدسات بفعالية بمقدار 1.5–1.6 مرة، مما 	 
يعني أن العدسة القياسية مقاس 50 ملم تصبح عدسة تقريب قصيرة. 
يمكن لذلك أن يسبب مشاكل للمشروعات التي تنسخ عناصر أكبر. )ومع 
ذلك، يمكن أن تحل عدسة جيدة ذات بعد بؤري ثابت 35-40 ملم محل 
عدسة الماكرو 50 ملم لمعظم عمليات نسخ العناصر األكبر من 12 × 

18 سم.(

مزايا الكاميرات ذات اإلطار الكامل

جودة أعلى ناتجة عن حجم المستشعر األكبر.	 

ال يوجد تكبير للبعد البؤري للعدسة.	 

عيوب الكاميرات ذات اإلطار الكامل

أغلى من كاميرات APS ذات الجودة المماثلة. تميل أيًضا إلى أن تكون 	 
الكامل جودة صورة  الكاميرات األرخص ذات اإلطار  أكبر وأثقل. توفر 

ممتازة ولكنها أقل متانة من الكاميرات األكثر تكلفة.

لمزيد من المعلومات حول الكاميرات الموصى بها، راجع الملحق الرقمي 4 على: 
 https://eap.bl.uk/remote-capture-arabic
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DSLRs: principles and settings

Exposure

The exposure is a measure of the amount of light that is transmitted 
through the camera lens to the sensor. This is the light reflected from the 
surfaces of the objects framed by the camera. 

In any given lighting situation, correct exposure is achieved through 
setting a combination of the aperture and shutter speed at a particular 
ISO setting. These settings are recorded in the metadata attached to each 
digital file. In simple terms, the ISO setting represents the sensitivity 
of the camera to light. Therefore, and as discussed below, the larger 
the ISO number the more sensitive it is. Changing any of these three 
variables of aperture, shutter speed and ISO changes the exposure. 
(The exception is when working with flash, where in many situations 
changing the shutter speed has little or no effect on exposure.)

The aperture

Camera lenses contain an aperture, which is essentially a hole through 
which light can travel. The diameter of this aperture is adjustable in 
much the same way that the iris of an eye adjusts the size of the pupil. 
On most DSLRs the aperture is adjusted on the camera, rather than on 
the lens.

The aperture controls the amount of light that passes through the 
lens, thereby affecting the sensor’s exposure to light. Aperture settings 
are expressed as f-numbers. Smaller apertures have larger f-numbers 
(f16 for example), whilst larger apertures have smaller f-numbers (e.g. 
f2.8). On older lenses the aperture was controlled by a ring engraved 
with numbers in the following order: f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, 
f22. (In this example, the maximum aperture of this particular lens is 
f1.4 and the minimum is f22: maximum and minimum apertures vary 
between different kinds of lenses.) The difference between each adjacent 
aperture number on this list is known by photographers as a ‘stop’. 

 كاميرات DSLR: المبادئ واإلعدادات

التعريض

إلى  الكاميرا  عدسة  عبر  تنتقل  التي  الضوء  لكمية  مقياس  هو  التعريض 
المستشعر. هذا هو الضوء المنعكس من أسطح األشياء التي تؤطرها الكاميرا.

في أي حالة إضاءة، يتحقق التعريض الصحيح من خالل ضبط مزيج من 
فتحة العدسة وسرعة الغالق في إعداد ISO معين. تسجل هذه اإلعدادات في 
المرفقة بكل ملف رقمي. بعبارات بسيطة، يمثل  )الميتاداتا(  األولية  البيانات 
إعداد ISO حساسية الكاميرا للضوء. ومن ثم، وكما سيناقش الحًقا، كلما زاد 
رقم ISO زادت الحساسية. يؤدي تغيير أي من هذه المتغيرات الثالثة للفتحة 
استخدام  عند  هو  )االستثناء  التعريض.  تغيير  إلى    ISOوالـ الغالق  وسرعة 
الفالش حيث يكون لتغيير سرعة الغالق في العديد من الحاالت تأثير ضئيل أو 

معدوم على التعريض الضوئي.(
الفتحة

أن  للضوء  يمكن  ثقب  األساس  فتحة، وهي في  الكاميرا على  تحتوي عدسات 
ينتقل من خالله. قطر هذه الفتحة قابل للتعديل بنفس الطريقة التي تضبط 
بها قزحية العين حجم البؤبؤ. في معظم كاميرات DSLR، تضبط الفتحة على 

الكاميرا، وليس على العدسة.

على  يؤثر  مما  العدسة،  عبر  يمر  الذي  الضوء  مقدار  في  الفتحة  تتحكم 
تعريض المستشعر للضوء. يعبر عن إعدادات الفتحة باألرقام البؤرية التي تبدأ 
سبيل  على   f16( أكبر  بؤرية  أرقام  على  األصغر  الفتحات  تحتوي   .f بحرف 
 .)f2.8 )مثل  أصغر  بؤرية  أرقام  على  األكبر  الفتحات  تحتوي  بينما  المثال(، 
يتم عن طريق حلقة منقوشة  الفتحة  التحكم في  القديمة، كان  العدسات  في 
بأرقام بالترتيب التالي: f22 ،f16 ،f11 ،f8 ،f5.6 ،f4 ،f2.8 ،f2 ،f1.4. )في 
 :f22 والحد األدنى f1.4 هذا المثال، الفتحة القصوى لهذه العدسة المعينة هي
تختلف الفتحات القصوى والصغرى بين األنواع المختلفة من العدسات( يعرف 
المصورون الفرق بين كل رقم فتحة متوالي على هذه القائمة على أنه "وقفة". 

يضاعف  مثالً،   f4 إلى   f5.6 من  واحدة،  وقفة  بمقدار  الفتحة  "توسيع"   
كمية الضوء التي تمر عبر العدسة. في المقابل، "تضييق" الفتحة بمقدار وقفة 
واحدة، على سبيل المثال من f8 إلى f11، يخفض مقدار الضوء الذي يمر عبر 
العدسة إلى النصف. في كاميرات DSLR، يمكنك ضبط الفتحة بزيادات تبلغ 
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‘Opening up’ the aperture by one stop, from say f5.6 to f4, doubles 
the amount of light that passes through the lens. In contrast, ‘closing 
down’ the aperture by one stop, for example from f8 to f11, halves the 
amount of light that passes through the lens. On DSLRs you can adjust 
the aperture in increments of a third of a stop. Because of the way that 
f-numbers are calculated, an aperture setting of f8 will yield the same 
exposure with different lenses, providing that other parameters are 
identical.

The aperture also affects the depth of field of the image: as discussed 
below, smaller aperture settings (i.e. higher f-numbers) have a greater 
depth of field. As a general rule of thumb, you should be copying with 
a minimum aperture setting of f8, so settings of f11 or f16 are also fine. 
Settings beyond these, such as f22, are not as sharp for most lenses. 
These settings will give you better depth of field than using the lens 
wide open and therefore tends to keep the image sharper from corner 
to corner of the frame. It also results in sharper images of items that are 
not completely flat — for example, a thick, tightly bound book, where 
the gutter may be a little closer to the camera than the outer edge of the 
page.

Regardless of the aperture you have chosen, you should always 
examine the results to check sharpness by zooming into the image 
displayed on the rear LCD screen or by checking on a computer screen. 
Check the sharpness of the image in the corners as well as in the centre.

The shutter

The shutter is a curtain-like device in front of the camera sensor, which 
remains closed until a photograph is taken. When the camera shutter 
is fired, the shutter opens for a determined period of time (the shutter 
speed), exposing the sensor to light passing through the lens.

The shutter speed controls the time that the sensor is exposed to the 
light that passes through the lens. Traditionally, shutter speeds were set 
at speeds of 1 second (sec), 1/2 sec, 1/4sec, 1/8 sec, 1/15 sec, 1/30 sec, 1/60 
sec, 1/125 sec, 1/250 sec, and 1/500 sec, but modern shutters now also 
have much faster and slower speeds. As in the example of apertures, 
the difference between each of these speeds is one ‘stop’. Changing the 
shutter speed from, say, 1/30 to 1/60, reduces the time that the shutter 

فتحة  إعداد  فإن  البؤرية،  األرقام  بها  تحسب  التي  للطريقة  نظًرا  وقفة.  ثلث 
العدسة f8 سيعطي نفس التعريض الضوئي مع عدسات مختلفة، شريطة أن 

تكون العناصر األخرى متطابقة.

فإن  أدناه،  موضح  هو  كما  الصورة:  مجال  عمق  على  أيًضا  الفتحة  تؤثر 
أكبر.  مجال  عمق  لها  األعلى(  البؤرية  األرقام  )أي  األصغر  الفتحة  إعدادات 
كقاعدة عامة، يجب أن تقوم بالنسخ باستخدام f8 كحد أدنى للفتحة، لذا فإن 
إعدادات f11 أو f16 جيدة أيًضا. اإلعدادات التي تتجاوز ذلك، مثل f22، ليست 
بنفس الحدة لمعظم العدسات. ستمنحك هذه اإلعدادات عمق مجال أفضل من 
أكثر  إبقاء الصورة  إلى  العدسة وهي مفتوحة تماًما، وبالتالي تميل  استخدام 
حدة من زاوية إلى أخرى من اإلطار. كما ينتج عنها صوًرا أكثر حدة للعناصر 
غير المسطحة تماًما - على سبيل المثال، كتاب سميك مجلد بإحكام، حيث قد 
يكون الهامش الداخلي أقرب قليالً إلى الكاميرا من الحافة الخارجية للصفحة.

النتائج  فحص  دائًما  عليك  يجب  اخترتها،  التي  الفتحة  عن  النظر  بغض 
 LCD شاشة  على  المعروضة  الصورة  تكبير  خالل  من  الحدة  من  للتحقق 
الخلفية أو عن طريق التحقق من شاشة الكمبيوتر. تحقق من حدة الصورة في 

الزوايا وكذلك في المنتصف.
الغالق

الغالق عبارة عن جهاز يشبه الستارة أمام مستشعر الكاميرا، ويظل مغلًقا حتى 
محددة  زمنية  لفترة  الغالق  يفتح  الكاميرا،  غالق  إطالق  عند  الصورة.  تلتقط 

)سرعة الغالق(، معرًضا المستشعر للضوء الذي يمر عبر العدسة.

تتحكم سرعة الغالق في الوقت الذي يتعرض فيه المستشعر للضوء الذي يمر 
عبر العدسة. تقليديا، تضبط سرعات الغالق على سرعات 1 ثانية، 2/1 ثانية، 
4/1 ثانية، 8/1 ثانية، 15/1 ثانية، 30/1 ثانية، 60/1 ثانية، 125/1 ثانية، 
1 / 250 ثانية و500/1 ثانية، لكن الغوالق الحديثة تتمتع اآلن أيًضا بسرعات 
الفرق بين كل من هذه السرعات هو  الفتحات، فإن  أكبر وأقل. كما في مثال 
"وقفة" واحدة. يؤدي تغيير سرعة الغالق، على سبيل المثال، من 30/1 إلى 
60/1، إلى تقليل وقت فتح الغالق، ويتعرض المستشعر للضوء بمعامل اثنين، 
إلى 2/1  ثانية  من 4/1  التغيير  يؤدي  النصف.  بمقدار  التعريض  يقلل  مما 
ثانية إلى زيادة وقت فتح الغالق وتعريض المستشعر للضوء، مما يؤدي إلى 
مضاعفة التعريض الضوئي. )في كاميرات DSLR، يمكنك ضبط سرعة الغالق 

بزيادات تبلغ ثلث وقفة.(
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تؤثر سرعة الغالق أيًضا على حدة الصورة. تعتبر سرعات الغالق السريعة 
مهمة بشكل أساسي لتجميد الحركة وتقليل تأثير اهتزاز الكاميرا. ومع ذلك، 
فمن الضروري استخدام حامل نسخ أو حامل ثالثي القوائم للنسخ االحترافي 
الثابتة. وبالتالي، شريطة عدم وجود مصادر أخرى لالهتزاز )حركة  للوثائق 
المرور، أو المعدات المسببة لالهتزاز في الغرفة أو على المنضدة مثل المراوح(، 
فإن سرعات الغالق البطيئة ال تمثل مشكلة ويجب أال تؤثر على الحدة. كما هو 
موضح أدناه، لتقليل احتمالية حدوث اهتزازات بشكل أكبر، نوصي باستخدام 

التحكم عن بُعد أو التصوير المربوط لتشغيل الغالق.

 ISO إعدادات

ISO إلى الحروف األولى من منظمة المعايير الدولية. في التصوير  الـ  ترمز 
الفوتوغرافي، تشير إلى قياس موحد لمدى حساسية مستشعر الكاميرا للضوء. 
إلى جانب الفتحة وإعدادات سرعة الغالق، يلعب إعداد ISO دوًرا محدًدا للغاية 
أقل  المستشعر  يكون  المنخفضة،   ISO إعدادات  في  الضوئي.  التعريض  في 
حساسية  أكثر  المستشعر  يكون  األعلى،   ISO إعدادات  في  للضوء؛  حساسية 
للضوء. األهم من ذلك، أنه كلما انخفض إعداد ISO، زادت جودة الصور المتكونة 
على المستشعر. تخضع إعدادات ISO األعلى لمستويات متزايدة من التشويش 
الرقمي، مما يؤثر على جودة الصورة. هذا "التشويش" يعادل تحبيب األفالم 
باستخدام إعدادات ASA )سرعة الفيلم( العالية - على الرغم من أن التشويش 

الرقمي يبدو أقل قبواًل من الناحية الجمالية من التحبيب.

ISO من 100 أو 200. ال  كقاعدة عامة جيدة، يجب عليك استخدام إعداد 
تستخدم إعداد ISO أعلى من 400.

ضبط التعريض

في أي حالة إضاءة في إعداد ISO معين، يتحقق التعريض الضوئي الصحيح 
من خالل المزج بين فتحة العدسة وسرعة الغالق. يغير ذلك من كمية الضوء 
الغالق  الفتحة وسرعة  بين  الصحيح  المزج  يتيح  المستشعر:  إلى  تنتقل  التي 

دخول إضاءة كافية على المستشعر لتحقيق التعريض الصحيح.

على سبيل المثال، إذا كنت تنسخ الوثائق باستخدام الضوء المتاح )أي ليس 
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combination of aperture and shutter speed allows sufficient light onto 
the sensor to achieve correct exposure. 

For example, if you are copying documents using available light 
(i.e. not flash) at ISO 100 and correct exposure is achieved at a setting 
of 1/60 sec at f5.6, then the same overall exposure will be achieved by 
combinations of 1/125 at f4, 1/250 at f2.8 or 1/500 at f2, or alternatively 
1/30 at f8, 1/15 at f11 or 1/8 at f16. In such situations, shutter speed and 
aperture setting have a reciprocal relationship: if you change one you 
have to change the other to maintain identical exposure. If you are 
photographing a completely flat object using a copy stand so there is no 
subject movement, then the images produced at each of these settings 
should look identical.

Exposure modes

Semi-professional digital SLRs offer a range of exposure modes, 
commonly selected via a dial on the top of the camera:

 □ Aperture Priority (the letter A on a Nikon, Av on a Canon): in this 
automated exposure mode, the photographer chooses the ISO 
setting and the aperture, and the camera computes the shutter 
speed needed to give correct exposure.

 □ Manual (the letter M on both Nikon and Canon): in manual 
exposure mode, the photographer chooses the ISO setting as well 
as the shutter speed and the aperture needed to achieve correct 
exposure.

 □ Shutter Speed Priority (the letter S on a Nikon, Tv on a Canon): 
in this automated exposure mode, the photographer chooses the 
ISO setting and the shutter speed, and the camera computes the 
aperture needed to give correct exposure.

 □ Programme Auto (the letter P on both Nikon and Canon): in this 
automated exposure mode, the camera chooses the ISO setting, the 
shutter speed and the aperture needed to give correct exposure.

الفالش( عند إعداد ISO 100، وتحقق التعريض الضوئي الصحيح عند إعداد 
60/1 ثانية عند f5.6، فسيتحقق نفس التعريض الكلي من خالل مجموعات 
من 125/1 عند f4، أو 250/1 عند f2.8 أو 500/1 عند f2، أو بدالً من ذلك 
30/1 عند f8، أو 15/1 عند f11 أو 8/1 عند f16. في مثل هذه المواقف، 
أحدهما،  بتغيير  قمت  إذا  تبادلية:  عالقة  الفتحة  وإعداد  الغالق  لسرعة  يكون 
فيجب عليك تغيير اآلخر للحفاظ على التعريض الضوئي نفسه. إذا كنت تصور 
شيئًا مسطًحا تماًما باستخدام حامل نسخ بحيث ال توجد حركة للهدف، يجب 

أن تبدو الصور الناتجة في كل من هذه اإلعدادات متطابقة.

أوضاع التعريض

توفر الكاميرات ذات العدسة األحادية العاكسة )SLR( الرقمية شبه االحترافية 
مجموعة من أوضاع التعريض، تحدد بشكل شائع عبر قرص في الجزء العلوي 

من الكاميرا:

في 	   .)Canon في   AVو  Nikon في   A :)الحرف  العدسة  فتحة  أولوية 
وضع التعريض التلقائي هذا، يختار المصور إعداد ISO وفتحة العدسة، 
التعريض الضوئي  إلى  الغالق الالزمة للوصول  الكاميرا سرعة  وتحسب 

الصحيح.

التعريض 	  Nikon وCanon( في وضع  M في كل من  )الحرف  يدوي: 
الضوئي اليدوي، يختار المصور إعداد ISO باإلضافة إلى سرعة الغالق 

والفتحة الالزمة لتحقيق التعريض الضوئي الصحيح.

في 	   )Canon في   Tvو  ،Nikon في   S )الحرف  الغالق:  سرعة  أولوية 
وضع التعريض التلقائي هذا، يختار المصور إعداد ISO وسرعة الغالق، 

وتحسب الكاميرا الفتحة الالزمة إلعطاء التعريض الضوئي الصحيح.

في 	   )Canonو  Nikon من  كل  في   P )الحرف  األوتوماتيكي:  البرنامج 
وضع التعريض التلقائي هذا، تختار الكاميرا إعداد ISO وسرعة الغالق 

والفتحة الالزمة إلعطاء التعريض الضوئي الصحيح.

باإلضافة إلى ذلك، تحتوي بعض الكاميرات على إعدادات تعريض أخرى 	 
للنسخ،  منها  بأي  نوصي  ال  للتخصيص.  قابلة  بإعدادات  أيًضا  وتسمح 

ويجب تجاهلها.
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ركز تطوير تقنية الكاميرا الرقمية على زيادة التشغيل األوتوماتيكي، وأصبحت 
معظم  تعمل  أن  يمكن  اآلن.  للغاية  دقيقة  للكاميرات  األوتوماتيكية  األوضاع 
كاميرات DSLR تقريبًا مثل كاميرات التوجيه والتصوير وتعطي نتائج جيدة 
بشكل ملحوظ من حيث التركيز والتعريض. ومع ذلك، ال تستطيع الكاميرات 
وفًقا  النسخ  عند  الالزمة  القرارات  من  للغاية  المحدد  النوع  اتخاذ  الرقمية 
للمعايير االحترافية. لهذا السبب، ولجميع المصورين الفوتوغرافيين باستثناء 
أي  الفتحة،  أولوية  ذي  الضوئي  التعريض  باستخدام  نوصي  كفاءة،  أكثرهم 
ضبط الفتحة وإعداد ISO أوالً، ثم ترك الكاميرا لتحدد التعريض وفًقا لظروف 
اإلضاءة، سواء كان الضوء المتاح أو الفالش. يمكن أيًضا كحل بديل، ولكن فقط 
التعريض  إعداد  باستخدام  العمل  الفنية،  والكفاءة  الخبرة  ذوي  من  كنت  إذا 
اليدوي، وفي هذه الحالة يجب عليك ضبط فتحة العدسة وإعداد ISO أوالً ثم 

ضبط التعريض وسرعة الغالق بنفسك، وفًقا لظروف اإلضاءة.

ضبط الكاميرا

إعدادات

 	 mRAW أو sRAW ليس( RAW اضبط الكاميرا على التصوير بصيغة
.)JPEG أو

 	.sRGB اضبط مساحة اللون على

 اضبط نمط الصورة على محايد.	 

شغل خاصية تنبيه التمييز لإلشارة إلى أي مناطق ذات تعريض زائد.	 

شغل الشبكة اإللكترونية للمساعدة في تكوين الصورة وتوجيهها )أو 	 
استبدال شاشة التركيز بشاشة الشبكة(.
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استخدام وضع أولوية الفتحة

ثبت الكاميرا على حامل ثالثي القوائم )ترايبود( أو حامل نسخ. ضع الكاميرا 
في وضع أولوية الفتحة )اإلعداد A في Nikon، وإعداد Av في Canon(. اضبط 
ISO على 100 والفتحة على f8 أو أصغر )f11 أو f16(. رتب المواد بعناية 
داخل اإلطار، بما في ذلك مدقق/ مقياس األلوان. ركز العدسة، واضبط ارتفاع 
الكاميرا على عمود حامل النسخ إذا لزم األمر. التقط الصورة باستخدام خاصية 
الصحيحة  الغالق  سرعة  بحساب  تلقائيًا  الكاميرا  ستقوم  بعد.  عن  التحكم 
أو  و/  الكاميرا  منظر  في محدد  اإلعدادات  )مالحظة: ستعرض  وتستخدمها. 

شاشة LCD الخلفية.( بعد ذلك، افحص النتائج:

تحقق من جودة النسخ: تأكد من أن المادة قيد النسخ في بؤرة التركيز 	 
وأنها متعرضة ضوئيًا بشكل صحيح.

بؤرة 	  في  الصورة  كانت  إذا  الزاوية.  إلى  الزاوية  من  الحدة  من  تحقق 
التركيز،  نطاق  خارج  واحد  جانب  وقوع  مع  ولكن  عام  بشكل  التركيز 
فتحقق من أن الجزء الخلفي من الكاميرا مواٍز لسطح المادة قيد النسخ 
وأن المادة مسطحة. إذا سقطت الزوايا بعيًدا عن نطاق التركيز، فحاول 
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Using the rear LCD screen

The LCD screen on the back of the camera can display all the key 
information (the selected shutter speed, aperture, ISO setting, choice 
of RAW settings, choice of manual or auto exposure settings, picture 
style, white balance, exposure compensation, battery levels, number of 
frames remaining etc.). Most of this information is also visible through 
the viewfinder or on the top LCD screen but is much more easily read 
on the main LCD screen. Many of these key settings can also be easily 
and quickly adjusted here rather than accessing key settings through 
other menus or dials.

Get used to checking the displayed settings prior to each shooting 
session and double-checking regularly to make certain no settings have 
been accidentally changed. Some cameras allow you to lock the settings 
and thus prevent unintentional changes.

Using the Aperture Priority mode

Fix the camera on a tripod or copy stand. Put the camera into Aperture 
Priority mode (the A setting on Nikon, the Av setting on Canon). Set 
the ISO to 100 and the aperture to f8 or smaller (f11 or f16). Carefully 
arrange the material within the frame, including the colour checker/
measure. Focus the lens, adjusting the height of the camera up the copy 
stand column if necessary. Shoot the image using a remote release. The 
camera will automatically compute the correct shutter speed and apply 
it. (N.B. The settings will be displayed in the camera viewfinder and/or 
the LCD rear screen.) Next, examine the results:

 □ Check the quality of reproduction: confirm that the material being 
copied is in focus and correctly exposed. 

 □ Check for sharpness from corner to corner. If the image is generally 
in focus but one side falls out of focus, check that the camera back 
is parallel to the surface of the material being copied and that 
the material is flat. If the corners are falling out of focus, then try 
shooting at a smaller aperture. 

 □ Check for problems like surface reflection and adjust the lighting 
if necessary. 

استخدام شاشة LCD الخلفية

جميع  عرض  الكاميرا  من  الخلفي  الجزء  في  الموجودة   LCD لشاشة  يمكن 
المعلومات األساسية )سرعة الغالق المحددة، وفتحة العدسة، وإعداد ISO، واختيار 
ونمط  األوتوماتيكي،  أو  اليدوي  التعرض  إعدادات  واختيار   ،RAW إعدادات 
الصورة، وتوازن اللون األبيض، وتعويض التعرض، ومستويات البطارية، وعدد 
اإلطارات المتبقية، إلخ(. يمكن االطالع على معظم هذه المعلومات أيًضا من خالل 
أكبر  العلوية، ولكن يمكن قراءتها بسهولة   LCD أو على شاشة  الكاميرا  عدسة 
على شاشة LCD الرئيسية. يمكن أيًضا تعديل العديد من اإلعدادات الرئيسية هذه 
بسهولة وسرعة هنا بدالً من الوصول إلى اإلعدادات الرئيسية من خالل القوائم أو 

األقراص األخرى.

وافحصها  تصوير  جلسة  كل  قبل  المعروضة  اإلعدادات  من  التحقق  على  اعتد 
بشكل منتظم للتأكد من عدم تغيير اإلعدادات عن طريق الخطأ. تسمح لك بعض 

الكاميرات بتثبيت اإلعدادات وبالتالي منع التغييرات غير المقصودة.
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التصوير بفتحة أصغر.

تحقق مما إذا كانت هناك مشاكل مثل انعكاس السطح واضبط اإلضاءة 	 
إذا لزم األمر.

تحقق من تساوي اإلضاءة عبر اإلطار وأي انخفاض في الزوايا واضبط 	 
اإلضاءة إذا لزم األمر.

تحقق من عدم وجود أي غاللة لونية،2 أو لون خفيف ناتج عن اإلضاءة 	 
البيضاء(،  المناطق  في  الوضوح  منتهى  في  يكون  )والذي  المختلطة، 

واضبط اإلضاءة إذا لزم األمر.

تحقق مرة أخرى من ترتيب األشياء داخل اإلطار.	 

أعد التصوير إذا لزم األمر.	 

من أجل التحقق من جودة الصورة، الخيار المثالي هو أن تعرض الصورة على 
LCD الخلفية للكاميرا  شاشة الكمبيوتر، ولكن إذا لزم األمر، استخدم شاشة 
لعرض الهيستوجرام؛ وأيًضا لتكبير الصور للتحقق من التركيز والحدة الكلية 

والتعريض وتوازن األلوان.

معظم  في  ملحوظ  بشكل  جيدة  نتائج  العدسة  فتحة  أولوية  وضع  يعطي 
الظروف. ومع ذلك، لن توفر الكاميرا دائًما تعريًضا ضوئيًا مثاليًا في اإلعدادات 
قيد  المادة  أن  الكاميرا  في  المدمج  الضوء  مقياس  يفترض  األوتوماتيكية. 
التصوير ذات طابع لوني متوسط، وفي معظم الحاالت يعمل هذا بشكل جيد، 
ولكن عند مواجهة أشياء أفتح أو أغمق في الدرجة، قد يتحقق التعريض في 

الصور بشكل غير صحيح.

أولوية  وضع  في  الصحيح  غير  الضوئي  التعريض  تعديل  بسهولة  يمكن 
مقياس  حرك  الضوئي.  التعريض  تعويض  في  التحكم  باستخدام  الفتحة 
التعريض باستخدام عالمة + لجعل الصورة أفتح ونحو عالمة - لجعل الصورة 
أغمق. ستعرض إعدادات تعويض التعريض الضوئي في محدد المنظر وعلى 
لوحة LCD الخلفية. عند نسخ مجموعة كبيرة من األشياء ذات الدرجة اللونية 
المتشابهة - الوثائق الورقية أو صفحات الكتب، على سبيل المثال - قد تجد أنك 
تستخدم مستوى معينًا من تعويض التعريض بشكل متكرر، وتعينه كتعويض 
افتراضي للملفات التي قد ال يتحقق فيها التعريض بشكل صحيح. لكن تذكر 
أن تتحقق من التعريض بانتظام خالل جلسات النسخ الطويلة هذه وأعد تعيين 

2  الغاللة اللونية هي صبغة لون معني، وعادة ما تكون غري مرغوب فيها، وتؤثر عىل الصورة الفوتوغرافية.

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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تعويض التعريض إلى الصفر عندما تنتهي من رقمنة تلك المجموعة من المواد.

يعطي التعريض الضوئي الصحيح تفاصيل كاملة في كل من مناطق الظل 
الناقص  التعريض  )األغمق( ومساحات السطوع )األفتح( من الصورة. يؤدي 
إلى فقدان التفاصيل في مناطق الظل في الصورة؛ بينما يؤدي التعريض الزائد 

إلى فقدان التفاصيل في مناطق سطوع الصورة. 

 استخدام وضع التعريض اليدوي

ثبت الكاميرا على حامل ثالثي القوائم أو حامل نسخ. ضع الكاميرا في وضع 
التعريض الضوئي اليدوي )اإلعداد M على كاميرات Nikon وCanon(. اضبط 
اإلطار  داخل  بعناية  المواد  رتب  على 100.   ISOأصغر و أو   f8 على  الفتحة 
الكاميرا  ارتفاع  واضبط  العدسة،  ركز  األلوان.  مقياس  مدقق/  ذلك  في  بما 
على عمود حامل النسخ إذا لزم األمر. اضبط سرعة الغالق حتى يصل مؤشر 
التعريض  إلى  يشير  مما  للمنتصف،  المنظر  محدد  في  الضوئي  التعريض 
الضوئي الصحيح. التقط الصورة باستخدام التحكم عن بعد. ثم افحص النتائج 

وفًقا لتعليمات أولوية فتحة العدسة أعاله.

التعريض  تعويض  أداة  استخدام  يمكنك  ال  اليدوية،  اإلعدادات  في  ملحوظة: 
الضوئي. بدالً من ذلك، يمكن تعديل التعريض بسهولة عن طريق تغيير سرعة 
الغالق، واختيار سرعة أبطأ لجعل الصورة أفتح وسرعة أكبر لجعل الصورة أغمق.

ما هو عمق المجال؟

عندما تركز العدسة على شيء ما أمام الكاميرا، فإنك تنشئ مجال تركيز مواٍز 
موضع  أيًضا  المجال  ذلك  في  شيء  أي  سيكون  الكاميرا.  من  الخلفي  للجزء 
تركيز. تُعرف المسافة بين أقرب األجسام وأبعدها أمام أو خلف مجال التركيز 

من الضروري أن تتحقق من صورك بدقة، وفي أسرع وقت ممكن بعد التقاطها. يعد 
االضطرار إلى إعادة التصوير أمًرا مزعًجا، ولكن من األفضل القيام به على الفور - 
بدالً من االضطرار إلى سحب كتاب من أرشيف، أو األسوأ من ذلك، االضطرار إلى 

إعادة زيارة موقع ناٍء.
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عمق  يزداد  المجال.  عمق  باسم  مقبول،  بشكل  حادة  أيًضا  تكون  والتي  هذا، 
المجال كلما صغرت الفتحة ويقل كلما زادت. لذلك، عند تساوي جميع األشياء 
مقارنًة   f11 على  ضبطها  عند  أكبر  مجال  بعمق  العدسة  تتمتع  األخرى، 
بضبطها على f4. يقل عمق المجال أيًضا كلما كان التركيز بالقرب من الكاميرا 
ويزداد كلما كان التركيز بعيًدا، أي عند تغيير الفاصل بين الكاميرا والشيء )أو 

األشياء( قيد التصوير.

إن أهم اعتبار عند النسخ هو إبقاء المادة قيد التصوير مسطحة قدر اإلمكان، 
بحيث تكون في بؤرة التركيز من زاوية إلى أخرى. سيؤدي تقليل الفتحة إلى 
زيادة عمق المجال بشكل طفيف وبالتالي يساعد في االحتفاظ بحواف المادة 

في بؤرة التركيز.

عمق المجال والتصوير عن قرب

كقاعدة عامة جيدة، يجب استخدام فتحة f8 أو أصغر.

إذا كانت مادتك مسطحة جًدا، فعلى األغلب سيكون اإلعداد f8 جيًدا، ولكن 
تعمل  بحيث  أيًضا،  صغيرة  كانت  إذا  وخاصة  األبعاد  ثالثية  المادة  كانت  إذا 
أقصى  على  للحصول  أصغر  فتحة  إعداد  المستحسن  فمن  جًدا،  قريب  بشكل 
عمق للمجال وحدة للصورة. في هذه الحاالت، سيكون عمق المجال مسطًحا 
ممكنة  فتحة  أصغر  استخدم  صورة،  أوضح  على  الحصول  لمحاولة  للغاية. 
وركز بعناية فائقة. حاول أن تجرب أكثر من تعريض إذا لزم األمر، مع التركيز 
على مجاالت مختلفة من المادة قيد التصوير؛ ركز جزئيًا بين أقرب وأبعد سطح 

للمادة وحدد اإلطار األكثر حدة عندما يمكنك مقارنتها بعناية على الكمبيوتر.

استخدم شاشة LCD للتحقق جيًدا من حدة الصورة بشكل منتظم.

قراءة الهيستوجرام

تسمح لك الكاميرات الرقمية باالطالع على درجة التعريض الذي حصلت عليه 
أية صورة في شكل هيستوجرام. الهيستوجرام هو عرض مرئي يظهر في شكل 
يشبه الرسم البياني لنطاق الدرجة اللونية للصورة. إنه يمثل مقياًسا من األسود 
أنه  أو  بشكل صحيح  للضوء  معرًضا  اإلطار  كان  إذا  ما  ويوضح  األبيض  إلى 
يفتقد للدرجة الصحيحة من التعريض الضوئي )داكن جًدا( أو تعريض للضوء 
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a peak on the left of the scale. If it is primarily composed of paler tones 
then the histogram will display as a peak on the right of the scale. If the 
histogram runs off the left or right of the scale then the histogram is 
‘clipped’, meaning that part of the digital information is lost. If the image 
is underexposed then the histogram will run off the left-hand edge of 
the scale, indicating loss of detail in the shadow areas, the darker tones. 
If the image is overexposed then the histogram will run off the right-
hand edge of the scale, indicating loss of detail in the highlight areas, 
the paler tones. This information from the histogram will reflect the 
qualities of the image displayed on the LCD screen (or on the computer 

Figure 11. Example histograms.   
(a) Correct exposure with centred histogram. (b) Slight underexposure with non-
centred histogram ranged left. (c) Underexposure with histogram clipping on the left 
and loss of shadow detail. (d) Slight overexposure with non-centred histogram ranged 
right. (e) Overexposure with histogram clipping on the right and loss of highlight 
detail. Photos © Patrick Sutherland, CC BY 4.0.
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بشكل مفرط )فاتح جًدا(. إنها لفكرة جيدة أن تتفقد الهيستوجرام بانتظام. 
يمكنك مشاهدة رسوم الهيستوجرام على شاشة LCD الخلفية للكاميرا مباشرة 

بعد التقاط صورة.

اليمين  أقصى  يمثل  بينما  النقي،  األسود  الهيستوجرام  يسار  أقصى  يمثل 
إذا  بينهما.  المتوسطة  الدرجات  الهيستوجرام  منتصف  يمثل  النقي.  األبيض 
كانت المادة قيد التصوير تتكون بشكل أساسي من الدرجات اللونية المتوسطة 
- وثيقة بنية متوسطة على خلفية رمادية متوسطة على سبيل المثال - فيجب 
أن يظهر الهيستوجرام على شكل ارتفاع في منتصف المقياس. إذا كانت تتكون 
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الشكل 11. أمثلة على الهيستوجرام.
)أ( التعرض الضوئي الصحيح مع ظهورالهيستوجرام في المنتصف. )ب( نقص طفيف 

في التعرض الضوئي مع ظهور الهيستوجرام بميل إلى اليسار )ليس في المنتصف(. )ج( 
نقص التعرض الضوئي مع ظهور الهيستوجرام مقتطًعا على اليسار وفقدان تفاصيل الظل. 

)د( زيادة طفيفة في التعرض الضوئي مع ظهور الهيستوجرام بميل إلى اليمين )ليس في 
المنتصف(. )هـ( زيادة التعرض الضوئي مع ظهور الهيستوجرام مقتطًعا على اليمين 

.CC BY 4.0 ،وفقدان تفاصيل السطوع. الصورة © باترك ساذرالند
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Figure 12. Greyscale and colour checker.   
Photo © Patrick Sutherland, CC BY 4.0.

Figure 13. EAP704 Däbrä Abbay and EAP526 May Wäyni, Ethiopia.   
Digitising in the open air, inside a tent, to prevent harsh sunlight.  
Photo © Michael Gervers, CC BY 4.0.

ارتفاع  على شكل   الهيستوجرام  فسيظهر  أغمق،  درجات  من  أساسي  بشكل 
على يسار المقياس. إذا كانت تتكون بشكل أساسي من درجات لونية باهتة، 
الهيستوجرام  كان  إذا  المقياس.  يمين  على  ارتفاًعا  الهيستوجرام  فسيظهر 
الهيستوجرام  يعتبر  المقياس  من  األيمن  أو  األيسر  الجانب  اتجاه  في  ينساب 
التعريض  إذا كان  الرقمية.  المعلومات  الجزء من  فقد هذا  "مقصوًصا"، مما يعني 
من  اليسرى  الحافة  تجاه  الهيستوجرام  فسينساب  منخفًضا،  الصورة  في  الضوئي 
المقياس، مما يشير إلى فقدان التفاصيل في مناطق الظل ذات درجات اللون الداكنة. إذا 
كان التعريض الضوئي في الصورة زائًدا، فسينساب الهيستوجرام تجاه الحافة اليمنى 
من المقياس، مما يشير إلى فقدان التفاصيل في مناطق السطوع، ذات درجات اللون 
الباهتة. ستعكس هذه المعلومات من الهيستوجرام مدى جودة الصورة المعروضة على 
التعريض  المثالية، يجب ضبط  الناحية  الكمبيوتر(. من  LCD )أو على شاشة  شاشة 

الضوئي بحيث ال ينساب الهيستوجرام على أي من جانبي المقياس.

سيبدو كل هيستوجرام بشكل مختلف، نظًرا ألن بعض المواد أفتح كثيًرا في درجة 
اللون والبعض اآلخر أغمق كثيًرا، ومن ثم فسيعكس التعريض الصحيح هذا االختالف. 
يشير ارتفاع الهيستوجرام في أي نقطة على طول المقياس إلى كمية البيانات الخاصة 
بتلك الدرجة اللونية المحددة داخل الصورة. ال يوجد شيء يسمى بالهيستوجرام ذي 

المظهر المتوسط.

توازن اللون األبيض والتصوير في

 ظروف اإلضاءة المختلطة

تبعث مصادر الضوء، مثل الشمس في الصباح الباكر أو عند المغرب، والسماء في يوم 
ملبد بالغيوم، ولمبات النيون أو مصابيح التنجستن المنزلية، ضوًءا بدرجة حرارة لونية 
تأتي من خالل  التي  المعلومات  أدمغتنا  الضوء "األبيض". تعالج  معينة، يختلف عن 
أعيننا وتعوض االختالفات في درجات الحرارة اللونية في الضوء من حولنا. ومن ثم، 
فإننا نرى عادًة ألوان األشياء "بشكل صحيح" في أي ضوء. بمعنى آخر، نراها بدون 
غالالت لونية. ولكن بالنسبة للكاميرات، فالبد من ضبطها إلزالة الغالالت اللونية التي قد 

تظهر عند التصوير في ظروف اإلضاءة المختلفة.

حيث  األبيض،  اللون  لتوازن  أوتوماتيكي  إعداد  على  الرقمية  الكاميرات  تحتوي 
يضبط درجة حرارة لون الصورة لمراعاة لون الضوء الساقط على المادة قيد النسخ. 
بالنسبة لمعظم الحاالت، سيؤدي إعداد توازن اللون األبيض األوتوماتيكي على الكاميرا 
إلى تقريب شديد لتصحيح اللون وإعطائه مظهًرا طبيعيًا، كما لو كان مصدر الضوء 
أكثر دقة الحًقا  ألوان  إجراء موازنة  أبيض نقي. يمكن  المادة هو ضوء  المنصب على 
 ،RAW إذا لزم األمر، باستخدام مدقق األلوان كنقطة مرجعية. عند التصوير بصيغة 

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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الشكل EAP704 .13، دابرا آباي وEAP526، ماي وايني، إثيوبيا.
الرقمنة في الهواء الطلق، داخل خيمة، لمنع أشعة الشمس القاسية. 

.CC BY 4.0 ،الصورة © مايكل جرفرز

58 Remote Capture

Figure 12. Greyscale and colour checker.   
Photo © Patrick Sutherland, CC BY 4.0.

Figure 13. EAP704 Däbrä Abbay and EAP526 May Wäyni, Ethiopia.   
Digitising in the open air, inside a tent, to prevent harsh sunlight.  
Photo © Michael Gervers, CC BY 4.0.
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الشكل12. مدقق اللون والتدرج الرمادي.

.CC BY 4.0 ،الصورة © باترك ساذرالند

يمكن تعديل الملفات بسهولة بعد التصوير ألن ملف RAW غير معالج بشكل أساسي. 
استخدم برنامج معالجة الصور الذي يأتي مع الكاميرا أو انقل الملفات إلى برنامج مثل 

  .Adobe Lightroom

ومع ذلك، ال يمكن أن يعمل توازن اللون األبيض األوتوماتيكي )AWB( عند اختالط 
مصادر الضوء: على سبيل المثال، حينما يضيء الهدف كل من ضوء النهار الطبيعي 
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ال  لونية  الصور غالالت  المختلطة، ستلتقط  اإلضاءة  هذه  مثل  في  الصناعي.  والضوء 
يمكن إزالتها. لتجنب هذه المشكلة، ال تصور تحت إضاءة مختلطة. التقط الصور إما 
بواسطة األضواء الكهربائية المتوفرة من نوع واحد، أو في وضح النهار، ولكن ال تخلط 
األضواء  واطفئ  المنزلية؛  اإلضاءة  تحت  تصور  كنت  إذا  النوافذ  عن  )ابتعد  االثنين.  بين 
أنواع مختلفة من  توفر  الفالش.(  أو  المنتشر  النهار  إذا كنت تصور تحت ضوء  المنزلية 
اإلضاءة الداخلية مصادر إضاءة ملونة مختلفة: ال تخلط النيون وأنواع اإلضاءة الكهربائية 
األخرى. سيعكس الحائط الملون ضوء ذلك اللون وقد يتسبب في ظهور غاللة لونية إذا 

كان قريبًا جًدا من تجهيزات النسخ: حرك الكاميرا بعيًدا أو غط الحائط بمالءة بيضاء.

إذا كنت تمارس أعمال التصوير كلها تحت ظروف إضاءة معينة )مثل لمبات النيون( 
فيمكنك   ،AWB إعداد  استخدام  عند  لونية حتى  غاللة  على  تحتوي  الملفات  أن  ووجدت 
تغيير إعداد توازن اللون األبيض في الكاميرا يدويًا إلى إعداد مختلف. تحتوي الكاميرات 
على قائمة باإلعدادات المضبوطة مسبًقا تحت قائمة توازن اللون األبيض، أو يمكنك ضبط 

درجة الحرارة اللونية يدويًا.

عند التصوير في ضوء النهار، يجب أيًضا تجنب التصوير في ضوء الشمس المباشر ألن 
هذه اإلضاءة القاسية ستنتج ظالاًل قوية جًدا. التقط الصور بدالً من ذلك في الظل أو ربما 
داخل خيمة بيضاء. ستحول القماشة البيضاء ضوء الشمس القاسي إلى مصدر ضوء ناعم 
التي تتكون من صفائح أو أوراق بيضاء أن تعمل على تليين  ومنتشر. يمكن للعاكسات 

اإلضاءة المباشرة القاسية وتخفيفها.

معايرة األلوان باستخدام مدققات األلوان

باإلضافة إلى الحفاظ على المعلومات الوثائقية، فإن الهدف من رقمنة برنامج األرشيفات 
كان  الحال سواء  هو  هذا  نفسه؛  المادي  الفني  األثر  تسجيل  أيًضا  هو  باالندثار  المهددة 
تصميمه مراعيًا للصفات الجمالية )على سبيل المثال، لفافة مزخرفة أو مخطوطة مذهبة( 

أو كانت وثيقة عمل كان الغرض األصلي منها نفعيًا فقط.

ذلك من خالل تضمين  عامل مهم، ويتحقق  لأللوان هو  الدقيق  االستنساخ  فإن  لذلك 
دليل فصل األلوان والتدرج الرمادي في كل صورة )يُختصر إلى "مدقق األلوان" في هذا 
الكتاب(. يحتوي هذا المدقق على عدد من مربعات األلوان، متدرجة عبر ألوان الطيف، جنبًا 
إلى جنب مع التدرج الرمادي الذي يمر بدرجات األلوان من أفتحها إلى أغمقها. كما يوجد 

معيار قياس الحجم أيًضا.

يعني وجود المدقق في الصورة أنه يمكن استنساخ قيم الدرجات اللونية األصلية للوثيقة 
بشكل صحيح3. بغض النظر عن ظروف اإلضاءة التي كان عليك العمل بها، وكيف تظهر 

3 يف هذا الكتاب، استخدمنا مصطلح مدقق األلوان الذي يمكن اإلشارة إليه أيًضا 
باسم بطاقة فصل األلوان أو بطاقة معايرة األلوان.

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات



61لقطات نائية

سيكون  مختلفة،  كمبيوتر  شاشات  على  أو  الكاميرا  على   LED شاشة  على  الصورة 
التطوير  برامج  تستخدم  األصلية.  للوثيقة  الصحيح  اللون  تحديد  دائًما  الممكن  من 
المعلومات القادمة من المدقق لتتيح تكرار هذه األلوان بالضبط على شاشات تمت 

معايرتها بشكل صحيح وفي الملفات المصدرة وفي المطبوعات.

 RAW التصوير بصيغة

 .JPEG و/أو   RAW بصيغتي  الصور  تسجيل   DSLR كاميرات  لك  تتيح 
)تقدم  للملف.  بأكبر حجم   RAW بصيغة  بالتسجيل  تقوم  أن  الضروري  من 
 :SRAWو MRAWو RAW بين صيغ  االختيار  المثال،  على سبيل   ،Canon

الخياران األخيران معالجان ومضغوطان ويجب تجنبهما(. 

صيغ الملفات الرقمية

غير  الصورة  بيانات  الرقمية  الكاميرات  تولدها  التي   RAW ملفات  تخزن 
المستشعر  من  بيانات  على  وتحتوي  الكاميرا،  التقطتها  كما  تماًما  المضغوطة 
عولجت بأدنى حد وبأقل قدر من فقدان المعلومات. يجب معالجة البيانات عن 
الحفظ بصيغة ملف مثل  قبل  الصور،  لتحرير   RAW أو محول  برنامج  طريق 
TIFF للتخزين أو للطباعة. في أثناء عملية تحويل ملفات RAW، يمكن تعديلها 
والتعريض  األبيض  اللون  بتوازن  يتعلق  فيما  المثال،  سبيل  على  كبير:  بشكل 

الضوئي.

  .NEF )ملفات  بها  الخاصة   RAW صيغة  الكاميرات  ماركات  جميع  تستخدم 
 JPEG أكبر من ملفات RAW ملفات .)Canon في .CR2 وملفات Nikon في

ولكنها أصغر كثيًرا من ملفات TIFF التي تولدها.

من  بكثير  أكبر  وهي  الطباعة  صناعة  في  شائع  بشكل   TIFF ملفات  تُستخدم 
ملفات JPEG المكافئة لها، ألنها غير مضغوطة أو مضغوطة باستخدام خاصية 

الضغط دون فقد.

ملفات JPEG هي صيغة ملفات فوتوغرافية شائعة أصغر بكثير من تلك الملفات 
المحفوظة بصيغة TIFF، نظًرا ألنها قد ُضغطت. يتسبب هذا الضغط في ضياع 

المعلومات، وبالتالي عدم مالءمتها لألغراض األرشيفية أو الوثائقية.
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Rules

•    Always shoot in RAW at the maximum size. Do NOT shoot only 
in JPEG format. 

•    Set the camera to Av or Manual.
•    ISO 100–200 is the ideal. Do not exceed ISO 400.

Choice of lens

Copying is a very particular kind of photography. It is important to 
choose appropriate lenses to correspond with the scale and nature of the 
material being copied. The ideal lens for most copying is a ‘standard’ 
lens and has a focal length of about 50mm (37mm on an APS camera). 
Nikon and Canon lenses such as these are quite small, very simple, 
often inexpensive, and very sharp. They also have a very natural and 
neutral perspective.

A 50mm standard lens (not a macro 50mm lens) on a full-frame 
DSLR camera will usually focus down to about 50cm and cover an 
area of about 18 x 27cm. Some standard lenses will focus even closer. 
All standard lenses can be used for general copying but some, unlike 
proper macro lenses, will cause noticeable distortion of the image at 
very close working distances. 

If you are regularly dealing with material smaller than this then a 
macro lens is essential. These lenses are optically designed for close-up 
photography and mechanically designed to focus from infinity down 
to half life-size or even closer. They are also very sharp. It is important 
to note that the exposure changes as you focus very close up, so check 
the results regularly. If you are copying a lot of very small material 
then a longer than normal macro lens (e.g. 100mm) will allow you to 
photograph very close up but maintain a greater distance between the 
end of the lens and the subject, causing fewer problems with shadows 
falling onto the subject.

A basic rule of copying is that if there is too much space around 
the object then move the camera closer (rather than zooming in); if 
you want more space around the object then move the camera further 

اختيار العدسة

العدسات  اختيار  المهم  من  الفوتوغرافي.  التصوير  من  جًدا  خاص  نوع  هو  النسخ 
لمعظم  المثالية  العدسة  نسخها.  المراد  المادة  وطبيعة  حجم  مع  لتتوافق  المناسبة 
عمليات النسخ هي العدسة "القياسية" ولها بعد بؤري يبلغ حوالي 50 ملم )37 ملم 
على كاميرا APS(. عدسات Nikon وCanon المماثلة صغيرة وبسيطة جًدا وغالبًا 
ما تكون غير مكلفة وتتمتع بدرجة مرتفعة من الحدة باإلضافة إلى منظور طبيعي 

ومحايد للغاية.

القياسية مقاس 50 ملم )وليست عدسة ماكرو 50 ملم(  العدسة  ما تركز  عادًة 
في كاميرا DSLR كاملة اإلطار إلى ما يصل إلى 50 سم تقريبًا مع تغطية مساحة 
يمكن  أقرب.  بشكل  ستركز  القياسية  العدسات  بعض  سم.   27  ×  18 حوالي  تبلغ 
عدسات  بخالف  بعضها،  ولكن  العام  للنسخ  القياسية  العدسات  جميع  استخدام 
العمل  مسافات  على  للصورة  ملحوظ  تشويه  في  يتسبب  سوف  المناسبة،  الماكرو 

شديدة القرب.

إذا كنت تتعامل بانتظام مع مادة أصغر من ذلك، فال غنى عن عدسة الماكرو. فهي 
مصممة بصريًا للتصوير عن قرب ومصممة ميكانيكيًا للتركيز من الالنهاية إلى نصف 
التعريض  أن  مالحظة  المهم  من  جًدا.  حادة  أيضا  وهي  أقرب.  أو  الطبيعي  الحجم 
إذا  بانتظام.  النتائج  من  تحقق  لذا  القرب،  شديد  التركيز  كان  كلما  يتغير  الضوئي 
كنت تنسخ الكثير من المواد الصغيرة جًدا، فإن عدسة ماكرو أطول من المعتاد )على 
سبيل المثال 100 ملم( ستسمح لك بالتصوير شديد القرب مع الحفاظ على مسافة 

أكبر بين نهاية العدسة والهدف، مما سيقلل من مشاكل سقوط الظالل على الهدف.

المادة  حول  جًدا  كبيرة  مساحة  وجود  حالة  في  أنه  هي  للنسخ  األساسية  القاعدة 
في  العدسة  استخدام  من  )بدالً  أقرب  إلى مسافة  الكاميرا  تحريك  من  البد  التصوير،  قيد 

قواعد

بصيغة  	 تصور  ال  حجم.  بأقصى   RAW بصيغة  دوًما  الصور  التقط 
JPEG فقط.

	  .Manual أو Av اضبط الكاميرا على

	 .400 ISO 100 - 200 هو الخيار األمثل. ال تتجاوز ISO إعداد

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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أبعد  إلى مسافة  الكاميرا  الهدف، حرك  أكبر حول  تريد مساحة  إذا كنت  التقريب(؛  

)بدالً من استخدام العدسة في التبعيد(. إذا كانت لديك عدسة تكبير )زوم( متصلة 

من  بدالً  والتبعيد  التقريب  في  استخدامها  إلى  ميل  هناك  يكون  ما  دائًما  بالكاميرا، 

تحريك الكاميرا. بالطبع هذا أسرع من تحريك الكاميرا، لكن من السهل جًدا السقوط 

الميل  هذا  لتجنب  جًدا.  واسعة  زاوية  إعداد  باستخدام  أكبر  وثائق  تصوير  فخ  في 

وإنشاء سير عمل فعال، يمكنك ترتيب المواد المراد نسخها حسب الحجم، وتصوير 

الكاميرا. يجب  المماثل مًعا على دفعات بحيث تقلل من تحريك  الحجم  المواد ذات 

عدسة  على  الواسعة  الزاوية  إعدادات  أو  الواسعة  الزاوية  ذات  العدسات  استخدام 

التكبير/ التصغير للنسخ فقط عندما ال يكون هناك بديل، حيث من المرجح أن تؤدي 

إلى تشويه الصورة. هذا صحيح بشكل خاص مع عدسات الزوم األرخص.

ولكن، هناك حاالت يصبح فيها استخدام عدسة واسعة الزاوية أو الزوم على إعداد 

زاوية واسعة أمًرا ال مفر منه. في مثل هذه الظروف، يجب أن تنتبه جيًدا للتأكد من أن 

الجزء الخلفي من الكاميرا مواٍز للسطح قيد النسخ وإال سيظهر على الصورة تشويه 

واضح.

 DSLR حاول استخدام الزوم على إعداد عدسة قياسي )حوالي 50 ملم في كاميرا

كاملة اإلطار، وحوالي 37 ملم في كاميرا APS( وحرك الكاميرا ألعلى وألسفل للتأطير 

تجنب  خاص  بشكل  وحاول  الزوم  خاصية  استخدام  تجنب  حاول  التأطير:  وإعادة 

  .)APS استخدام إعدادات أوسع من 35 ملم )24 ملم على كاميرا

إذا ما اشتريت عدسة زوم بالفعل، تأكد من أن العدسة ال تُحول التركيز البؤري أو 

تغير البعد البؤري وتقرب المنظر عند اإلمساك بها بينما هي موجهة ألسفل. بعض 

العدسات تفعل ذلك حتى عندما تكون جديدة تماًما وهذا أمر مثير للحنق عند النسخ. 

"تسلل  المسماة  الظاهرة  لهذه  عرضة  أقل  الداخلي  التركيز  آليات  ذات  العدسات 

العدسة"، على الرغم من أن آلية التركيز للعدسات المستخدمة باستمرار تصبح أكثر 

ارتخاًء وأكثر عرضة لهذا األمر. )إذا تغير التركيز أو الطول البؤري، فستحتاج إلى 

تثبيت أسطوانة العدسة بشريط الصق لمنع ذلك.(

المصنعة لكاميرتك. فهي  الشركة  التي تصنعها  العدسات  أمكن، استخدم  حيثما 

المستقلة  المصنعة  الشركات  بعض  فإن  ذلك،  ومع  بسالسة.  معها  لتعمل  مصممة 

مثل Sigma تصنع عدسات عالية الجودة متوافقة تماًما مع جميع وظائف كاميرات 

Nikon أو Canon الرقمية. 
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Focussing in low light/manual focus

If you are working in low light levels and the camera finds accurate 
focussing difficult then switch the lens to manual focussing. Place a 
piece of paper that contains sharp graphic information (a newspaper 
headline, for example) on the baseboard and use that to fix the focus. 

Framing and squaring up images

Many DSLR cameras have electronic framing grids that can be activated 
from one of the digital menus. Some cameras have changeable focussing 
screens that achieve the same purpose. These simple rectilinear grids 
appear in the camera viewfinder and/or LCD screen and help simplify 
the process of squaring up images. In order for the image to be perfectly 
squared up, the camera has to be pointing at 90 degrees to the copy 
area and the back of the camera has to be parallel to the baseboard/copy 
surface. The copy surface and camera back don’t necessarily need to be 
perfectly horizontal, but should be perfectly parallel to each other. An 
inexpensive digital level can be used to simply align the camera back to 
match the copy surface or baseboard. 

Figure 14. Electronic grids assist with the alignment of objects when 
copying. Photo © Patrick Sutherland, CC BY 4.0.

التركيز في اإلضاءة المنخفضة/ التركيز اليدوي

في  صعوبة  الكاميرا  ووجدت  منخفضة  إضاءة  مستويات  في  تعمل  كنت  إذا 
التركيز الدقيق، بدل العدسة إلى خاصية التركيز اليدوي. ضع قطعة من الورق 
تحتوي على معلومات رسومية حادة )عنوان صحيفة، على سبيل المثال( على 

لوح القاعدة واستخدمها إلصالح التركيز.

تأطير الصور وضبطها

يمكن  إلكترونية  تأطير  شبكات  على   DSLR كاميرات  من  العديد  تحتوي 
شاشات  على  الكاميرات  بعض  تحتوي  الرقمية.  القوائم  إحدى  من  تنشيطها 
المستقيمة  الشبكات  هذه  تظهر  الغرض.  نفس  تحقق  للتغيير  قابلة  تركيز 
LCD وتساعد على تبسيط عملية  أو شاشة  الكاميرا و/  البسيطة في عدسة 
تشير  أن  يجب  مثالي،  بشكل  مضبوطة  الصورة  تكون  لكي  الصور.  ضبط 
الكاميرا بزاوية 90 درجة إلى منطقة النسخ ويجب أن يكون الجزء الخلفي من 
الكاميرا موازيًا للوح القاعدة/ سطح النسخ. ال يلزم بالضرورة أن يكون سطح 
النسخ وظهر الكاميرا أفقيين تماًما، ولكن يجب أن يكونا متوازيين تماًما. يمكن 
استخدام ميزان تسوية رقمي غير مكلف لمحاذاة الجزء الخلفي من الكاميرا 

بحيث يتواءم وسطح النسخ أو لوح القاعدة.

الشكل 14. تساعد الشبكات اإللكترونية على محاذاة المواد عند النسخ.

.CC BY 4.0 ،الصورة © باترك ساذرالند

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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الحوامل ثالثية القوائم وحوامل النسخ وأجهزة التحكم عن بعد

يعد استخدام حامل ثالثي القوائم )ترايبود( أو حامل نسخ أمًرا ضروريًا عند تصوير 
تلك  تكن  لم  وإذا  الكاميرا،  تثبّت  النسخ  وحوامل  الثالثية  الحوامل  أرشيفية.  مواد 
الحوامل عرضة للحركة أو االهتزاز، ستقلل من اهتزاز الكاميرا. تساعد هذه الدعامات 
في الحصول على صور حادة للغاية حتى مع مستويات التعريض الضوئي المحيط 
الكاميرا  اهتزاز  ويكون  شائعة  البطيئة  الغالق  سرعات  تكون  عندما  المنخفضة 
التحكم  للمصور  الدعامات  هذه  تتيح  األهمية،  من  القدر  نفس  على  ولكن  مرجًحا. 
بدقة في تأطير المادة قيد النسخ، وإصالح التركيز في ظروف اإلضاءة المنخفضة.

التحكم عن بعد

عند تركيب الكاميرا على حامل ثالثي القوائم أو حامل نسخ، يمكن تشغيلها بشكل 
عبر  نفسها،  الكاميرا  على  اإلعدادات  لجميع  يدويًا  المستخدم  تحديد  مع  تقليدي، 
الشاشة.  على  تظهر  التي  والقوائم  ذاتها  الكاميرا  على  الموجودة  واألزرار  األقراص 
يمكن التقاط الصورة الفعلية بالضغط مباشرة على زر الغالق. ومع ذلك، بينما يعد 
هذا نهًجا مقبواًل تماًما في التصوير الفوتوغرافي العادي، فإن له عيوبًا عند الرقمنة. 
عناصر  بعض  إدخال  دون  الكاميرا  في  الغالق  زر  على  الضغط  الصعب  من  أوالً، 
"اهتزاز الكاميرا"، ال سيما عند استخدام سرعات غالق بطيئة. ثانيًا، لتشغيل الكاميرا 
يدويًا، بالطبع البد أن تكون واقًفا بجانبها، وال يعد ذلك عمليًا دائًما إذا ركبت الكاميرا 
في مكان مرتفع على حامل نسخ أو حامل ثالثي القوائم. عالوة على ذلك، إذا كنت 
استخدام  سيساعد  مخطوطتك!  لتثبيت  يديك  إلى  أيًضا  تحتاج  فقد  بمفردك،  تعمل 
يمكنه  الكاميرا.  اهتزاز  تجنب  في  بُعد  عن  الغالق  تشغيل  بُعد/  عن  التحكم  جهاز 
أيًضا تسريع عملية النسخ. يمكن الترتيب للنسخ باستخدام كاميرا مثبتة بقوة وجهاز 
المتماثل  الحجم  ذات  المواد  من  لسلسلة  السريع  النسخ  مما سيتيح  بعد  عن  تحكم 
)صفحات من كتاب غير مجلد، على سبيل المثال(. تتيح لك هذه الملحقات تشغيل 
غالق الكاميرا دون الحاجة إلى لمس الكاميرا. وتتوفر في نوعين. تعمل أجهزة التحكم 
على إشارة السلكية أو   Canon RC-6 عن بعد الالسلكية مثل Nikon ML-L3 أو 
باألشعة تحت الحمراء، وفي حالة ضبط إعدادات الكاميرا بحيث تقبل هذه اإلشارة، 
فإنها ستشغل الغالق من مسافة تصل إلى 5 أمتار. يجب أن يشير جهاز التحكم عن 

بعد إلى الكاميرا. كل هذه الوحدات تتطلب بطاريات.

أجهزة التحكم عن بعد األخرى مثل Canon RS-80N3 هي كابالت متصلة بمنفذ 
توخي  وعليك  الكاميرا  من  قريبًا  تكون  أن  من  البد  استخدامها  وعند  خاص.  كاميرا 
الحذر إلبقاء الكابل مرتخيًا حتى ال تشد الكاميرا إلى الوراء عند التعريض الضوئي. 



66

)مالحظة: تحقق من جهاز التحكم عن بعد الذي يصلح لطراز الكاميرا الذي اخترت 
شراءه.( تعمل بعض أجهزة التحكم عن بُعد غير الالسلكية هذه بدون بطارية.

التصوير المربوط

جهاز  من  الكاميرا  تشغل  حيث  المربوط،  الكاميرا  تصوير  استخدام  هو  آخر  بديل 
بعد. هنا، توصل  التحكم عن  تقدًما من  أكثر  المربوط هو شكل  التصوير  كمبيوتر. 
بمنفذ  الكاميرا  تتصل  خالله.  من  تقريبًا  بالكامل  وتشغل  كمبيوتر  بجهاز  الكاميرا 
USB بالكمبيوتر عبر كابل، ومن هنا تأتي كلمة "الربط". تشغل الكاميرا من خالل 
برنامج على الكمبيوتر: يجب شراء برنامج Camera Control Pro من Nikon بشكل 
Canon تأتي مجانًا مع كاميراتها.  EOS المساعدة الممتازة من  منفصل، لكن أداة 

.Adobe Lightroom ستؤدي البرامج التجارية األخرى نفس الغرض، بما في ذلك
الكاميرا  التي تحتاج فيها إلى لمس  المرة الوحيدة  في التصوير المربوط، تتمثل 
في ضبط الزر الموجود على الكاميرا نفسها على وضع التعريض الضوئي المطلوب 
)أولوية فتحة العدسة أو يدوي(، وفي حالة استخدام عدسة زوم، يجب أيًضا ضبط 
البعد البؤري يدويًا. تنفذ جميع الوظائف األخرى عن بُعد، كما يمكن أيًضا الوصول 

إلى أدوات مثل الهيستوجرام من خالل الشاشة.
يتميز التصوير المربوط بمزايا عمليات تشغيل الغالق عن بُعد وغيرها:

القرص 	  على  مباشرة  أو  الكاميرا،  ذاكرة  بطاقة  على  الصور  تسجيل  يمكنك 
الصلب للكمبيوتر، أو على االثنين في وقت واحد. إذا سجلت على كل من البطاقة 
والكمبيوتر، فستكون قد نسخت صورك بالفعل )أنشأت نسخة احتياطية فورية(.

بافتراض أن الكاميرا تحتوي على خاصية Live View )العرض المباشر(، فإن 	 
ما  الكمبيوتر.  على شاشة  التقاطها ستكون ظاهرة  على  توشك  التي  الصورة 
)على سبيل  تعديالت  إلى  كانت هناك حاجة  وإذا  عليه،  ما ستحصل  تراه هو 

المثال في التأطير(، فيمكن إجراء ذلك قبل التقاط الصورة.4

التقاطها. 	  فور  بك  الخاص  الكمبيوتر  على جهاز  الصور  مراجعة  يمكن 

يكون  قد  والتي  للكاميرا،  الصغيرة  الشاشة  على  االعتماد  إلى  تحتاج  ال 

ارتفاعها على حامل الكاميرا غير مالئم لهذا األمر على أي حال.

إىل تعطيل خاصية   Canon املبارش والفالش، ستحتاج يف كامريات  العرض  التصوير باستخدام  4 يف حالة 
»محاكاة التعريض الضوئي« )التي تشغل تلقائيًا(. بخالف ذلك، نظرًا ألن الكامريا ال تعرف أنك تستخدم 
الفالش، فإنها ستظهر بالضبط ما ستحصل عليه من خالل فتحة العدسة وإعدادات التعريض الضوئي 
إذا كنت تعتمد عىل اإلضاءة املحيطة - والذي من املرجح أال يكون سوى صورة سوداء. من خالل تعطيل 
محاكاة التعريض الضوئي، ستعمل وظيفة العرض املبارش عىل تضخيم الضوء املحيط لتوفري صورة يمكن 
استخدامها للتكوين والرتكيز. يف حالة استخدام برنامج اتصال Nikon Capture One ، سوف يكون هناك 

زر عىل شاشة العرض املبارش يسمح للمستخدم بالتبديل بني هاتني الطريقتني الستخدام العرض املبارش.

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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حوامل النسخ

مصممة  ألنها  القوائم  ثالثية  بالحوامل  مقارنة  كبيرة  بمزايا  النسخ  حوامل  تتمتع 

ضبط  بكثير  األسهل  ومن  ثباتًا،  وأكثر  اإلعداد  في  أسهل  إنها  للنسخ.  خصيًصا 

الكاميرا لتصبح موازية تماًما للوح القاعدة على حامل نسخ جيد مقارنة باألمر ذاته 

باستخدام حامل ثالثي القوائم. تتكون حوامل النسخ من عمود رأسي متصل بقاعدة 

صلبة. يسمح ذراع متحرك متصل بالعمود للمستخدم بوضع الكاميرا مباشرة فوق 

لوح القاعدة وتغيير ارتفاع الكاميرا لمراعاة أبعاد المادة قيد النسخ. سيساعد ميزان 

التسوية المحمول في التحقق من أن الكاميرا الخلفية موضوعة بالتوازي مع لوح 

القاعدة. يحدد ارتفاع العمود الحد األقصى لحجم العنصر المراد نسخه.

مع عدسة ماكرو مقاس 50 ملم على كاميرا DSLR كاملة اإلطار، سيسمح حامل 

42 سم   × إلى 28  تقريبًا  7.5 سم   × من 5  المواد  بنسخ  بعمود 70 سم  النسخ 

تقريبًا. تجعل القاعدة الصلبة حوامل النسخ أقل قابلية للحمل من الحوامل ثالثية 

القوائم، على الرغم من إمكانية فصل العمود عن لوح القاعدة للنقل. ال يمثل عدم 

قابلية النقل مشكلة إذا كانت جميع عمليات النسخ ستتم داخل مؤسسة واحدة.

تلك  تعد  لإلمالة.  قابلة   LCD شاشات  على   DSLR كاميرات  بعض  تحتوي 

ارتفاع  يؤدي  عندما  نسخ،  حامل  على  بالكاميرا  النسخ  عند  جًدا  مفيدة  الشاشات 

من  أو  ثابتة   LCD من خالل شاشة  الصور  على  االطالع  إلى جعل  غالبًا  الكاميرا 

خالل محدد المنظر العادي أمًرا غير مالئم.

هناك قيود واضحة على حامل النسخ: الحد األقصى الرتفاع العمود واحد، ولكن 

هناك أيًضا مشكلة أنه عند استخدام الكاميرا أعلى عمود طويل )أكثر من 75 سم(، 

هذه  يمكنك تخطي  معين،  إلى حد  اإلطار.  في  العمود  قاعدة  في تضمين  تبدأ  قد 

المشكلة عن طريق توسيع المسافة بين الكاميرا والعمود. تحتوي بعض الطرز على 

أذرع تمديد للمساعدة على التغلب على هذه المشكلة. Kaiser عالمة تجارية راسخة 

توفر مجموعة معيارية من حوامل النسخ: يمكنك اختيار ارتفاع العمود وحجم لوح 

اآلخر  والبعض  بسهولة،  يمكن حمله  بعضها  المرفقة.  األضواء  ونوع  القاعدة 

بعض حوامل  تتوفر  النقل.  أجل  من  للفصل  قابلة  األعمدة  متانة.  وأكثر  أثقل 

النسخ األصغر حجًما في ِعدد محمولة، ولكن ضع في اعتبارك دائًما ما إذا كان 

العمود سيكون مرتفًعا بما يكفي الحتياجاتك.

عادة ما يكون من الممكن تدوير عمود حامل النسخ 180 درجة أو تركيب 

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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Figure 16. Copy stand with angled lights. Illustration © Anne Leaver, CC BY 4.0.

Figure 17. EAP524, Camera and copy stand in situ in the St Helena Government 
Archives. Photo © Andrew Pearson, CC BY 4.0.

.CC BY 4.0 ،شكل 16. حامل النسخ بأضواء مائلة. رسم توضيحي © آن ليفر

الشكل EAP524 .17، حامل النسخ والكاميرا على الطبيعة في أرشيف 

.CC BY 4.0 ،حكومة سانت هيلينا. الصورة © آندرو بيرُسن

فاصل بين طرفي الوثيقة واألضواء لتجنب االنعكاسات

زوج من مصابيح اإلضاءة على مسافة متساوية 
من الوثيقة وموجهان بزاوية 45 درجة تقريبًا

كاميرا
 مثبتة على حامل النسخ

الوثيقة

منضدة
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نسخ  حامل  استخدام  ذلك  بعد  يمكن  معكوس.  وضع  في  المتحرك  الذراع 
مع  ثابتة  منضدة  حافة  على  النسخ  حامل  ضع  بكثير:  أكبر  أشياء  لتصوير 
توجيه الكاميرا إلى منضدة منخفضة أو إلى األرض. من الضروري للغاية في 
هذه الحالة أن تثبت قاعدة حامل النسخ جيًدا باستخدام وزن ثقيل وإال سيكون 

حامل النسخ غير ثابت على اإلطالق.

 692. Equipment and skills for digitising in the field

baseboard and the kind of lights attached. Some are quite portable, with 
others much heavier duty. Columns are detachable for transportation. 
Some smaller copy stands are available in portable kits, but always 
consider whether the column will be high enough for your needs.

It is usually possible to swivel the column of copy stands by 180 
degrees or to mount the moveable arm in reversed position. It is then 
possible to use a copy stand to photograph much larger objects: position 
the copy stand on the edge of a firm table with the camera pointing to 
a low table or the floor. It is absolutely essential in this situation to 
heavily weigh down the base of the copy stand as this arrangement is 
otherwise very unstable.

Figure 18. Diagram of copy stand in reversed position.   
Illustration © Anne Leaver, CC BY 4.0.

وثيقة

منضدة

حامل النسخ

الكاميرا على الذراع 
األفقية المعكوسة

كتب ثقيلة أو 
وزن ثقيل

الشكل 18. رسم توضيحي لحامل النسخ في الوضع المعكوس.

.CC BY 4.0 ،الرسم © آن ليفر

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات

الحوامل ثالثية القوائم )ترايبود(

وقد  )الترايبود(.  القوائم  ثالثي  الحامل  هو  النسخ  حامل  الستخدام  البدائل  أحد 
يكون خياًرا أفضل إذا كنت تقوم بالنسخ في العديد من المواقع المختلفة ومن ثم 
تمثل قابلية النقل مشكلة رئيسية. ومع ذلك، يصعب ضبط حوامل الترايبود بشكل 
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Figure 19. EAP769, Digitising using a tripod with camera attached to 
reversed centre column in Montserrat. Photo © Nigel Sadler, CC BY 4.0.

Tripods

An alternative to using a copy stand is a tripod. This may be a better 
choice if you are copying in many different situations and portability is 
a major issue. However, tripods are significantly harder to set up so that 
the camera and subject are perfectly squared up. There are hundreds 
of tripods on the market. A crude rule is that the heavier the tripod, 
the more stable it is likely to be, but of course the heavier it is, the less 
portable it is. You can add to the rigidity of a lighter tripod by weighing 
it down: some tripods have a hook at the bottom of the centre column 
to facilitate this. Make sure any weight attached is not left hanging free, 
as it could potentially swing like a pendulum and cause camera shake.

Tripods are excellent for copying items that are vertical or near-
vertical. They are more awkward when used like a copy stand with the 
camera pointed downwards, because the camera and object have to fit 
between the tripod legs. You can reverse the centre column and place 
the camera close to the ground but that is also awkward. Some tripods 
allow for the angle of the legs to be varied, which makes copying easier. 

حوامل  من  المئات  هناك  تماًما.  الهدف  مع  مضبوطة  الكاميرا  تكون  بحيث  كبير 
الترايبود في السوق. القاعدة العامة هي أنه كلما كان الترايبود أثقل، فمن المرجح 
أن يكون أكثر ثباتًا، ولكن بالطبع كلما كان أثقل، قلت قابلية حمله. يمكنك زيادة 
ثبات الترايبود األخف عن طريق تثقيله ألسفل: تحتوي بعض حوامل الترايبود على 
خطاف في أسفل العمود األوسط لتسهيل ذلك. تأكد من عدم ترك أي وزن متصل 

متدليًا، حيث من المحتمل أن يتأرجح مثل البندول ويسبب اهتزاز الكاميرا.

الرأسية. تكون  أو شبه  الرأسية  العناصر  الترايبود ممتازة لنسخ  تعتبر حوامل 
أكثر صعوبة عند استخدامها كحامل نسخ مع توجيه الكاميرا ألسفل، ألن الكاميرا 
والهدف يجب أن يوضعا بين قوائم الترايبود. يمكنك عكس العمود األوسط ووضع 
بعض  تسمح  أيًضا.  غريبًا  وضًعا  هذا  سيكون  ولكن  األرض  من  بالقرب  الكاميرا 

حوامل الترايبود بتغيير زاوية القوائم، مما يجعل النسخ أسهل.

نسخ  بذراع  لإلزالة  القابلة  الرأس  ذات  الترايبود  حوامل  جميع  تزويد  يمكن   
Manfrotto وGitzo( والتي  التي يصنعها كل من  المثال، تلك  أفقية )على سبيل 
تبعد الكاميرا عن مركز الترايبود. )ستحتاج إلى إزالة رأس الترايبود وتثبيت ذراع 

الشكل EAP769 .19، الرقمنة باستخدام حامل ثالثي القوائم مع 
كاميرا متصلة بالعمود المركزي المعكوس في مونتسيرات. 

.CC BY 4.0 ،الصورة © نايجل سادلر

70 Remote Capture

Figure 19. EAP769, Digitising using a tripod with camera attached to 
reversed centre column in Montserrat. Photo © Nigel Sadler, CC BY 4.0.

Tripods

An alternative to using a copy stand is a tripod. This may be a better 
choice if you are copying in many different situations and portability is 
a major issue. However, tripods are significantly harder to set up so that 
the camera and subject are perfectly squared up. There are hundreds 
of tripods on the market. A crude rule is that the heavier the tripod, 
the more stable it is likely to be, but of course the heavier it is, the less 
portable it is. You can add to the rigidity of a lighter tripod by weighing 
it down: some tripods have a hook at the bottom of the centre column 
to facilitate this. Make sure any weight attached is not left hanging free, 
as it could potentially swing like a pendulum and cause camera shake.

Tripods are excellent for copying items that are vertical or near-
vertical. They are more awkward when used like a copy stand with the 
camera pointed downwards, because the camera and object have to fit 
between the tripod legs. You can reverse the centre column and place 
the camera close to the ground but that is also awkward. Some tripods 
allow for the angle of the legs to be varied, which makes copying easier. 
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All tripods with a removable tripod head can be fitted with a 
horizontal copy arm (e.g. those made by Manfrotto and Gitzo) which 
positions the camera away from the centre of the tripod. (You will need 
to remove the tripod head and fit the copy arm to the tripod’s centre 
column and then refit the tripod head at the end of the copy arm.) 
Importantly, positioning the camera on a horizontal copy arm places 
the weight off-centre and makes the whole camera/tripod set-up very 
unstable. This must be counterbalanced to avoid it tipping over and 
damaging equipment: loop a cord over the other end of the copy arm 
and weigh it down. 

Some tripods have an off-centre column as standard. These can be 
used vertically like a normal centre column or easily repositioned into 
a horizontal position. Some models have a centre column that can be 
removed and positioned horizontally. Nevertheless, all tripods are 
significantly harder to manage than a simple copy stand.

Figure 20. Tripod with horizontal copy arm.    
Illustration © Anne Leaver, CC BY 4.0.

النسخ في عمود الترايبود المركزي ثم إعادة تركيب رأس الترايبود في نهاية ذراع 
إبعاد  إلى  أفقية يؤدي  الكاميرا على ذراع نسخ  المهم تذكر أن وضع  النسخ(. من 
الوزن عن المركز ويجعل وضع الكاميرا/ الترايبود بالكامل غير مستقر تماًما. ولذا 
يجب موازنته لتجنب انقالبه وإتالف المعدات: لف سلك فوق الطرف اآلخر من ذراع 

النسخ وثقله ألسفل.

يمكن  مركزي.  غير  عمود  على  معياري  بشكل  الترايبود  حوامل  بعض  تحتوي 
استخدامه عموديًا مثل العمود المركزي العادي أو تغيير وضعه بسهولة إلى وضع 
أفقي. تحتوي بعض الطرز على عمود مركزي يمكن إزالته ووضعه أفقيًا. ومع ذلك، 

فإن إدارة جميع حوامل الترايبود أصعب بكثير من إدارة حامل نسخ بسيط.

 

 

 

 

 

 

وثيقة

كاميرا

ترايبود بذراع
 نسخ أفقية

وزن مثبت على 
السطح

منضدة

الشكل 20. حامل ثالثي القوائم )ترايبود( مع ذراع نسخ أفقية.

.CC BY 4.0 ،رسم توضيحي © آن ليفر

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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Figure 21. EAP698, Digitising Cham manuscripts in Vietnam.  
Here, a tripod and a portable platform are being used so that the manuscripts 
are not digitised on the ground. Photo © Hao Phan, CC BY 4.0.

Copy stand or tripod?

Advantages of copy stands
•    Designed specifically for copying.
•    Easy to set up with the camera properly squared up.
•    More stable and rigid than a tripod.
Disadvantages of copy stands
•    Most copy stands are not very portable.
Advantages of tripods 
•    A portable camera support that is easily transported and 

can be set up to photograph small and large items.
•    Good for projects copying in multiple remote locations.
Disadvantages of tripods
•    Harder to set up with the camera square.
•    Awkward to use or unstable when copying with the camera 

pointing downwards.

الشكل EAP698 .21، رقمنة مخطوطات تشام في فيتنام.

هنا، يستخدم حامل ثالثي القوائم )ترايبود( ومنصة محمولة حتى ال تُجرى 

.CC BY 4.0 ،عملية رقمنة المخطوطات على األرض. الصورة © هاو فان

حامل النسخ أم ترايبود؟
مزايا حوامل النسخ

مصممة خصيًصا للنسخ.	 
من السهل إعدادها مع استقامة الكاميرا وضبطها بشكل صحيح.	 
أكثر ثباتًا من الترايبود.	 

عيوب حوامل النسخ
معظم حوامل النسخ ال يسهل حملها ونقلها.	 

مزايا الترايبود
لتصوير 	  إعدادها  ويمكن  نقلها  يسهل  للكاميرا  محمولة  دعامة 

العناصر الصغيرة والكبيرة.
جيد لمشروعات النسخ في المواقع النائية المتعددة.	 

عيوب الترايبود
أصعب في اإلعداد مع استقامة الكاميرا وضبطها بشكل صحيح.	 
توجيه 	  مع  النسخ  عند  ثابت  غير  أو  االستخدام  في  مريح  غير 

الكاميرا ألسفل.
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Figure 22. Finding a solution when your copy stand breaks: EAP569, 
Using a weaving loom to digitise Nzema cultural material from Ghana. 
Photo © Samuel Nobah, CC BY 4.0.

Lighting and flash

Working with continuous lighting 

Some modular copy stands are available with lighting kits. These lights 
can be attached to the baseboard and positioned at different distances 
and angles, which helps prevent reflections from shiny surfaces. The best 
lights are LED or compact fluorescent tubes, which do not generate heat 
and will provide an even illumination across the frame, when carefully 
positioned. These lights are long-lasting (8000 hours) but it is probably 
worth taking spares in case the bulbs are damaged in transit or fail part-
way through the project. It is essential that all the lights being used are 
of precisely the same variety as otherwise a replacement bulb may well 
produce different coloured illumination and introduce colour casts.

If you are photographing objects larger than A3, then a copy stand 
with attached lighting may not be adequate. In this case, use lights 
which are separated from the baseboard.

اإلضاءة والفالش

العمل بإضاءة مستمرة

تتوفر بعض حوامل النسخ المعيارية مصحوبة بمجموعات اإلضاءة. يمكن توصيل 
هذه األضواء بلوح القاعدة ووضعها على مسافات وزوايا مختلفة، مما يساعد على 
LED أو لمبات  منع االنعكاسات من األسطح الالمعة. أفضل المصابيح هي لمبات 
عند  اإلطار،  عبر  متساوية  إضاءة  وتوفر  حرارة  تولد  ال  والتي  المضغوطة،  النيون 
وضعها بعناية. تدوم هذه اللمبات طويالً )8000 ساعة(، لكن من األفضل أخذ لمبات 
احتياطية تحسبًا لتلف اللمبات أثناء النقل أو تعطلها خالل المشروع. من الضروري 
البديلة  اللمبة  تنتج  قد  وإال  النوعية  نفس  من  المستخدمة  األضواء  تكون جميع  أن 

إضاءة ملونة مختلفة محدثة غالالت لونية.

ذو  النسخ  حامل  يكون  ال  فقد   ،A3 من  أكبر  حجم  ذات  أشياء  تصور  كنت  إذا 
اإلضاءة المرفقة مناسبًا. في هذه الحالة، استخدم األضواء المنفصلة عن لوح القاعدة.

الشكل 22: إيجاد حل عند تعطل حامل النسخ: EAP569، استخدام 

نول النسيج لرقمنة مواد نزيما الثقافية من غانا.

.CC BY 4.0 ،الصورة © ساميول نوبه

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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أي مصدر ضوء؟

مزايا الضوء المتاح
• يوفر ضوء النهار مصدر ضوء مجاني مستقل عن الكهرباء.

)على عكس  دائًما  يكون ظاهًرا  المتاحة ضوًءا مستمًرا  الضوء  توفر مصادر   •
والتحكم  الكاميرا  خالل  من  السطح  انعكاسات  رؤية  يمكن  بحيث  الفالش(، 

فيها.

عيوب الضوء المتاح
• تتباين درجات حرارة لون الضوء المتاح بشكل كبير.

• يجب توخي الحذر مع مصادر اإلضاءة المختلطة المحتملة.
• يحتمل أن يعرض العمل في الهواء الطلق مواد األرشيف للغبار والمطر والرياح 

وأشعة الشمس.

مزايا اإلضاءة الكهربائية
يمكن  بحيث  الفالش(،  )على عكس  دائًما  يكون ظاهًرا  • مصدر ضوء مستمر 

رؤية انعكاسات السطح من خالل الكاميرا والتحكم فيها.
• تتوفر ِعدد إضاءة LED مخصصة بالنسبة لبعض حوامل النسخ.

عيوب اإلضاءة الكهربائية
• يجب توخي الحذر مع مصادر اإلضاءة المختلطة المحتملة.

• تعتمد اإلضاءة على مصدر الكهرباء.
• يمكن أن تصبح األضواء الساطعة غير LED شديدة السخونة.

مزايا الفالش
بمجرد إتقان ضبط الفالش المزدوج للنسخ، يوفر ما يلي:

• مصدر ضوء ساطع للغاية.
• صوًرا حادة للغاية مع مخاطر أقل لالهتزاز الظاهر للكاميرا.

• عدة إضاءة محمولة نسبيًا.
• عدم االعتماد على الكهرباء )إال عند استخدام بطاريات قابلة إلعادة الشحن(.

اللون من  ويزيل معظم مشاكل درجة حرارة  المتاح  الضوء  الفالش  يتجاوز   •
مصادر اإلضاءة المختلطة.

عيوب الفالش
• معقد في ضبطه والتمكن منه.

• تكنولوجيا باهظة الثمن.
• يعتمد على البطاريات. 
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Figure 23. EAP454, Relying on basic desk lamps as the field workers 
move around the remote area of Mizoram, India.   
Photo © Kyle Jackson, CC BY 4.0.

Flash photography

Electronic flash adds another level of complexity to the copying process 
and also adds significantly to the process of learning the camera 
controls. For that reason, the Endangered Archive Programme does not 
recommend using flash to researchers with little working knowledge 
of digital photography. However, electronic flash has some clear 

تصوير الفالش

يوسع  كما  النسخ  لعملية  التعقيد  من  آخر  مستوى  اإللكتروني  الفالش  يضيف 
بشكل كبير عملية تعلم عناصر التحكم في الكاميرا. لهذا السبب، ال يوصي برنامج 
العملية  المعرفة  ذوي  للباحثين  الفالش  باستخدام  باالندثار  المهددة  األرشيفات 
ببعض  يتمتع  اإللكتروني  الفالش  فإن  ذلك،  ومع  الرقمي.  بالتصوير  البسيطة 
بإمكانه  للتكرار  وقابل  للغاية  يوفر مصدر ضوء ساطع  الواضحة حيث  المميزات 

الشكل EAP454 .23، االعتماد على مصابيح المكتب األساسية أثناء 

تحرك العاملين الميدانيين حول منطقة ميزورام النائية، الهند.

.CC BY 4.0 ،الصورة © كايل جاكسون
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Figure 24. EAP764, Blocking out sunlight when digitising material 
from Bandiagara, Mali. Photo © Fabrizio Magnani, CC BY 4.0.

advantages, offering a very bright and repeatable light source that can 
speed up the copying process and remove the risk of camera shake 
caused by long exposures.

Some DSLR cameras have a small built-in flashgun, but this should 
never be used when copying as it will give very harsh and uneven 
results, especially at close working distances, and is likely to cause 
reflections from surfaces.

تسريع عملية النسخ وإزالة خطر اهتزاز الكاميرا الناجم عن التعريض الطويل. 

تحتوي بعض كاميرات DSLR على وحدة فالش صغيرة مدمجة، ولكن ال 
ينبغي استخدامها مطلًقا عند النسخ ألنها ستعطي نتائج شديدة الحدة وغير 
في  تتسبب  أن  المحتمل  ومن  القريبة،  العمل  مسافات  على  متساوية، خاصة 

انعكاسات من األسطح.

على  موضوعتين  فالش  وحدتي  من  للنسخ  المثالي  الفالش  وضع  يتكون 

الشكل EAP764 .24، حجب ضوء الشمس عند رقمنة مواد من 

.CC BY 4.0 ،باندياجارا، مالي. الصورة © فابريتزيو ماجناني
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The ideal flash set-up for copying consists of two flashguns 
positioned equidistant from the material being copied and bounced off 
white reflectors, usually umbrellas. The umbrellas should be located on 
either side of the camera and pointed at the copying surface at an angle 
of about 45 degrees. Position the umbrellas far enough apart so that no 
part of the umbrella is directly above the material being copied. 

Figure 25. Drawn illustration showing the flashgun/umbrella set-up 
angled at 45 degrees to the copy surface.   
Illustration © Anne Leaver, CC BY 4.0.

Flashguns will need to be mounted on stands fitted with a lighting head 
that holds both the flashgun and the umbrella. The flashguns point 
into the umbrella so that this wide white surface becomes the source of 
illumination for the material being copied.

مسافتين متساويتين من المادة قيد النسخ مع عاكسات بيضاء )عادة ما تكون 
مظالت(. يجب وضع المظالت على أحد جانبي الكاميرا وتوجيهها إلى سطح 
النسخ بزاوية 45 درجة تقريبًا. ضع المظالت بعيًدا بما يكفي بحيث ال يكون 

أي جزء من المظلة فوق المادة التي يتم نسخها مباشرًة.

يحمل  بحيث  إضاءة  برأس  مزود  حامل  على  الفالش  وحدة  تركيب  يجب 

كالً من وحدة الفالش والمظلة. تشير وحدة الفالش إلى المظلة بحيث يصبح 
سطحها األبيض العريض مصدر اإلضاءة للمادة قيد النسخ.

)ملحوظة: إذا كان التصوير في الهواء الطلق، والمظالت مفتوحة، تصبح حوامل 

وثيقة

منضدة

المظلتان على مسافتين متساويتين 
وموضوعتان بزاوية 45 درجة

وحدتا فالش مثبتتان على الحاملين في مواجهة 
المظالت البيضاء العاكسة

كاميرا بوحدة إرسال الفالش 
مثبتة على حامل النسخ

فاصل بين طرفي الوثيقة والمظلتين لتجنب االنعكاسات

الشكل 25. رسم توضيحي يوضح وضع وحدة الفالش/ المظلة بزاوية 

45 درجة على سطح النسخة.

.CC BY 4.0 ،رسم توضيحي، © آن ليفر

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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(N.B. If photographing outdoors, when the umbrella is unfolded, 
lighting stands are very susceptible to being blown over by wind.) 

Despite the additional learning necessary, such a flash kit has several 
very particular advantages. Battery-powered flashguns are portable and 
not directly dependent on electricity. Bounced flash offers a very bright, 
diffused and even illumination that produces very sharp images because 
flash provides a very brief burst of light. In most indoor situations away 
from direct sunlight, flash overrides other sources of local illumination, 
thus avoiding problems with mixed lighting sources (though it is still 
good policy to turn off indoor lights).

To read more about this see the Digital Appendix 2 at https://doi.
org/10.11647/OBP.0138.11

Copying glass plate negatives and 
transparencies

Most copying with scanners or digital cameras uses the light reflected 
from the surface of objects like paper documents. But some objects like 
glass plate negatives or other transparent materials need a system for 
recording the light transmitted through the object. Such items can be 
scanned using the film rather than reflective setting on a flatbed scanner 
or photographed on a light box. 

If you have a large number of transparencies or slides to copy 
you should purchase a dedicated film scanner, which will scan both 
negatives and positives. Film scanners are available in various formats. 

If you are copying a significant amount of material like this, you will 
need to plan for the largest such items and choose a scanner or light box 
that is big enough to cope with the largest item. Scanners and most light 
boxes will need a reliable electricity supply.

When photographing glass plate negatives on a lightbox it is best 
to copy in near darkness, so that the only light source is the light 
transmitted, otherwise the camera may record surface reflections from 
the glass itself. It is also useful to mask off the area around the glass plate 
to avoid flare. If you are copying a large number of glass plates, then 
two L-shaped pieces of black card will simplify the masking process.

اإلضاءة معرضة للوقوع بشكل كبير بسبب الرياح.(

على الرغم من التعلم اإلضافي الالزم، تتمتع عدة الفالش هذه بالعديد من المزايا 
الخاصة جًدا. وحدات الفالش التي تعمل بالبطارية محمولة وال تعتمد بشكل مباشر 
على الكهرباء. يوفر الفالش المرتد إضاءة ساطعة ومنتشرة ومتساوية تنتج صوًرا 
حادة جًدا ألن الفالش يوفر دفقة قصيرة جًدا من الضوء. في معظم المواقع الداخلية 
بعيًدا عن ضوء الشمس المباشر، يتجاوز الفالش مصادر اإلضاءة الداخلية األخرى، 
وبالتالي يتجنب مشاكل مصادر اإلضاءة المختلطة )على الرغم من أنه ال يزال من 

الجيد إطفاء األضواء الداخلية(.

https: // doi. org / 10.11647 / OBP.0138.11 لقراءة المزيد، راجع الملحق الرقمي 2 على: 

نسخ السلبيات الزجاجية )النيجاتيف(

 والشفافيات

الرقمية الضوء  الكاميرات  أو  النسخ بالماسحات الضوئية  تستخدم معظم عمليات 
المنعكس من أسطح األشياء مثل الوثائق الورقية. لكن بعض األشياء مثل السلبيات 
الزجاجية )النيجاتيف( أو المواد الشفافة األخرى تحتاج إلى نظام لتسجيل الضوء 
من  بدالً  الفيلم  باستخدام  ضوئيًا  األشياء  هذه  مسح  يمكن  الشيء.  عبر  المنقول 

اإلعداد االنعكاسي على ماسح ضوئي مسطح أو تصويره على صندوق إضاءة.

إذا كان لديك عدد كبير من الشفافيات أو الشرائح المراد نسخها، فيجب عليك 
شراء ماسح ضوئي مخصص لألفالم، وسيمسح كل من صور النيجاتيف )السلبية( 

والبوزيتيف )اإليجابية(. الماسحات الضوئية لألفالم متوفرة بتنسيقات مختلفة. 

إذا كنت تنسخ قدًرا كبيًرا من المواد المماثلة، فستحتاج إلى التخطيط على أساس 
أكبر هذه المواد واختيار ماسح ضوئي أو صندوق إضاءة كبير بما يكفي للتعامل 
مع المادة األكبر. سوف تحتاج الماسحات الضوئية ومعظم صناديق اإلضاءة إلى 

مصدر كهرباء موثوق.

عند تصوير السلبيات الزجاجية على صندوق إضاءة، من األفضل نسخها في ظالم 
فقد تسجل  وإال  المرسل،  الضوء  هو  الوحيد  الضوء  يكون مصدر  بحيث  شبه مطبق، 
الكاميرا انعكاسات السطح من الزجاج نفسه. من المفيد أيًضا تغطية المنطقة المحيطة 
بالسلبيات الزجاجية لتجنب التوهج. إذا كنت تنسخ عدًدا كبيًرا من السلبيات الزجاجية، 

فستعمل قطعتان من الكرتون األسود على شكل حرف L على تبسيط عملية التغطية.
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Figure 26. Equipment set-up for digitising glass plate negatives using 
a copy stand and a light box. Illustration © Anne Leaver, CC BY 4.0.

Photographic equipment for the field

An APS format camera kit
•    An APS digital camera, macro lens and wide-angle 

to standard zoom lens with close focussing or macro 
capability.

•    UV protection filters for all lenses.
•    Spare camera batteries (at least one). 
•    Spare charger (a good idea if electricity is unreliable).
•    A spare camera body (a duplicate of the chosen camera or 

perhaps a cheaper APS camera) for larger projects.
•    A remote control to fit the specific camera model.

منضدة

كاميرا مثبتة على حامل النسخ 
في غرفة مظلمة

قطعة من الكرتون 
األسود: تغطي صندوق 

اإلضاءة المكشوف

قطعة من الكرتون 
األسود: تغطي صندوق 

اإلضاءة المكشوف

اللوح الزجاجي

لوح القاعدة 
بحامل النسخ

صندوق اإلضاءة: 
مصدر اإلضاءة 
الوحيد في الغرفة

الشكل 26: تجهيز المعدات لرقمنة السلبيات الزجاجية باستخدام 

.CC BY 4.0 ،حامل نسخ وصندوق إضاءة. رسم توضيحي © آن ليفر

معدات التصوير الفوتوغرافي للميدان

APS مجموعة أدوات الكاميرا بتنسيق

كاميرا رقمية APS وعدسة ماكرو وعدسة زوم بزاوية واسعة إلى قياسية مع   •
خاصية التركيز البؤري القريب أو الماكرو.

فالتر حماية من األشعة فوق البنفسجية لجميع العدسات.  •

بطاريات احتياطية للكاميرا )واحدة على األقل(.  •

• شاحن احتياطي )فكرة جيدة إذا كانت الكهرباء غير موثوقة(.

أو ربما كاميرا  المختارة  الكاميرا  احتياطي )نسخة مكررة من  • جسم كاميرا 
APS أرخص( للمشروعات األكبر.

• جهاز تحكم عن بعد يناسب طراز الكاميرا المحدد.

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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مجموعة أدوات كاميرا كاملة اإلطار
• كاميرا رقمية كاملة اإلطار وعدسة قياسية 50 ملم أو عدسة ماكرو.

•عدسة زوم بزاوية واسعة إلى قياسية مع خاصية التركيز البؤري القريب أو الماكرو.
• فالتر حماية من األشعة فوق البنفسجية لجميع العدسات.

• بطاريات احتياطية للكاميرا )واحدة على األقل(.
• شاحن احتياطي )فكرة جيدة إذا كانت الكهرباء غير موثوقة(.

الكاميرا المختارة أو ربما كاميرا ذات  • جسم كاميرا احتياطي )نسخة مكررة من 
إطار كامل أرخص( للمشروعات األكبر.

• جهاز تحكم عن بعد يناسب طراز الكاميرا المحدد.
مجموعة أدوات النسخ

• حامل نسخ.
• كبديل: حامل ثالثي القوائم )ترايبود( وذراع/ ترايبود جانبية بعمود مركزي قابل 

للتحويل.
• أضواء LED أو وحدة فالش محمولة.

• قماش أو غطاء للخلفية بلون محايد )باإلضافة إلى شريط الصق لتثبيت القماش 
بشكل مسطح في مكانه(.

• مدقق األلوان ومقياسها.
• ميزان تسوية صغير.

تخزين البيانات
• بطاقات ذاكرة احتياطية عالية الجودة وسريعة )CF أو SD أو كليهما حسب طراز 

الكاميرا المختار(.
• قارئ بطاقة CF أو SD لما سبق.

• قرصان صلبان خارجيان لعمل نسخة احتياطية من البيانات.
عدة فالش محمولة

• عدد 2 من حوامل اإلضاءة المحمولة.
• عدد 2 من الماِسكات القابلة للتعديل من أجل تركيب وحدة الفالش والمظلة على 

الحامل.
• عدد 2 مظلة بيضاء عاكسة.

• وحدتا فالش.
• جهاز إرسال بصري واحد.

• مجموعات احتياطية من بطاريات الليثيوم التي تستخدم لمرة واحدة أو بطاريات 
قابلة إلعادة الشحن ذات نوعية جيدة إذا كانت إمدادات الكهرباء موثوقة.

أخرى
• مالحظات كاملة حول المعدات وإجراءات التوثيق.

لتنظيف أجسام  الدقيقة  األلياف  لمبة، وقطعة قماش من  • منفاخ هواء على شكل 
الكاميرات، ومناديل العدسات لتنظيف العدسات. 
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المعدات والمهارات األساسية

مع  تبدو  قد  للغاية.  معقدة  معدات  الفالش  ووحدات  الرقمية  الكاميرات  أصبحت 
الكتيبات المصاحبة لها مربكة في البداية، ولكنها في الواقع تحتوي على معلومات 
أكثر بكثير مما تحتاج إلى استيعابه للعمل بفعالية. ومع ذلك، فمن الضروري للغاية 
أن تشتري معداتك وتتعرف عليها في وقت مبكر قبل نقلها إلى الميدان. قد يستغرق 
ن اإلعدادات الرئيسية للكاميرا ووحدات  هذا عدة أيام من الممارسة والتجريب. َدوِّ

الفالش، وخذها معك إلى الميدان.

متجر  من  المعدات  لشراء  الصغيرة  اإلضافية  التكلفة  األمر  سيستحق  األرجح  على 
كاميرات محلي جيد، إذا أمكن ذلك، واالستفادة من الدعم الفني من الموظفين ذوي الخبرة.

المهارات األساسية للكاميرا الرقمية

لكي تكون مؤهالً وواثًقا، يجب أن تعرف كيفية:
تشغيل الكاميرا وإيقافها، وضبط الزوم، والتركيز البؤري للعدسة، والتقاط الصور   •

وعرضها على شاشة LED الخلفية.
تركيب العدسة وإزالتها.  •

ضبط وضع التعريض على أولوية الفتحة أو التعريض اليدوي وتغيير العدسة من   •
التركيز التلقائي إلى التركيز اليدوي.

.ISO ضبط فتحة العدسة وسرعة الغالق وإعداد  •
• ضبط توازن اللون األبيض التلقائي.

التعريض  وضع  استخدام  عند  الضوئي  التعريض  تعويض  خاصية  استخدام   •
الضوئي ألولوية فتحة العدسة.

• ضبط التعريض الضوئي الصحيح عند استخدام وضع التعريض الضوئي اليدوي.
تشغيل الشبكة اإللكترونية في محدد المنظر )أو استبدال شاشة التركيز بشاشة   •

شبكية(.
)فتحة  الشاشة  على  المعروضة  اإلعدادات  وضبط  الخلفية   LED شاشة  تشغيل   •

العدسة، سرعة الغالق، ISO، توازن اللون األبيض التلقائي(.
• عرض الهيستوجرام على شاشة LED الخلفية.

.RAW ضبط الكاميرا للتسجيل بصيغة •
إزالة البطاريات وإعادة شحنها واستبدالها.  •

إزالة بطاقات الذاكرة واستبدالها.  •
تحميل الملفات من بطاقات الذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر ونسخ الملفات احتياطيًا   •

من الكمبيوتر إلى قرص صلب خارجي.
إعادة تهيئة بطاقات الذاكرة داخل الكاميرا.  •

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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Counterfeit goods

There is a burgeoning international market in counterfeit digital goods. 
This is particularly common for peripherals like camera batteries and 
memory cards. Counterfeit camera batteries could potentially damage 
the camera or constitute a fire hazard. Counterfeit memory cards are 
also common and threaten the correct writing of files and long term 
reliable storage and retrieval of data. 

Important: It is essential to purchase all digital peripherals from 
reliable sources. For example, we would recommend using genuine 
Nikon batteries in Nikon cameras and genuine Canon batteries in 
Canon cameras. 

Practical advice for photography in the field

Electricity supplies and battery power in the field

If you are working in remote locations where electricity is unreliable, 
you will need spare camera batteries. Depending on the scale of 
the documentation being undertaken and the number of files being 
generated, you might need several extra camera batteries and perhaps 
should plan for spare charging systems. You will also need to check the 
availability of power supplies for recharging and the commonest local 
type of electrical socket. In remote conditions, electricity supplies can be 
very variable and recharging batteries and laptops to full capacity can be 
slow. For a large project you might consider a small portable generator 
and/or high quality solar chargers. In situations with variable electricity 
supplies, it is essential to invest in a heavy-duty surge protector to 
protect electronic equipment from damage. 

Lithium batteries

Digital cameras, video cameras and many other electronic devices 
use rechargeable lithium batteries. N.B. Most airlines now insist that 
all spare or loose lithium batteries are carried in hand luggage (that is, 
unless they are inside the camera body). 

Disposable lithium batteries are expensive, but are the best-quality 
batteries in terms of both power and shelf life. They also work well 

 السلع المقلدة

خاص  بشكل  شائع  هذا  المقلدة.  الرقمية  للسلع  مزدهرة  دولية  سوق  هناك 
بطاريات  تؤدي  قد  الذاكرة.  وبطاقات  الكاميرا  بطاريات  مثل  للملحقات 
الكاميرات المقلدة إلى إتالف الكاميرا وقد تشكل خطر الحريق. بطاقات الذاكرة 
المزيفة شائعة أيًضا وتهدد الكتابة الصحيحة للملفات والتخزين الموثوق به 

واسترجاع البيانات على المدى الطويل.

هام: من الضروري شراء جميع الملحقات الرقمية من مصادر موثوقة. على 
 Nikon األصلية في كاميرات Nikon سبيل المثال، نوصي باستخدام بطاريات

.Canon األصلية في كاميرات Canon وبطاريات

نصائح عملية للتصوير في الميدان
إمدادات الكهرباء وطاقة البطارية في الميدان

إذا كنت تعمل في أماكن نائية حيث ال يمكن االعتماد على الكهرباء، ستحتاج 
المعالجة  قيد  الوثائق  حجم  على  اعتماًدا  احتياطية.  كاميرا  بطاريات  إلى 
وربما  إضافية  كاميرا  بطاريات  عدة  إلى  تحتاج  قد  المولدة،  الملفات  وعدد 
من  التحقق  إلى  أيًضا  ستحتاج  االحتياطية.  الشحن  ألنظمة  التخطيط  ينبغي 
األكثر  المحلي  الكهربائي  المقبس  ونوع  الشحن  إلعادة  الطاقة  مصادر  توفر 
للغاية  متغيرة  الكهرباء  إمدادات  تكون  أن  يمكن  النائية،  المواقع  في  شيوًعا. 
بكامل  المحمولة  الكمبيوتر  البطاريات وأجهزة  إعادة شحن  أن تكون  ويمكن 
طاقتها بطيئة. بالنسبة لمشروع كبير، قد تفكر في مولد صغير محمول و/ أو 
أجهزة شحن تعمل بالطاقة الشمسية عالية الجودة. في المواقع ذات اإلمدادات 
الكهربائية المتغيرة، من الضروري االستثمار في واقي من زيادة التيار شديد 

التحمل لحماية المعدات اإللكترونية من التلف.

بطاريات الليثيوم

اإللكترونية  األجهزة  من  والعديد  الفيديو  وكاميرات  الرقمية  الكاميرات  تستخدم 
األخرى بطاريات ليثيوم قابلة إلعادة الشحن. 

الليثيوم  بطاريات  جميع  حمل  على  اآلن  الطيران  شركات  معظم  تصر  ملحوظة. 
االحتياطية أو غير الموصلة بالكاميرا في حقائب اليد )إال إذا كانت داخل جسم الكاميرا(.
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تعد بطاريات الليثيوم ذات االستعمال الواحد باهظة الثمن، ولكنها أفضل البطاريات 

القارس،  البرد  في  أيًضا بشكل جيد  تعمل  كما  الصالحية.  الطاقة ومدة  من حيث 

البطاريات  معظم  تفقد  الصفر.  تحت  مئوية  درجة   40 حتى  العمل  في  وتستمر 

الشحن  القابلة إلعادة   NiMH الواحد وبطاريات  االستخدام  التقليدية ذات  القلوية 

الطاقة بشكل كبير عند استخدامها تحت نقطة التجمد.

االرتفاع واألقراص الصلبة

األقراص الصلبة التقليدية هي أكثر وسائط تخزين الكمبيوتر شيوًعا، وتستخدم في 

حركة  ذات  أقراص  إنها  الخارجية.  الصلبة  واألقراص  المحمولة  الكمبيوتر  أجهزة 

دائرية، مما يعرضها للخطر عند العمل على ارتفاعات تزيد عن 10000 قدم. في 

الظروف القاسية، يمكن تدمير األقراص الصلبة من خالل تحريكها على ارتفاعات 

عالية. في المقابل، ال تحتوي أقراص التخزين ذات الحالة الثابتة )SSD( على أجزاء 

متحركة وال تتأثر باالرتفاع. تتوفر أقراص SSD لالستخدام كأقراص داخلية ألجهزة 

أغلى  المكتبية وكأقراص خارجية. وهي  الكمبيوتر  أجهزة  أو  المحمولة  الكمبيوتر 

بكثير من األقراص التقليدية. إذا كنت تستخدم أقراًصا صلبة تقليدية على ارتفاع، 

فمن الضروري إيقاف تشغيل الكمبيوتر قبل نقله، بدالً من وضعه في وضع السكون، 

أو فصل القرص الصلب الخارجي وإيقاف تشغيله. ال تتنقل على ارتفاعات عالية 

مع جهاز كمبيوتر محمول في وضع السكون.

العناية بمعدات التصوير

مع  وموثوقة،  متينة  معدات  عن  عبارة  االحترافية  الحديثة شبه  الرقمية  الكاميرات 

في  للصمود  مالءمة  أكثر  فهي  لذلك  والغبار.  الرطوبة  لتسرب  جًدا  جيدة  موانع 

العمل الميداني القاسي مقارنة بالطرز األرخص. ومع ذلك، فإن جميع الكاميرات 

الرقمية عرضة للمشاكل الناجمة عن الغبار والرطوبة. يجب تجنب تعريض الكاميرا 

خزن  والغبار.  العالية  والرطوبة  للماء  الفالش  ووحدات  والبطاريات  والعدسات 

الكاميرات واشحنها مع أكياس امتصاص الرطوبة )مثل هالم السيليكا( داخل أوعية 

العمل في ظروف رطبة وجفف هذه  الماء في حالة  لتسرب  مانعة  الغلق  محكمة 

األكياس بانتظام. حاول تجنب تغيير عدسة الكاميرا في الخارج وال تترك الكاميرا 

بدون عدسة أو غطاء الجسم. احِم الكاميرا والعدسات دائًما عند التنقل.

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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when they are turned on or off. They do this by vibrating the sensor so 
that dust particles fall off, though there are times when dust specks are 
not removed by this process.

N.B. Dust on the sensor is only noticeable after you have taken a 
photograph and are reviewing it on the rear LCD or on a computer 
screen. Particles of dust that are visible in the viewfinder are either on 
the viewfinder or on the mirror inside the camera body. Such dust does 
not appear on the image and if distracting can be removed easily by a 
quick blast from a rubber bulb-style blower. 

 □ Use a blower and then gentle wipes with a lint-free, clean, soft 
microfibre cloth to clean the camera body, viewfinder and LCD 
screens. Only use proprietary lens tissues to clean optical surfaces.

 □ Use a blower to clean the mirror: remove the lens and hold the 
camera facing downwards so that dust particles can fall out of the 
body. Give several puffs of air to the mirror from a blower. Take 
great care not to touch the mirror. Never use a compressed air can.

Cleaning dust off sensors

Cleaning the sensor properly is a job for a professional service centre. 
You can render the warranty of a camera void by attempting to clean 
the sensor yourself. It is also very easy to damage a sensor by touching 
it and they are extremely expensive to replace.

However, in circumstances where there is dust on the sensor and the 
automated cleaning process is not working and there is no alternative, 
you can try the following:

 □ Switch the camera to manual sensor cleaning, which will lock up 
the mirror and open the shutter. Remove the lens, which will allow 
you to see the sensor, and then hold the camera facing downwards 
so that the dust particles can fall out of the body. Give several 
puffs of air to the sensor from a blower. Keep the tip of the blower 
just inside the camera and well away from the sensor. Under no 
circumstances touch the sensor. Do NOT use compressed air. 
Replace the lens, turn the camera off and then on again and take 
test shots to see if the dust has cleared.

 □ To check for dust on the sensor: choose Aperture Priority (A on a 
Nikon, Av on a Canon) and set the lens to f16. Fill the frame with a 

تنظيف الغبار العالق بالكاميرات والعدسات

عند تغيير العدسات، يمكن أن يدخل الغبار إلى جسم الكاميرا ويهبط على الفلتر 
إطار  كل  على  المكان  نفس  في  تظهر  مرئية  بقع  ذلك  ينتج عن  المستشعر.  أمام 
وتكون أكثر وضوًحا في األجزاء الكبيرة من الدرجات اللونية الفاتحة. تنظف معظم 
عن  ذلك  ويحدث  تشغيلها.  إيقاف  أو  تشغيلها  عند  تلقائيًا  المستشعر  الكاميرات 
في  أنه  من  الرغم  على  الغبار،  جزيئات  تتساقط  بحيث  المستشعر  اهتزاز  طريق 

بعض األوقات ال تنجح هذه العملية في إزالة جزيئات الغبار.

ملحوظة. يمكن مالحظة الغبار الموجود على المستشعر فقط بعد التقاط صورة 
بالنسبة لجزيئات  الكمبيوتر.  أو على شاشة  الخلفية   LCD ومراجعتها على شاشة 
الغبار التي تظهر على محدد المنظر فهي إما تكون على محدد المنظر أو على المرآة 
داخل جسم الكاميرا. ال يظهر هذا الغبار على الصورة، وإذا كان يتسبب في تشتيتك، 
فيمكن إزالته بسهولة عن طريق دفقة سريعة من المنفاخ المطاطي الشبيه باللمبة.

استخدم منفاًخا ثم ربت برفق على جسم الكاميرا ومحدد المنظر وشاشات 	 
استخدم  النسالة.   ناعمة ونظيفة وخالية من  LCD مستخدًما قطعة قماش 

فقط مناديل العدسة الخاصة لتنظيف األسطح البصرية.

استخدم منفاًخا لتنظيف المرآة: أزل العدسة وأمسك الكاميرا باتجاه األسفل 	 
على  مرات  عدة  المنفاخ  استخدم  الجسم.  من  الغبار  جزيئات  تسقط  حتى 

المرآة. احرص على عدم لمس المرآة. ال تستخدم أبًدا علبة هواء مضغوط.

تنظيف المستشعرات من الغبار

تنظيف المستشعر بشكل صحيح هو أحد مهام مراكز الخدمة المحترفة. قد تتسبب 
السهل  أنه من  المستشعر بنفسك. كما  الكاميرا بمحاولة تنظيف  إلغاء ضمان  في 

جًدا إتالف المستشعر عن طريق لمسه، واستبداله مكلف للغاية.

عملية  تقوم  وال  المستشعر  على  غبار  فيها  يوجد  التي  الحاالت  في  ذلك،  ومع 
التنظيف اآللي بالمطلوب، وال يوجد بديل، يمكنك تجربة ما يلي:

سيغلق 	  بدوره  والذي  للمستشعر،  اليدوي  التنظيف  وضع  إلى  الكاميرا  حول 
المرآة ويفتح الغالق. ارفع العدسة حتى تتمكن من رؤية المستشعر، ثم امسك 
الكاميرا باتجاه األسفل حتى تسقط جزيئات الغبار من الجسم. استخدم المنفاخ 
عدة مرات على المستشعر. احتفظ بطرف المنفاخ بالكاد داخل الكاميرا وبعيًدا 
عن المستشعر. ال تلمس المستشعر تحت أي ظرف من الظروف. ال تستخدم 
تشغيلها  أعد  ثم  الكاميرا  تشغيل  وأوقف  العدسة،  استبدل  المضغوط.  الهواء 

مرة أخرى والتقط بعض الصور االختبارية لترى ما إذا كان الغبار قد أزيل.
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للتحقق من وجود غبار على المستشعر: اختر أولوية فتحة العدسة )A على 	 
بورقة  اإلطار  امأل   .f16 على  العدسة  واضبط   )Canon على   Avو  ،Nikon
افحص  وصور.  وركز  ومماثلة،  باهتة  واحدة  لونية  درجة  أو  نظيفة  بيضاء 

الملف على شاشة الكمبيوتر. كرر إذا لزم األمر.

تجهيز المعدات للسفر

تتنوع حقائب الكاميرات بشكل يثير الحيرة، من الصناديق المعدنية الصلبة التي 
توفر أقصى حماية لمعدات التصوير، والحقائب األسطوانية التي تقدم أسهل أشكال 
النقل )بشرط عدم العمل على الطرق الوعرة(، إلى حقائب الظهر التي تقدم حلواًل 
ومراعاة  المعدات  باقي  شرائك  بعد  الحقيبة  بشراء  يوصى  الوزن.  لحمل  مريحة 
طبيعة البيئة التي ستعمل فيها. سيعتمد االختيار على كمية المعدات التي تحملها، 
وما إذا كنت ستعمل في مؤسسة أرشيفية واحدة أو ستتنقل. حتى لو كنت تعمل 
في أرشيف واحد، يُنصح باستخدام أحد أنواع حقائب الكاميرات لتخزين المعدات 

واالحتفاظ بها كلها في مكان واحد.

أثناء  للتلف  المعدات االحترافية متينة وموثوقة، تظل عرضة  أن  الرغم من  على 
النقل. تعتبر أكياس الطعام البالستيكية القابلة للغلق ذات النوعية الجيدة ممتازة 
خفيف  حاًل  الهواء  فقاعات  أكياس  وتمثل  المعدات.  إلى  الوصول  من  الغبار  لمنع 
القابلة  البالستيكية  الطعام  لصناديق  يمكن  النقل.  أثناء  المعدات  لحماية  الوزن 

للغلق ذات النوعية الجيدة أن تحمي المعدات من الماء والخبطات.

ما يجب وضعه مع األمتعة المسجلة

إذا كنت ستسافر جًوا مع معداتك بدالً من شرائها محليًا أو شحنها بشكل منفصل، 
فهناك قيود على ما يمكنك حمله في حقيبة اليد.

للغلق،  قابلة  بوليثين  أكياس  في  المعدات  من  الصغيرة  العناصر  وضع  يمكن 
ملفوفة في أكياس فقاعات الهواء، ثم وضعها داخل صناديق طعام بالستيكية ذات 
وتودع  ستفحص  التي  األمتعة  في  بالمالبس  ومحاطة  للماء  ومقاومة  عالية  جودة 
في بطن الطائرة. من الجيد لف حوامل الترايبود واإلضاءة جيًدا في أكياس فقاعية 

وحملها في حقائب الترايبود.
من األفضل حمل أجسام الكاميرات والعدسات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في 
اليدوية، ومرة أخرى توضع بشكل فردي في أكياس بوليثين قابلة للغلق،  األمتعة 
عالية  جودة  ذات  بالستيكية  طعام  صناديق  داخل  ثم  فقاعي  كيس  في  وملفوفة 

ومقاومة للماء أو أجربة مبطنة ناعمة داخل حقيبة الكاميرا. 

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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Hard drives and data management

Choice of external hard drive

Given the vulnerability of digital data when working in remote 
locations, it is probably worth investing in SSD (Solid State Drive) 
models for reasons of speed, overall reliability and the reduced risk 
of internal physical damage to moving parts. It is essential to check 
for compatibility with project computers when purchasing separate 
hard drives: external drives are available with a variety of different 
connection ports but USB 3.0 is common and works on Macs and PCs. 
Many external drives are bus powered, meaning that they do not need a 
separate AC supply but are powered directly by the computer through 
the connecting lead. This may be essential in some remote conditions. 
Other models have a separate AC supply and lead. 

Managing digital files while in the field

It is very easy to delete original digital files by accident. It is recommended 
that, while in the field, you never delete files from the memory card. 
Only delete original files when you are certain that all the files have 
been checked and backed up.

When reusing memory cards, it is best practice to reformat cards 
within the camera rather than just emptying them by dragging the files 
off the card and into the computer waste bin. Reformatting memory cards 
helps ensure against folder and file corruption. Regular reformatting is 
good practice and should eliminate potential card errors. Never use a 
card that has displayed an error reading.

Reformatting destroys all the existing files and folders on the 
memory card. Make certain you have downloaded and backed up all 
the files in two or three different locations beforehand.

(For a detailed discussion of backing up data, see Chapter 5).

األقراص الصلبة وإدارة البيانات

اختيار القرص الصلب الخارجي

األرجح  النائية، فعلى  المواقع  العمل في  للتلف عند  الرقمية  البيانات  لقابلية  نظًرا 
سيكون من المفيد االستثمار في طرز SSD )أقراص التخزين ذات الحالة الثابتة( 
ألسباب تتعلق بالسرعة والموثوقية العامة وتقليل مخاطر األضرار المادية الداخلية 
من  التحقق  الضروري  من  منفصلة  صلبة  أقراص  شراء  عند  المتحركة.  لألجزاء 
مع  الخارجية  األقراص  تتوفر  بالمشروع:  الخاصة  الكمبيوتر  أجهزة  مع  توافقها 
3.0 شائع ويعمل على   USB المختلفة ولكن  مجموعة متنوعة من منافذ االتصال 
أجهزة Mac وأجهزة الكمبيوتر الشخصي. تشغل العديد من األقراص الخارجية عن 
طريق ناقل، مما يعني أنها ال تحتاج إلى مصدر تيار متردد منفصل ولكنها تشغل 
مباشرة من خالل الكمبيوتر عبر كابل التوصيل. قد يكون هذا ضروريًا في بعض 

الظروف النائية. تتمتع الطرز األخرى بمصدر تيار متردد منفصل وكابل.

إدارة الملفات الرقمية في الميدان

من السهل جًدا حذف الملفات الرقمية األصلية عن طريق الخطأ. يوصى بعدم 
احذف  الميدان.  في  وجودك  أثناء  مطلًقا  الذاكرة  بطاقة  من  الملفات  حذف 
الملفات األصلية فقط عندما تكون متأكًدا من أنك قد تحققت من جميع الملفات 

ونسختها احتياطيًا.

عند إعادة استخدام بطاقات الذاكرة، من األفضل إعادة تهيئة البطاقات داخل 
الكاميرا بدالً من مجرد إفراغها عن طريق سحب الملفات من البطاقة إلى سلة 
مهمالت الكمبيوتر. تساعد إعادة تهيئة بطاقات الذاكرة على ضمان عدم تلف 
المجلدات والملفات. تعد إعادة التهيئة المنتظمة ممارسة جيدة تزيل األخطاء 

المحتملة في البطاقة. ال تستخدم أبًدا بطاقة بها خطأ في القراءة.

تؤدي إعادة التهيئة إلى تدمير جميع الملفات والمجلدات الموجودة على بطاقة الذاكرة. 
تأكد من أنك قمت بتنزيل جميع الملفات ونسخها احتياطيًا في موقعين أو ثالثة مواقع 

مختلفة مسبًقا.

)لالطالع على مناقشة مفصلة حول النسخ االحتياطي للبيانات، انظر الفصل الخامس(.
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سعة القرص الصلب وبطاقة ذاكرة فالش

 RAW ملفات Canon 5 D Mark II ستولد الكاميرا الرقمية كاملة اإلطار مثل
بحجم 30 ميجابايت تقريبًا أو أكثر. ستتسع بطاقة فالش مضغوطة أو بطاقة 
SD بسعة 32 جيجابايت ألكثر من 1000 ملف RAW من هذا القبيل، بينما 
سيحتوي القرص الصلب سعة 500 جيجابايت على أكثر من 16000 من هذه 
الملفات. تعد األقراص الصلبة جزًءا غير مكلف نسبيًا من الميزانية اإلجمالية، 

لذا بالغ دائًما في تقدير احتياجات التخزين الرقمية الخاصة بك.

تهيئة األقراص الصلبة لتسليم المواد

األقراص الصلبة ألجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac ليست بالضرورة 
 Apple قابلة للتبديل. سيتعين على الباحثين الذين يعملون مع أجهزة كمبيوتر
Macintosh  إعادة تهيئة القرص الصلب الخارجي الذي يسلمونه إلى المكتبة 
البريطانية كـ exFAT أو FAT32 من أجل أن يصبح قاباًل للقراءة على كل من 
Mac  والكمبيوتر الشخصي. تتسم صيغة FAT32 ببعض القيود، ألنها تفرض 
 exFAT حًدا أقصى لحجم الملف الفردي يبلغ 4 جيجابايت. ال تحتوي صيغة
على هذا القيد. يجب أن تكون األقراص المسلمة إلى المكتبة البريطانية دائًما 
جهاز  على  الصلبة  األقراص  تهيئة  إعادة  يمكنك  مرور.  وكلمة  تقسيم  دون 
Apple Mac عبر برنامج  Disk Utility الموجود في مجلد األدوات المساعدة

Utilities، داخل مجلد التطبيقات Applications الذي يأتي مثبتًا مسبًقا على 
.Mac جميع أجهزة

الماسحات الضوئية

لكن  لمشروعك،  المعدات  أنسب  هو  المسطح  الضوئي  الماسح  أن  تشعر  قد 
هناك  أن  المزايا  تعني  يخدعك.  الكاميرا  من  أسهل  بأنه خيار  االعتقاد  تدع  ال 
من  سيكون  وأنه  مسطح  ضوئي  ماسح  استخدام  عند  للتشويه  أقل  احتمالية 
 TIFF األسهل محاذاة الوثيقة. تصدر الماسحات الضوئية أيًضا الصور بصيغة
مما يعني أنه ليس عليك التحويل من صيغة RAW. ومع ذلك، يجب أن تكون 
الوثائق ذات حجم معين ويجب أن يكون لديك مصدر كهرباء موثوق إذا كنت 

ترغب في استخدام الماسح الضوئي.

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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bewildering. The information below will hopefully help you with the 
various specifications and what to look for.

Resolution

Manufacturers can specify two types of resolution: optical or 
interpolated. You should only be interested in the optical figures which 
give you the best indication of how a scanner will perform. Optical 
resolution is shown in the format of two figures referring to samples 
per inch (for example 1200 x 2400 dpi). It is the first figure, which is the 
smaller of the two, that is the most important number. Ideally, it should 
not be below 1200 dpi.5

Figure 27. EAP563, Scanning photographs from the Hume family 
collection, Argentina. Photo © Silvana Lucia Piga, CC BY 4.0.

5  You may also see ‘spi’ or ‘ppi’, but they all describe the same resolution.

تحسنت الماسحات الضوئية المسطحة بشكل ملحوظ، ويمكنها إنتاج صور 
ممتازة. يمكن أن تكون المعلومات التي يقدمها المصنعون محيرة، مما يصعب 
من مهمة تحديد الطراز الواجب اختياره إلى حد ما. نأمل أن تساعدك المعلومات 

الواردة أدناه فيما يتعلق بالمواصفات المختلفة وما يجب عليك أن تبحث عنه.

الدقة

مستكمل  أو   optical بصري  الدقة:  من  نوعين  تحديد  للمصنعين  يمكن 
أفضل  تمنحك  التي  البصرية  باألرقام  فقط  تهتم  أن  يجب   .interpolated
إشارة إلى كيفية أداء الماسح الضوئي. تعرض الدقة البصرية في شكل رقمين 
يشيران إلى العينات في البوصة )على سبيل المثال 1200 × 2400 نقطة في 
البوصة dpi(. الرقم األول، وهو أصغر الرقمين، هو األكثر أهمية. بشكل مثالي، 

5 .dpi 1200 يجب أال يقل عن

 

5 بخالف dpi، قد ترى »spi«أو »ppi«، ولكنها جميًعا تصف نفس الدقة.

الشكل EAP563 .27 ، مسح الصور الفوتوغرافية من مجموعة عائلة 

.CC BY 4.0 ،هيوم، األرجنتين. الصورة © سيلفانا لوسيا بيجا
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عمق اللون

قد يشار إليه بعمق اللون أو عمق البت، ويشير إلى مدى قدرة الجهاز على التقاط 
الضوئية  الماسحات  تلتقط  قد  اللون.  دقة  زادت  الرقم،  زاد  فكلما  األلوان:  نطاق 
الصورة بعمق بت أعلى ولكنها في بعض األحيان تكون قادرة فقط على التصدير 
بعمق أقل؛ لذلك من المهم فهم عمق اللون الذي ستصدره الماسحة الضوئية وتجاهل 
الرقم الذي يمكن للماسحة التقاطه. يتكون اللون من ثالث قنوات مختلفة: األحمر 
واألخضر واألزرق )RGB(. إما أن عمق اللون سيعكس كل قناة، وفي هذه الحالة 
القنوات ويظهر على شكل  أنه سيجمع كل  أو  قناة،  أو 16 بت/  إعطاؤه 8  سيتم 
RGB  بـ 24 أو 48 بت. كلما كان اللون أكثر دقة، زاد حجم الصورة وزادت مساحة 
بالنسبة لمشروعات برنامج  التوصية  إليها. عادًة ما تكون  التي ستحتاج  التخزين 

.)RGB األرشيفات المهددة باالندثار هي 8 بت/قناة )24-بت

الضوضاء

في  ترغب  التي  الصورة  مع  تتداخل  فيها  مرغوب  غير  طاقة  أي  هي  الضوضاء 
لفهم  الظل.  في  الحبيبي، خاصة  المظهر  ذلك من خالل  يتضح  ما  غالبًا  إنتاجها. 
إلى  اإلشارة  نسبة  على  نظرة  إلقاء  إلى  تحتاج  توليدها،  الوارد  الضوضاء  مقدار 
الضوضاء )s / n( المذكورة في مواصفات الماسح الضوئي. قد ال تشير الماسحات 
الضوئية األرخص سعًرا ذات النسبة غير المقبولة حتى إلى هذا الرقم - يجب تجنب 
هذا النوع من الماسحات الضوئية. ستكون المستويات المقبولة 60 ديسيبل لـ 8 

بت/ قناة و75 ديسيبل لـ 12 بت.

 إذا كنت تعرف عمق اللون ونسبة اإلشارة إلى الضوضاء، فيمكنك البدء في اتخاذ 
الماسح  يتفوق  الذي يجب شراؤه. سوف  الضوئي  الماسح  قرارات مستنيرة بشأن 
الضوئي الذي يحتوي على نسبة عالية لإلشارة إلى الضوضاء بعمق لون 30 بت على 

الماسح الضوئي المحتوي على نسبة منخفضة لإلشارة إلى الضوضاء عند 42 بت.

dMax النطاق الديناميكي و

النطاق  ضوئي:  ماسح  شراء  عند  مراعاتها  يجب  التي  األخرى  المواصفات  من 
الديناميكي. هذا هو الفرق بين اإلضاءة األكثر سطوًعا والظل األغمق. سيمثل هذا األمر 
أهمية خاصة إذا كنت تفكر في ماسح ضوئي لرقمنة صور األبيض واألسود. المقياس 

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات
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عند   )dMax( األغمق  واألسود   0.0 عند   )dMin( األبيض  اللون  على  يحتوي  األمثل 
القصوى، ولكن  الحدود  الصور في هذه  التقاط  الضوئية  للماسحات  يمكن  4.0. ال 
إذا ادعى أحد الطرز أن لديه dMin يبلغ 0.2 و dMax يبلغ 3.8، فسيكون النطاق 
الديناميكي 3.6. كلما انخفض النطاق الديناميكي، قل احتمال قدرة الماسح الضوئي 
المواصفات  كانت  إذا  الرمادي.  وتدرج  للتظليل  الدقيقة  التفاصيل  إنتاج  إعادة  على 

تذكر رقم dMax وحسب، فأنت تريده أن يكون أقرب ما يكون لـ 4.0.

سرعة المسح

الوثيقة  مسح  يستغرقها  التي  المدة  معرفة  المهم  من  ضوئي،  ماسح  اختيار  عند 
ضوئيًا. بالطبع، كلما زادت جودة الصورة، استغرق المسح وقتًا أطول. إذا كان ذلك 
ممكنًا، اطلب عرًضا توضيحيًا قبل شراء أي شيء. إذا كان هناك طرازان بمعايير 

متشابهة جًدا، فقد تساعدك سرعة المسح على تحديد اختيارك النهائي.

منطقة المسح

رقمنتها.  على  ستعمل  التي  المادة  ألبعاد  الكامل  المدى  تعرف  أن  الضروري  من 
الحجم األكثر شيوًعا للماسحة الضوئية المسطحة هو A4. توجد ماسحات ضوئية 
مقاس A3 في السوق، ولكن أي جهاز أكبر من ذلك سيكون باهظ الثمن. هناك أيًضا 
ماسحات ضوئية متخصصة لرقمنة األفالم، مثل الشفافيات أو الشرائح أو أفالم 35 
ملم. نظًرا ألن هذا النوع من المواد ال يقع عادًة ضمن مشروعات برنامج األرشيفات 
المهددة باالندثار، فإننا لم نغط هذا النوع من الماسحات الضوئية. ومع ذلك، من 
المهم اإلشارة إلى أنه من السهل كسر السلبيات الزجاجية عند إغالق غطاء الماسح 
الضوئي، لذلك يفضل استخدام صندوق اإلضاءة عند رقمنتها. إذا قررت استخدام 

ماسح ضوئي لرقمنة السلبيات الزجاجية، فيرجى الرجوع إلى الصفحة 79.

إذا كنت غير ملم بأبعاد الوثائق قيد الرقمنة، فعليك باللجوء إلى كاميرا وحامل 
نسخ بدالً من الماسح الضوئي.

إدارة األلوان

من المهم معايرة الماسح الضوئي والتأكد من أن األلوان تمثل الحقيقة بقدر 

اإلمكان. غالبًا ما تحتوي الماسحات الضوئية على طرق معايرة مدمجة. تتمثل 

له.  المصاحب  والبرنامج  األلوان  مدقق  استخدام  في  اإلضافية  الطرق  إحدى 
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 912. Equipment and skills for digitising in the field

important to calibrate the scanner on a regular basis (ideally on a daily 
basis or at the very least once a week); this way you know your images 
will be consistent throughout your digitisation project.

Figure 28. EAP086, A temporary scanning set-up while digitising 
photographs in a monastery in Laos.   
This highlights the methodical process required no matter where you 
are. Photo © Martin Jürgens, CC BY 4.0.

يستخدم الرسم البياني قيًما دقيقة لأللوان والرمادي ويسمح للماسح الضوئي 
أساس  على  الضوئي  الماسح  معايرة  المهم  من  المناسبة.  التعديالت  بإجراء 
بهذه  األسبوع(؛  في  واحدة  مرة  األقل  على  أو  يوميًا،  مثالي،  )بشكل  منتظم 

الطريقة تعرف أن صورك ستكون متسقة طوال مشروع الرقمنة الخاص بك.

الشكل EAP086 .28، تجهيزات مسح ضوئي مؤقتة أثناء رقمنة 

الصور في دير في الوس.

يسلط ذلك الضوء على العملية المنهجية المطلوبة بغض النظر عن 

.CC BY 4.0 ،مكان وجودك. الصورة © مارتن يورجنز

2. الرقمنة في الميدان: معدات ومهارات






