
3. معايير الصور

إليزابيث هنتر

مقدمة

التركيز  بؤرة  في  يقع  النص  أن  من  التأكد  هو  المخطوطة  رقمنة  في  جانب  أهم 
ومقروء. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها للتأكد من أن صورك مريحة 
الفوتوغرافي، فهذه مهارة  التصوير  إذا كنت جديًدا في مجال  للعين قدر اإلمكان. 
طبيعي؛  بشكل  ذلك  يحدث  سوف  الناس  لبعض  بالنسبة  تطويرها.  إلى  ستحتاج 
بالنسبة لآلخرين، سيستغرق تعلم األمر وقتًا أطول. للمساعدة في تحسين حكمك 
على ما يجعل الصورة جيدة، أدرجنا العديد من األمثلة للعناصر المرقمنة؛ بعضها 
مثالي، بينما يظهر البعض اآلخر مستويات متفاوتة من القصور. انظر عن كثب إلى 

األمثلة لفهم ما يشكل صورة عالية الجودة.

عندما تحصل على منحتك، سوف تحتاج إلى إرسال عينة من الصور إلى منسق 
برنامج األرشيفات المهددة باالندثار للموافقة عليها. من المهم إرسال عيناتك بمجرد 
أن تبدأ في الرقمنة. قد تغريك فكرة رقمنة العديد من العناصر قبل أن تقرر إرسالها. 
تكمن المخاطرة في فعل ذلك في أن الصور قد ال تستوفي المعايير المناسبة، وقد 
تماًما.  مضبوطة  ليست  بأنها  أُبلغت  إذا  المعنوية  الروح  انخفاض  إلى  ذلك  يؤدي 
التعامل معها مرة واحدة  ثم تريد  التلف، ومن  الرقمنة ضعيفة وسهلة  المواد قيد 
فقط، لذا من المهم القيام باألمر بشكل صحيح من المرة األولى. من الحكمة قضاء 
قارن  تنتجها.  التي  الصور  جودة  وتقييم  المعدات  على  التعرف  في  الوقت  بعض 
صورك باألمثلة الواردة في هذا الفصل؛ من المفترض أن يساعدك ذلك في تحديد ما 

إذا كنت على المسار الصحيح.
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Digitising to the highest standard is essential. It is highly possible that 
there will never be a second chance to access these endangered materials.

Jian Xu, EAP012, EAP081, EAP143, EAP217, EAP460 and EAP550, China

The photographing of the manuscripts used only natural light and this 
presented a challenge on overcast or rainy days. On such days, the team 
had to wait until lighting conditions improved or even had to cancel the 
appointments with the manuscript owners. This not only delayed the 
work but also wasted time of the manuscripts’ owners who are busy 
farmers.

Hao Phan, EAP698, Vietnam 

Most of the times our work depended on the climate of Assam. Once 
the rainy season started we had to stop our work as the photographing 
of the manuscripts had to be done outdoors to get proper light. Indoor 
photography was generally impossible because the mud houses of most 
of the owners were poorly lit. Also the incessant rain made it difficult to 
move around. The rainy season generally runs for about half the year.

Stephen Morey and Poppy Gogoi, EAP373, Assam

The museum was a long shed with windows along the whole length, so 
we blacked out the windows of a railway coach. To do this we had to 
scour the local shops for black cloth! 

Tim Procter, EAP626, Sierra Leone

الرقمنة على أعلى مستوى أمر ضروري. من المحتمل جًدا أال تكون هناك فرصة 
ثانية للوصول إلى هذه المواد المهددة.

جيان شو، EAP550 ، EAP460 ،EAP217 ،EAP143 ،EAP081 ،EAP012، الصين

الطبيعي فقط، ومثل ذلك تحديًا  الضوء  للتصوير في  المخطوطات تخضع  كانت 
االنتظار  الفريق  على  كان  األيام،  هذه  مثل  في  الممطرة.  أو  الغائمة  األيام  في 
مع  المواعيد  إلغاء  إلى  يضطرون  حتى  كانوا  أو  اإلضاءة  ظروف  تتحسن  حتى 
أصحاب المخطوطات. لم يؤخر هذا العمل فحسب، بل أضاع أيًضا وقت أصحاب 

المخطوطات من المزارعين المشغولين.

هاو فان، EAP698، فيتنام

األمطار،  بدء موسم  آسام. بمجرد  األوقات على مناخ والية  اعتمد عملنا في معظم 
اضطررنا إلى إيقاف عملنا حيث كان ال بد من تصوير المخطوطات في الهواء الطلق 
مستحياًل  الداخلي  الفوتوغرافي  التصوير  كان  المناسبة.  اإلضاءة  على  للحصول 
أدى  كما  اإلضاءة.  كانت ضعيفة  المالكين  لمعظم  الطينية  المنازل  عام ألن  بشكل 
عام  بشكل  األمطار  موسم  يستمر  التنقل.  صعوبة  إلى  المستمر  األمطار  هطول 

لنصف العام.

ستيفن موري وبوبي جوجوي، EAP373، آسام

كان المتحف عبارة عن سقيفة طويلة بها نوافذ بطول الجدار، لذلك لجأنا إلى عربة 
بأحد القطارات وغطينا نوافذها لسد منافذ الضوء تماًما. للقيام بذلك، كان علينا أن 

ننقب في المتاجر المحلية بحثًا عن قماش أسود!

تيم بروكتر، EAP626، سيراليون
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 ما يجب أخذه في االعتبار

اإلضاءة

إنها لفكرة جيدة، إن أمكنت، أن تكرر ظروف االستوديو التي يتم التحكم فيها، عن 
طريق حجب الضوء عن النوافذ واستخدام ضوء فالش االستوديو الخاص بك إلضاءة 

األشياء قيد التصوير.

سيتغلب ضوء الفالش بشكل عام على الضوء المحيط، ولكن إذا كان لديك ضوء 
أن  تجد  وقد  للكاميرا،  الضوئي  التعريض  على  ذلك  يؤثر  أن  فيمكن  قوي،  شمس 

صورك أكثر سطوًعا على جانب مقارنة بالجانب آخر.

إذا لم يكن من الممكن التصوير بالداخل، فإن يوًما غائًما سيعطيك ضوًءا ناعًما 
أبيض فوق منطقة عملك  لديك ضوء شمس قوي، فإن وضع لوح  إذا كان  لطيًفا. 

سيجعل أشعة الشمس أكثر انتشاًرا.

يجب أن تنير إضاءتك المادة وال تسبب مشاكل في حد ذاتها - على سبيل المثال، 
التأكد من وضع اإلضاءة على مسافة متساوية من  التفاوت - لذا يجب  أو  التوهج 

المواد قيد التصوير، ويفضل أن تكون بزاوية 45 درجة.

كلما زاد حجم الصندوق المنعم للضوء )أو "السوفت بوكس"، وهو إطار كبير 
المظلة  أو  ومتساوية(  ناعمة  إضاءة  إلنتاج  اللمبة  فوق  يوضع  بالقماش  مغطى 

المستخدمة مع إضاءتك، ستكون اإلضاءة أكثر انتشاًرا ونعومة وتساويًا.

مدققات األلوان وتوازن اللون األبيض

يجب أن تتأكد من معايرة الكمبيوتر والكاميرات وأن الكاميرات تتسم "بتوازن اللون 
األبيض" بحيث يكون المعروض على شاشة الكمبيوتر مثااًل دقيًقا لما التقط بالفعل.

يجب أن تبدأ يومك بتصوير لقطة للضبط مع وجود هدف مدقق األلوان على خلفية 
بيضاء عادية.

اللون  إبراز أي تحول في توازن  إلى  ستؤدي مقارنة صور لقطات الضبط هذه 
على  عالمات  أو  غبار  أي  العادية  البيضاء  الخلفية  وستظهر  الضوئي،  والتعريض 

مستشعر الكاميرا.

يجب عليك دائًما تضمين مدقق ألوان مضبوط )بما في ذلك المقياس المتدرج( 
في كل صورة من صورك.
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الخلفية

يُنصح باستخدام خلفية رمادية أو سوداء محايدة، ويفضل أال تكون المعة أو بها 
قدر كبير من التموجات، مثل الورق السميك، أسفل المواد قيد التصوير. سيوفر هذا 

سطًحا نظيًفا وموحًدا وسيعطي مظهًرا مرتبًا للصور.

التأطير

استهدف ملء اإلطار بالمادة قدر اإلمكان، ثم ضع مقياس التدرج الرمادي والمقياس 
المتدرج في المنطقة الفارغة أعلى أحد جوانب اإلطار. أنت ال تريد أن تفقد مساحة 

الصورة القيمة عن طريق وضع المقاييس في المكان الخطأ.

من الجيد أن تستخدم ميزان تسوية لجعل الكاميرا موازية للمادة قيد التصوير. 
أجزاء  أي  رفع  اإلمكان، من خالل  قدر  المادة مسطحة ومستوية  تجعل  أن  حاول 
مرتفعة  أجزاء  أي  على  والضغط  بالستازوت  فوم  دعامة  باستخدام  منخفضة 

باستخدام ماسكة من البريسبكس.

المسافة  أن  من  تأكد  الصفحات،  من  العديد  على  يحتوي  لكتاب  تصويرك  عند 
بين الصفحة قيد التصوير والكاميرا تظل كما هي، بحيث تكون الصور كلها بنفس 
الحجم وتبقى جميعها في بؤرة التركيز أثناء عملك في الكتاب. وهذا يعني قياس 
المسافة عند بدء التصوير وتدوينها، ثم إعادة قياس وضع الكاميرا وضبطه كل 20 

صفحة أو نحو ذلك.

تقريب  إلى  فقط  تحتاج  أنك  تجد  قد  الصفحات؛  سمك  مدى  على  ذلك  يعتمد 
ذلك  ويخضع  رقيًقا.  الورق  كان  إذا  صفحة   50 كل  المثال،  سبيل  على  الكاميرا، 

لحكمك على األمور.

يجب أن يظل المقياس المتدرج ومقياس التدرج الرمادي متساويين مع الصفحة 
قيد التصوير، مما يعني رفعهما على قطع من الفوم أو الورق المقوى عندما تكون 

في بداية كتابك وتقليص ارتفاعهما كلما تقدمت في الكتاب.

تصوير السلبيات )النيجاتيف(

إذا كنت بحاجة إلى رقمنة السلبيات الزجاجية أو الجيالتينية، فإن أفضل الطرق هي 
استخدام حامل نسخ مع كاميرا مثبتة عليه وصندوق إضاءة تحته )انظر الشكل 26(.
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 973. Image Standards

The negative is placed onto the lightbox and masked with black 
paper so that only the negative is illuminated. This will need a slow 
shutter speed, maybe around 1 second, because the total illumination is 
coming from the lightbox through the negative.

Table 3. EAP standards for digital material

From originals

Black-and-white photographs 8-bit greyscale, resolution dependant on size 
of original, likely to be in the range 300–1200 
ppi. It may be appropriate to capture as 
24-bit RGB depending on image tone.

Colour photographs 24-bit RGB, resolution dependant on size of 
original likely to be in the range 300–1200 
ppi.

Slides or small negatives 8-bit greyscale or 24-bit RGB, effective 
resolution of 300 ppi relative to the size of the 
original.

Printed texts 8-bit greyscale, 400 ppi. 

Printed texts with half-tone, 
and other black-and-white 
illustrations

8-bit greyscale, 400 ppi, 24-bit RGB may be 
considered depending on characteristic of 
material. 

Printed texts with colour 
illustrations

24-bit RGB, 400 ppi.

Manuscripts, maps and other 
materials

300 ppi, 8-bit greyscale or 24-bit RGB. Spatial 
resolution can be adjusted to 400 ppi and 
greater where significant elements to be 
captured are less than 1.5mm.

The EAP checking process

When you begin digitising, you must submit sample images 
to EAP for checking and approval. Do not begin digitising the 
archive until any comments have been addressed and approval 
is received.

بورق  اإلضاءة ويغطى  السالبة( على صندوق  )الصورة  النيجاتيف  يوضع 
أسود بحيث يضاء النيجاتيف فقط. سيحتاج هذا األمر إلى سرعة غالق بطيئة، 
ربما حوالي ثانية واحدة، ألن اإلضاءة الكلية تأتي من صندوق اإلضاءة متخللة 

النيجاتيف.

من األصول

صور فوتوغرافية باألبيض 
واألسود

تدرج الرمادي 8 بت، تعتمد الدقة على حجم األصل، 
على األرجح ستكون في نطاق dpi 1200-300. قد 

يكون من المناسب التقاطها كـ RGB  24 بت حسب 
درجة لون الصورة.

RGB 24 بت، تعتمد الدقة على حجم األصل، على صور ملونة
.dpi 1200-300 األرجح ستكون في نطاق

تدرج الرمادي 8 بت أو RGB 24 بت، الدقة الفعالة 300 شرائح أو سلبيات صغيرة 
dpi بالنسبة إلى الحجم األصلي. 

تدرج الرمادي 8 بت، dpi 400.نصوص مطبوعة

نصوص مطبوعة بنصف درجة 
لون وغيرها من الرسوم األبيض 

واألسود

تدرج الرمادي 8 بت وdpi 400 وقد تكون RGB 24 بت 
اعتماًدا على خصائص المادة.

RGB 24 بت، dpi.400نصوص مطبوعة مع رسوم ملونة 

dpi 300، أو تدرج الرمادي 8 بت أو RGB 24 بت. يمكن مخطوطات وخرائط ومواد أخرى
ضبط الدقة المكانية إلى dpi 400 وأكبر عندما تكون 

العناصر المهمة المراد التقاطها أقل من 1.5 ملم.  

الجدول 3. معايير برنامج األرشيفات المهددة باالندثار فيما يتعلق بالمواد الرقمية

عملية الفحص لدى برنامج األرشيفات المهددة باالندثار

عندما تبدأ في الرقمنة، يجب عليك تقديم عينة من الصور إلى برنامج األرشيفات 
المهددة باالندثار لفحصها والموافقة عليها. ال تبدأ برقمنة األرشيف حتى تعالج أي 

تعليقات وتتلقى الموافقة.
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98 Remote Capture

Examples of good and bad images
Below are some examples pairing images that meet EAP guidelines 
and those that do not. Look at them carefully to notice the difference 
in each case.

✓ The flare has been reduced by using 
a light tent or bouncing the light from 
the ceiling.

✗ The surface has flare due to the light 
hitting it.

✓ The manuscript fills the frame of the 
photograph.

✗ There is too much border around 
the item which has resulted in a lot of 
wastage of the frame.

✓ The whole item is in the frame. ✗ The edges of the item are not visible.

أمثلة على الصور الجيدة والسيئة

الخطوط  مع  تتوافق  التي  للصور  مقارنة  تدرج  التي  األمثلة  بعض  يلي  فيما 
االسترشادية لبرنامج األرشيفات المهددة باالندثار وتلك التي ال تتوافق معها. 

انظر إليها بعناية لتالحظ الفرق في كل حالة.

   

 ُقلل التوهج باستخدام خيمة خفيفة أو ارتداد 
الضوء من السقف.

 السطح متوهج بسبب الضوء الواقع عليه

 الحدود تحيط بالعنصر أكثر من الالزم مما  تمأل المخطوطة إطار الصورة.
أدى إلى إهدار كبير لإلطار.

 حواف العنصر غير ظاهرة. العنصر بأكمله في اإلطار.

98 Remote Capture

Examples of good and bad images
Below are some examples pairing images that meet EAP guidelines 
and those that do not. Look at them carefully to notice the difference 
in each case.

✓ The flare has been reduced by using 
a light tent or bouncing the light from 
the ceiling.

✗ The surface has flare due to the light 
hitting it.

✓ The manuscript fills the frame of the 
photograph.

✗ There is too much border around 
the item which has resulted in a lot of 
wastage of the frame.

✓ The whole item is in the frame. ✗ The edges of the item are not visible.
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 993. Image Standards

✓ The background colour is more 
suitable and the ruler placed neatly on 
the edge of the frame.

✗ The background is too similar in 
colour to the item; the item is not 
straight, and the ruler is too close.

✓ A single item from an archival 
folder has been photographed. (This 
was possible due to an archival tag 
being used.)

✗ The entire stack of archival papers 
has been photographed. The papers 
underneath detract from the letter that 
is the focus of the photograph.

✓ The item is straight, and the ruler 
neatly on the edge of the frame.

✗ The item is not straight in the frame 
and the ruler is too close.

 لون الخلفية أكثر مالءمة والمسطرة 
موضوعة بدقة على حافة اإلطار. 

 الخلفية متشابهة جًدا مع لون العنصر؛ 
العنصر ليس مستقيًما، والمسطرة قريبة جًدا.

 تصوير عنصر واحد من مجلد أرشيفي. 
)كان هذا ممكنًا نظًرا الستخدام وسم 

أرشيفي.(

 تصوير رزمة من األوراق األرشيفية. تشتت 
األوراق الموجودة تحت الخطاب االنتباه عنه 

بينما من المفترض أن يكون الخطاب هو محور 
الصورة.

 العنصر مستقيم، والمسطرة موضوعة بدقة 
على حافة اإلطار.

 العنصر ليس مستقيًما بداخل اإلطار 
والمسطرة قريبة جًدا.

 993. Image Standards

✓ The background colour is more 
suitable and the ruler placed neatly on 
the edge of the frame.

✗ The background is too similar in 
colour to the item; the item is not 
straight, and the ruler is too close.

✓ A single item from an archival 
folder has been photographed. (This 
was possible due to an archival tag 
being used.)

✗ The entire stack of archival papers 
has been photographed. The papers 
underneath detract from the letter that 
is the focus of the photograph.

✓ The item is straight, and the ruler 
neatly on the edge of the frame.

✗ The item is not straight in the frame 
and the ruler is too close.
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✓ The item has the correct exposure. ✗ The item is overexposed. Try either 
moving the lights further away, using 
a smaller f/stop, or a faster shutter 
speed, or a lower ISO setting.

✓ The ruler occupies the empty space 
at the edge of the image.

✗ The ruler is in the wrong place, 
resulting in wasted space.

 يخضع العنصر للتعريض الزائد. حاول إما  يتمتع العنصر بالتعريض الصحيح.
إبعاد األضواء، أو استخدام  رقم بؤري/ وقفة 

أصغر، أو سرعة غالق أسرع، أو إعداد ISO أقل.

 تحتل المسطرة المساحة الفارغة على حافة 
الصورة.

 المسطرة موضوعة في المكان الخطأ مما 
أدى إلى ضياع مساحة.

100 Remote Capture

✓ The item has the correct exposure. ✗ The item is overexposed. Try either 
moving the lights further away, using 
a smaller f/stop, or a faster shutter 
speed, or a lower ISO setting.

✓ The ruler occupies the empty space 
at the edge of the image.

✗ The ruler is in the wrong place, 
resulting in wasted space.
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✓ The image has the correct exposure, 
straight in the frame, and has a ruler 
neatly on the edge.

✗ The image is too dark, not straight, 
and there is no ruler.

✓ The item is isolated from the others 
and has a ruler neatly on the side.

✗ The item is loose but has not been 
separated from the others, and there is 
no scale in the image.

 تتمتع الصورة بالتعريض الصحيح، 
مستقيمة بداخل اإلطار، والمسطرة 

موضوعة بدقة على الحافة.

  الصورة داكنة للغاية، وليست مستقيمة، وال 
توجد مسطرة.

 العنصر معزول عن العناصر األخرى 
وتوجد مسطرة موضوعة بدقة على الجانب.

 العنصر غير مجلد ولكنه لم يفصل عن العناصر 
األخرى، وال يوجد مقياس في الصورة.

 1013. Image Standards

✓ The image has the correct exposure, 
straight in the frame, and has a ruler 
neatly on the edge.

✗ The image is too dark, not straight, 
and there is no ruler.

✓ The item is isolated from the others 
and has a ruler neatly on the side.

✗ The item is loose but has not been 
separated from the others, and there is 
no scale in the image.
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✓ The item fills the frame and the ruler 
is placed neatly on the side.

✗ The item is too small in the frame, 
and the ruler and colour checker take 
up too much space.

✓ The ‘gutter’ of the book is clearly 
visible and the scale is neatly on the 
side.

✗ The ‘gutter’ of the book is not in the 
frame, and there is no scale.

 يمأل العنصر اإلطار والمسطرة موضوعة 
بدقة على الجانب.

 العنصر أصغر مما يجب بداخل اإلطار، 
ويشغل كل من المسطرة ومدقق األلوان 

مساحة أكبر مما يلزم.

 الهامش الداخلي ظاهر بوضوح والمقياس 
موضوع بدقة على الجانب.

 الهامش الداخلي غير ظاهر في اإلطار، وال 
يوجد مقياس.

102 Remote Capture

✓ The item fills the frame and the ruler 
is placed neatly on the side.

✗ The item is too small in the frame, 
and the ruler and colour checker take 
up too much space.

✓ The ‘gutter’ of the book is clearly 
visible and the scale is neatly on the 
side.

✗ The ‘gutter’ of the book is not in the 
frame, and there is no scale.
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✓ The item fills the frame, and  
the scale is placed neatly on  
the side.

✗ The item is too small in the frame, and the 
scale and colour checker take up too much 
space.

✓ The camera has been white balanced 
so the item appears with the correct 
colour.

✗ The camera has not been white 
balanced, so the item appears with the 
wrong colour.

 يمأل العنصر اإلطار، والمقياس 
موضوع بدقة على الجانب.

 العنصر أصغر مما يجب بداخل اإلطار، ويشغل 
المقياس ومدقق األلوان مساحة أكبر مما يجب.

  ُضبط توازن اللون األبيض في الكاميرا 
بحيث يظهر العنصر باللون الصحيح.

  لم يُضبط توازن اللون األبيض في الكاميرا، 
لذلك يظهر العنصر بلون خاطئ.

 1033. Image Standards

✓ The item fills the frame, and  
the scale is placed neatly on  
the side.

✗ The item is too small in the frame, and the 
scale and colour checker take up too much 
space.

✓ The camera has been white balanced 
so the item appears with the correct 
colour.

✗ The camera has not been white 
balanced, so the item appears with the 
wrong colour.

 1033. Image Standards

✓ The item fills the frame, and  
the scale is placed neatly on  
the side.

✗ The item is too small in the frame, and the 
scale and colour checker take up too much 
space.

✓ The camera has been white balanced 
so the item appears with the correct 
colour.

✗ The camera has not been white 
balanced, so the item appears with the 
wrong colour.

 1033. Image Standards

✓ The item fills the frame, and  
the scale is placed neatly on  
the side.

✗ The item is too small in the frame, and the 
scale and colour checker take up too much 
space.

✓ The camera has been white balanced 
so the item appears with the correct 
colour.

✗ The camera has not been white 
balanced, so the item appears with the 
wrong colour.
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✓ The book has been opened to 
no more than 120 degrees, and 
one page fills the frame.

✗ The book has been opened too far, and 
cannot lie flat, so the two opposing pages 
are not level, resulting in distortion, ‘gutter’ 
shadow, and loss of focus.

✓ The item is isolated on a black 
background and fills the frame.

✗ The item is on the wrong colour 
background, and is too small in the 
frame.

 ُفتح الكتاب بما ال يزيد عن 120 
درجة، وتمأل صفحة واحدة اإلطار.

 ُفتح الكتاب أكثر مما يجب، وال يمكن أن يوضع 
مستويًا، ومن ثم فإن الصفحتين المتقابلتين غير 

مستويتين، مما يؤدي إلى التشويه وظهور ظل 
الهامش الداخلي وضياع التركيز.

 العنصر معزول على خلفية سوداء 
ويمأل اإلطار.

 العنصر موجود على خلفية ذات لون 
خاطئ، وأصغر مما يجب بداخل اإلطار.

104 Remote Capture

✓ The book has been opened to 
no more than 120 degrees, and 
one page fills the frame.

✗ The book has been opened too far, and 
cannot lie flat, so the two opposing pages 
are not level, resulting in distortion, ‘gutter’ 
shadow, and loss of focus.

✓ The item is isolated on a black 
background and fills the frame.

✗ The item is on the wrong colour 
background, and is too small in the 
frame.

104 Remote Capture

✓ The book has been opened to 
no more than 120 degrees, and 
one page fills the frame.

✗ The book has been opened too far, and 
cannot lie flat, so the two opposing pages 
are not level, resulting in distortion, ‘gutter’ 
shadow, and loss of focus.

✓ The item is isolated on a black 
background and fills the frame.

✗ The item is on the wrong colour 
background, and is too small in the 
frame.

104 Remote Capture

✓ The book has been opened to 
no more than 120 degrees, and 
one page fills the frame.

✗ The book has been opened too far, and 
cannot lie flat, so the two opposing pages 
are not level, resulting in distortion, ‘gutter’ 
shadow, and loss of focus.

✓ The item is isolated on a black 
background and fills the frame.

✗ The item is on the wrong colour 
background, and is too small in the 
frame.
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Figure 29. Preventing light appearing in an image.   
Using a thin sheet of foam, attached to the camera lens, will 
prevent the light source appearing in the image (in this case 
the lamp). Photos © Elizabeth Hunter, CC BY 4.0.

الشكل 29. منع الضوء من الظهور في الصورة.
سيمنع استخدام قطعة رقيقة من الفوم، متصلة بعدسة 

الكاميرا، مصدر الضوء من الظهور في الصورة )في هذه الحالة 
.CC BY 4.0 ،مصدر الضوء هو اللمبة(. الصور © إليزابيث هنتر
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Techniques to prevent common problems

Sometimes the reflection from the lamps and light sources can appear 
in the photograph. To avoid this, you can place black card or Plastazote 
over the lens as shown below.

When you are digitising a bound volume, it is important to support 
the lowest side of the book but, at the same time, ensure that any 
supports are not visible. Good materials to use are Plastazote, foam or 
black card. Make sure that you have a supply of these materials when 
you digitise.

The same principles are true when you photograph an insert from 
a book. It is important that it rests flat and that the materials do not 
interfere with the image. Look at the earlier examples and see how the 
good shots were achieved.

The following images show some other considerations when 
digitising a book:

✓ ✗ If there is a shadow in the gutter of 
the book then turn the book 90 degrees 
so that the lights are opposite the 
shadow, thereby eliminating it. If the 
page needs to be held down, use the 
end of a piece of Perspex or any other 
clear hard plastic.

تقنيات لمنع المشاكل الشائعة

في بعض األحيان يمكن أن يظهر االنعكاس من اللمبات ومصادر الضوء في 
أو قطعة فوم  الكرتون األسود  لتجنب ذلك، يمكنك وضع قطعة من  الصورة. 

بالستازوت فوق العدسة كما هو موضح أدناه.

عند عملك على رقمنة كتاب مجّلد، من المهم دعم الجانب األسفل من الكتاب، 
لكن في الوقت ذاته، تأكد من عدم ظهور أي من الدعائم. المواد المناسبة لهذا 
الغرض هي البالستازوت أو الفوم أو الكرتون األسود. تأكد من أن لديك مخزونًا 

من هذه المواد قبل مباشرة الرقمنة.

تظل  أن  المهم  من  كتاب.  من  مطوية  تصوير  عند  المبادئ  نفس  تنطبق 
مسطحة وأال تتداخل المواد مع الصورة. انظر إلى األمثلة السابقة وشاهد كيف 

تحققت اللقطات الجيدة.

تُظهر الصور التالية بعض االعتبارات األخرى عند رقمنة كتاب:

 إذا كان هناك ظل للهامش الداخلي، أدر 
الكتاب 90 درجة بحيث تكون األضواء معاكسة 

للظل، ومن ثم تخفيه. إذا كانت الصفحة 
بحاجة إلى اإلمساك بها لألسفل، استخدم نهاية 

قطعة من البرسبيكس أو أي بالستيك صلب 
شفاف آخر.

 

106 Remote Capture

Techniques to prevent common problems

Sometimes the reflection from the lamps and light sources can appear 
in the photograph. To avoid this, you can place black card or Plastazote 
over the lens as shown below.

When you are digitising a bound volume, it is important to support 
the lowest side of the book but, at the same time, ensure that any 
supports are not visible. Good materials to use are Plastazote, foam or 
black card. Make sure that you have a supply of these materials when 
you digitise.

The same principles are true when you photograph an insert from 
a book. It is important that it rests flat and that the materials do not 
interfere with the image. Look at the earlier examples and see how the 
good shots were achieved.

The following images show some other considerations when 
digitising a book:

✓ ✗ If there is a shadow in the gutter of 
the book then turn the book 90 degrees 
so that the lights are opposite the 
shadow, thereby eliminating it. If the 
page needs to be held down, use the 
end of a piece of Perspex or any other 
clear hard plastic.
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✓ If it is necessary, prop up one side 
of the book, then use a piece of the 
same black paper that you use for 
the background directly under the 
propped-up side of the book.

✗ Do not use other publications to 
prop up one side of the book.

✓ ✗ Do not use your fingers to flatten 
pages.

✓ If you need to use glass and find 
you have reflections, then use a piece 
of black paper and cut a hole to fit the 
lens through. Lowering the height of 
the lights will also reduce reflections.

✗ Ensure that there is no reflection 
from your light source. Refer to Figure 
29 to see how this can be done.

 إذا لزم األمر، ارفع جانبًا واحًدا من 
الكتاب، ثم استخدم قطعة من نفس 

الكرتون األسود الذي تستخدمه للخلفية 
مباشرًة أسفل الجانب المرفوع من الكتاب.

 ال تستخدم مطبوعات أخرى لرفع أحد 
جانبي الكتاب.

 ال تستخدم أصابعك لتسوية سطح 
صفحات الكتاب

 إذا كنت بحاجة إلى استخدام الزجاج 
ووجدت أن لديك انعكاسات، استخدم قطعة 

من الورق األسود واقطع ثقبًا بها يمكن 
تمرير العدسة من خالله. سيؤدي خفض 
ارتفاع مصابيح اإلضاءة أيًضا إلى تقليل 

االنعكاسات. 

 تأكد من عدم وجود انعكاس من مصدر 
الضوء لديك. راجع الشكل 29 لمعرفة كيف 

يمكنك فعل ذلك.

 

 1073. Image Standards

✓ If it is necessary, prop up one side 
of the book, then use a piece of the 
same black paper that you use for 
the background directly under the 
propped-up side of the book.

✗ Do not use other publications to 
prop up one side of the book.

✓ ✗ Do not use your fingers to flatten 
pages.

✓ If you need to use glass and find 
you have reflections, then use a piece 
of black paper and cut a hole to fit the 
lens through. Lowering the height of 
the lights will also reduce reflections.

✗ Ensure that there is no reflection 
from your light source. Refer to Figure 
29 to see how this can be done.
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✓ ✗ If a publication contains a folded 
insert, ensure it rests flat.

✓ Try putting small pieces of 
Plastazote under the edges of a book 
to make the double opening level, and 
if necessary hold down any parts that 
are lifting up with a Perspex strip. 
Don’t use a wide-angle lens because 
this causes the image to look distorted.

✗ Make sure the pages are flat. Use a 
Perspex pointer if needed to gently 
press on the edge of the page.

 إذا كانت المطبوعة تحتوي على مطوية، 
فتأكد من وضعها بشكل مسطح.

 جرب وضع قطع صغيرة من البالستازوت 
تحت حواف الكتاب لتسوية الفتحة المزدوجة، 

وإذا لزم األمر، اضغط لألسفل على أي أجزاء 
مرتفعة باستخدام مؤشر برسبيكس. ال 

تستخدم عدسة واسعة الزاوية ألن هذا يتسبب 
في تشويه الصورة.

 تأكد من أن الصفحات مستوية. استخدم 
مؤشر برسبيكس إذا لزم األمر للضغط برفق 

على حافة الصفحة.

 

108 Remote Capture

✓ ✗ If a publication contains a folded 
insert, ensure it rests flat.

✓ Try putting small pieces of 
Plastazote under the edges of a book 
to make the double opening level, and 
if necessary hold down any parts that 
are lifting up with a Perspex strip. 
Don’t use a wide-angle lens because 
this causes the image to look distorted.

✗ Make sure the pages are flat. Use a 
Perspex pointer if needed to gently 
press on the edge of the page.
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Figure 30. Building up foam beneath a bound book with a tight spine.  
This means it rests flat, with the object page parallel to the camera. The 
use of a Perspex pointer ensures that the page does not move during the 
taking of the photograph. Photos © Elizabeth Hunter, CC BY 4.0.

الشكل 30. وضع الفوم أسفل كتاب مجّلد بكعب محكم. 

ويعني ذلك أن يكون الكتاب مستويًا، بحيث تكون صفحة العنصر 

موازية للكاميرا. يضمن استخدام مؤشر برسبيكس عدم تحرك 

الصفحة أثناء التقاط الصورة. 

.CC BY 4.0 ،الصور © إليزابيث هنتر
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