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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
ل الوصول الي أفضل جودة للصورة الرقمیة المتحركة یتطلب توافر مجموعة من العوامل في مراح

التصویر والتي تتمثل في نوعیة الكامیرا المستخدمة وأنواع مصادر االضاءة المختلفة الي جانب 
خصائصھا الطیفیة واللونیة ورغم الحرص في تطبیق المعاییر القیاسیة من كامیرات ومصادر ضوئیة 

نجد انھ من وقیاس درجات الحرارة اللونیة للبیئة المحیطة لمكان التصویر ودراسة خصائصھا اللونیة 
الصعب الوصول الي مرحلة قیاسیة للترجمة اللونیة في الصورة من الناحیة الطیفیة وتكمن تلك 

عن  او الناتجةخارجة عن نطاق السیطرة اثناء عملیة التصویر الالصعوبة في مجموعة من العوامل 
لونى وبرامج ومع ظھور التصحیح ال. ن نواحي انتاجیةعناتجة أو الأخطاء تصویریة غیر مقصودة 

التصحیح اللوني أصبح ھناك طفرة ملحوظة في مجال الصورة التلیفزیونیة بشكل خاص حیث أصبحت 
برامج التصحیح اللوني قادرة علي أحداث تعدیالت وتغییرات فى الصورة من شأنھا االرتقاء بالمستوى 

لرقمیة المتحركة من خالل كیفیة تحقیق أعلي جودة للصورة اھى  مشكلة البحث .الفنى للصورة النھائیة 
االرتقاء بالمستوى  ھى ھدف البحث .التصحیح اللوني وحل مشكالت اإلضاءة أثناء مراحل التصویر

المھني لمدیرى التصویر وذلك من خالل سد الفجوات التى تنشأ عندھم بین ما یمتلكونھ من مھارات 
جمة عن األخطاء  التصویریة التى تصویریة تقلیدیة وما ھو مطلوب منھم للتغلب على المشكالت النا

 یصعب التحكم بھا أثناء عملیة التصویر ، والتى جاءت نتیجة التقدم التكنولوجى فى مجال أنتاج الصورة
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  :Introductionمقدمة 
أن الوصول الي أفضل جودة للصورة الرقمیة المتحركة یتطلب 
توافر مجموعة من العوامل في مراحل التصویر والتي تتمثل في 

یة الكامیرا المستخدمة وأنواع مصادر االضاءة المختلفة الي نوع
جانب خصائصھا الطیفیة واللونیة ورغم الحرص الشدید أثناء تلك 

كامیرات ومصادر  منالمرحلة في تطبیق كافة المعاییر القیاسیة 
وقیاس دقیق لدرجات الحرارة ضوئیة ودراسة خصائصھا اللونیة 

التصویر اال اننا سوف نجد انھ من اللونیة للبیئة المحیطة لمكان 
الصعب الوصول الي المرحلة القیاسیة للترجمة اللونیة في الصورة 
من الناحیة الطیفیة وتكمن تلك الصعوبة في مجموعة من العوامل 
المختلفة التي قد تكون خارجة عن نطاق السیطرة اثناء عملیة 

وقد  التصویر وقد تكون ناتجة عن أخطاء تصویریة غیر مقصودة
تكون ناتجة من نواحي انتاجیة یصعب معھا تطبیق كافة المراحل 

  بدقة
یعتبر الضوء األداة التى یرسم بھا الفنان والمتمثل في مدیر 
التصویر لوحتھ الفنیة ویمكن أن نحصل علي الضوء من مجموعة 
من المصادر سواء كانت مصادر طبیعیة أو مصادر صناعیة ، 

ادر اإلضاءة الحدیثة وتنوع مھامھا ومع التطور التكنولوجي لمص
أصبح لدى مدیر التصویر اختیارات متعددة داخل موقع التصویر 
حیث یمكن أن یبدع من خالل تلك المصادر الضوئیة كیفما یشاء 
ولكن أصبح من المالحظ أن تعدد المصادر الضوئیة وتنوع أشكالھا 

ة بشكل او واحجامھا وتعدد مھامھا یؤثر أحیانا علي الصورة النھائی
بأخر نتیجة تعدد خواصھا الطیفیة واللونیة وتداخل تلك الخواص 
أثناء مراحل التصویر المختلفة بل ان مدیر التصویر أحیانا قد 
یحتاج الي عمل مؤثرات ضوئیة ولونیة قد ال یتمكن من عملھا أثناء 

  . مراحل التصویر 
ناك ومع ظھور التصحیح اللونى وبرامج التصحیح اللوني أصبح ھ

طفرة ملحوظة في مجال الصورة التلیفزیونیة بشكل خاص حیث 

أصبحت برامج التصحیح اللوني قادرة علي أحداث تعدیالت 
وتغییرات فى الصورة من شأنھا االرتقاء بالمستوى الفنى للصورة 

  .النھائیة 
أن التصحیح اللوني االن نستطیع أن نطلق علیة أنھ أداة أضیفت 

واتھ المتعددة حیث یمكن من خالل لمدیر التصویر ضمن أد
استغالل كافة تلك االدوات والمتمثلة فى الكامیرات الحدیثة 
والمعدات المتطورة الي جانب تطبیقات التعدیل اللونى أن یصبح 
االبداع الفنى ھو اللغة االساسیة لمدیر اإلضاءة والتي یمكن من 

  . خاللھا الوصول الي أفضل جودة للصورة الرقمیة المتحركة
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

كیفیة تحقیق أعلي جودة للصورة الرقمیة المتحركة من خالل 
التصحیح اللوني وحل مشكالت اإلضاءة أثناء مراحل التصویر 
فبعد عملیات التصویر وبعد مراحل المونتاج قد یصطدم مدیر 
 التصویر ببعض المشكالت الناتجة عن تداخل الخواص الطیفیة
المختلفة والتي قد ینتج عنھا بعض المسحات اللونیة غیر المرغوب 
فیھا او قد یكون مخرج العمل لھ رؤیة درامیة معینة لم یستطیع 
تنفیذھا بإیحاء لوني معین كالمسحة الزرقاء التي تضفي علي 
المشھد الشعور بالحزن او الموت او اللون األحمر والذي قد یرمز 

ل مشھد رومانسي وجمیع تلك الي دفيء المشاعر من خال
المشكالت التي یصطدم بھا القائمین علي العمل البد من حلھا حتي 

  .یتمكنوا من تحقیق عمل ناجح  
  :Objectivesف البحث اھدأ

االرتقاء بالمستوى المھني لمدیرى التصویر تستھدف ھذه الدراسة 
 التى تنشأ عندھم بین ما یمتلكونھ منوذلك من خالل سد الفجوات 

على  للتغلبمھارات تصویریة تقلیدیة وما ھو مطلوب منھم 
الناجمة عن األخطاء  التصویریة التى یصعب التحكم بھا  المشكالت

، والتى جاءت نتیجة التقدم التكنولوجى فى أثناء عملیة التصویر 
  .مجال أنتاج الصورة الرقمیة المتحركة  
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  : Methodologyالبحث  منھج
لمنھج الوصفي من خالل التعرف علي كیفیة سوف یتم االستعانة با

برامج التصحیح اللوني  خاللقراءة الصورة الرقمیة المتحركة من 
وكیف یمكننا ضبط القیم اللونیة من خالل تلك البرامج وتحدیدا 
برنامج دافنشي والذي یعتبر احد أبرز البرامج الخاصة بعملیات 

  التصحیح اللوني في الوقت الحاضر
ضا االستعانة بالمنھج التجریبي من خالل أجراء كذلك سیتم ای

مشكالت االضاءة الناجمة  ألبرزتجربتین یتم من خاللھم التعرض 
عن تداخل الخواص الطیفیة نتیجة تعدد مصادر اإلضاءة وكیف 
یمكن لبرنامج دافنشي السیطرة علي تلك المشاكل وأخراجھا في 

  .أفضل صورة وبجودة عالیة
  :فروض البحث

االستعانة ببرامج التصحیح اللوني یمكن عمل تصحیح أذا تم   .１
لوني للصورة وتغییر شكلھا تماما أو انھا ستأثر علي جودة 

 ً ً سلبیا   .الصورة وشكلھا النھائي تأثیرا
أذا تم االستعانة ببرامج التصحیح اللوني یمكن لنا تعدیل جزء  .２

بسیط من الصورة الرقمیة المتحركة ام ان التأثیر سیكون 
  ورة ككل علي الص

تستطیع برامج التصحیح اللوني االرتقاء بجودة الصورة  .３
  الرقمیة المتحركة ام سیكون التأثیر محدود 

  :تساؤالت البحث 
ما ھو التصحیح اللوني وما ھي البیئة المناسبة للحصول   .１

  علي نتائج قیاسیة لعملیات التصحیح ؟ 
ي ماھي المعاییر اللونیة التي یمكن من خاللھا الحصول عل  .２

أفضل نتیجة لعملیات التصحیح اللوني وكذلك االرتقاء بجودة 
  الصورة الرقمیة المتحركة من خالل تلك المعاییر اللونیة  ؟

ما ھي أبرز التطبیقات الخاصة بعملیات التصحیح اللوني   .３
  وكیف یمكن تحقیق نتائج ایجابیة باستخدام برنامج دافنشي؟ 

  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
  color correction التصحیح اللوني

أن عملیة التصحیح اللوني ھي في المقام االول عملیة ابداعیة 
تخضع لمجموعة متعددة من المعاییر حیث تبدأ تلك العملیة بعد 
االنتھاء من مراحل المونتاج ویكون الغرض من عملیة التصحیح 

ائیة في اللوني ھي اخراج الصورة سواء كانت تلیفزیونیة او سینم
افضل خصائص لونیة لھا سواء كان ذلك بالتصحیح او بالتعدیل او 
عمل مؤثرات خاصة وسوف نتعرض الحقا لتلك الخصائص 

  .بالتفصیل 
  colorist یسمي القائم بعملیة التصحیح اللوني بمصحح االلوان 

ویسیر عملھ بالتوازي مع عمل مدیر االضاءة بحیث یكون العمل 
وان ھو تحقیق الشكل النھائي الذى كان یتخیلھ االساسي لمصحح االل

مدیر االضاءة اثناء مراحل التصویر الي جانب المعطیات 
الموضوعة مسبقا والتي قد تعتمد بشكل كبیر علي التصحیح اللوني 
في تحقیق الشكل النھائي للصورة حیث من الضرورى تنفیذ تلك 

نبغي علي المعطیات بمنتھي الدقة اثناء التصحیح اللوني كما ی
مصحح االلوان ان یأخذ في االعتبار فكرة تأسیس االستمراریة بین 
اللقطات والمشاھد بمعني ان یكون ھناك طبیعة لونیة بین كل لقطة 
والسابقة والتالیة لھا الي جانب وجود صبغة لونیة موحدة علي 

  .العمل ككل 
یعمل مصحح االلوان ومدیر التصویر داخل وحدة تشبھھ قاعة 

ینمائیة وتكون ذات مواصفات قیاسیة حتي یمكن من عرض س
خاللھا الحكم علي اللون بشكل مجرد دون ادني تأثیرات خارجیة 
وتكون تلك القاعة ذات معاییر لونیة دقیقة حیث تكون ذات بیئة 
مظلمة نوعا ما وتكون خالیة من االلوان الصارخة كما ھو مبین فى 

تركیز في المحتوى حتي یستطیع مصحح االلوان ال) ١(الشكل 
  المعروض 

ویراعي ایضا مصممو البرامج المتخصصة في التعدیل اللوني خلق 
تعتمد في المقام االول علي    User interface   واجھھ للمستخدم 

الدرجات الداكنة وغیاب االلوان المتعددة المبھرة لتمنع تشتت انتباه 
) ٢(ل عین مصحح االلوان وتساعده علي التركیز ویوضح الشك

  .أحد واجھات برامج التصحیح اللونى

  
  یوضح أحد أشكال قاعات تصحیح األلوان) ١(الشكل 

  
  أحد أشكال واجھات البرامج الخاصة بالتصحیح اللونى) ٢(الشكل 

یمكن تلخیص مھام التعدیل اللوني في انة یجعل من كل لقطة لوحة 
ضاءة في فنیة تظھر في افضل حاالتھا ؛ فبینما یكون دور مدیر اال

موقع العمل من حیث تصمیم شكل الضوء وتوزیعھ للحصول علي 
لقطة او مشھد متمیز من حیث الرسم اللوني والضوئي ویكون 
معبرا عن الجو العام للعمل ككل یكون دور مصحح االلوان أن 
یدرك ھذا الغرض الفني الذى یرید مدیر االضاءة تحقیقة او ابرازه 

معین مطلوب داخل العمل حیث یكون او حتي اخفاءه لھدف درامي 
ھذا الدور لمصحح االلوان في غایة االھمیة حتي یستطیع ان یسخر 
أدواتھ بشكل صحیح یمكن من خاللھا ان یحقق متطلبات مدیر 

  .االضاءة بشكل صحیح ومفید للعمل ككل
كذلك یجب علي مصحح االلوان ان یدرك أمكانیة عدم ثبات 

ب تصحیح التوازن اللوني او تحقیق التعریض داخل اللقطة الي جان
مشاھد المؤثرات الخاصة بطریقة حرفیة یمكن للمتلقي من خاللھا 
ان یكون قادرا علي استیعابھا النھا من المفترض ان تحاكي الواقع 

  .او البیئة التصویریة عموما 
  :نظام تجزئة االلوان  -2

ان  قبل االستفاضة في عملیة تصحیح االلوان یجب االشارة اوال
ھناك عوامل یجب اخذھا في االعتبار قبل الوصول لمرحلة 

ھذه العوامل تتحكم في قدرة   post productionالتصحیح اللوني 
المصحح علي انتاج صورة جیدة من عدمھ ومن ضمن ھذه العوامل 

وھي عملیة تحدث اما  Chroma subsamplingالتجزئة اللونیة 
التصویر او في مراحل ما  داخل الكامیرات الرقمیة اى في مراحل

بعد التصویر وتكون الغرض منھا في الحالتین ھي ضغط البیانات 
الخاصة بالصورة لتصبح اقل في المساحة من خالل تقلیل معلومات 

او تقلیل حدة الصورة او التفاصیل الخاصة بھا  ( Chroma )اللون 
( resolution )  ءة وفي المقابل یتم االحتفاظ بمعلومات االستضا( 

Luma )  1كاملة دون تقلیل.  
یستخدم نظام تجزئة االلوان لضغط ملفات الفیدیو كما یستخدم ایضا 

كما ھو موضح بالشكلیین  JPEGلضغط ملفات الصورة من النوع 
  ) .٤(و ) ٣(التالیین 
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  بیانات الصورة بدون تجزئة لونیة) ٣(الشكل 

  
  طھا بأحد برامج المونتاجالصورة بعد تجزئة اللون من خالل ضغ) ٤(الشكل 

عادة ما تكون مساحة التخزین او مساحة البث المحدودة الدافع وراء 
اختزال البیانات حیث ان النظام البصرى لإلنسان اكثر حساسیة 
للتغیرات في السطوع عن التغییرات في االلوان لذلك یخصص 

 Luma )النظام مجموعة بیانات كاملة لمكون االستضاءة 
component )  یعرف عادة بحرف( Y")  ویضغط بیانات

فمثال ملف فیدیو  ( Cr ) , ( Cb )االلوان الممثلة في مكونات 
یتطلب فقط ثلثي مساحة   )  ( Y" Cb Crلبیانات  4:2:2مضغوط 

وتقلیل  4:4:4التخزین او سعة البث بالنسبة لملف غیر مضغوط 
عین اال اذا البیانات بھذا الشكل عادة ما یمر بشكل غیر ملحوظ لل

كانت الصورة تحتوى علي خطوط كثیرة او تشبعات عالیة لأللوان 
 Artifactsحیث من الممكن ان تحدث بعض العیوب في الصورة 

  في تلك الحالة 
  :أنواع التجزئة اللونیة 

4:4:4   Y"  Cb Cr : 
ھذا النوع من التجزئة اللونیة یكون فیھ مكونات الصورة الثالثة لھا 

ن المعلومات الكاملة حیث یستخدم ھذا النوع في أنظمة نفس القدر م
مسح الصور عالیة الجودة ونظم المونتاج وتصحیح االلوان التي 
تراعي ان تحتفظ بأكبر قدر من التفاصیل اللونیة الممكنة وعادة ما 

التي تحدث عند   Chroma keyingتحتاج عملیات فصل االلوان 
لمعلومات اللونیة المتاحة اضافة بعض الخدع المتطورة الي كل ا

بحیث یمكن فصل الحواف بین الجسم المراد فصلھ والخلفیة بأكبر 
  . دقة ممكنة

4:4:4 R G B    : 
وھو ما یعني  ( R G B )یشار الي تلك النظام بأسم الفضاء اللوني 

) ٥(عدم وجود أي تجزئھ لونیة للصورة كما ھو موضح بالشكل 
  .متقدمة تسجل الصورة بھذه الطریقةوقلیل من الكامیرات الرقمیة ال

  
 4:4:4یوضح طریقة الترجمة اللونیة لنظام ) ٥(الشكل 

 4:2:2   : 
یعني ھذا النوع ان بیانات اللون بنوعیھا تجزء لنصف عدد بیانات 
االستضاءة وھو ما یقلل من مساحة البیانات بمقدار الثلث كما ھو 

الحوال العادیة بدون فارق بصرى ملحوظ في ا) ٦(موضح بالشكل 
  .والكثیر من الكامیرات الرقمیة تستخدم ھذا النوع 

4:2:0  : 
في ھذا النظام تمثل بیانات كل لون مرتین في مقابل اربع مرات 
لبیانات االستضاءة ولكن علي خطوط مختلفة بالتبادل كما ھو 

والكامیرات التي تسجل اللون بھذه الطریقة ) ٧(موضح بالشكل 
ة لونیة في أحد الخطوط والبیانات الخاصة بالقناة تخزن بیانات قنا

اللونیة االخرى في الخط الذى یلیھ وتتم استعادة االلوان المفقودة في 
كل خط من الخط الذى یسبقھ وھذه الطریقة وان كانت مناسبة 
لبعض انواع التسجیل وتوفر ملفات رقمیة ذات مساحة صغیرة 

بة لعملیات التعدیل اللوني نسبیا وجودة مقبولة اال انھا غیر مناس
المعقدة التي تتطلب تعدیالت كلیھ علي الطبقات اللونیة او الخدع 

  .السینمائیة 

  
 4:2:2یوضح الترجمة اللونیة للنظام ) ٦(الشكل 

  
  یوضح الترجمة اللونیة للنظام) ٧(الشكل 

  
4:1:1   : 

ن یتم اختصار بیانات االلوان في ھذا النوع الي الربع مما یعني ا
وقد كان ) ٨(مقدار البیانات یقل الي الربع كما ھو موضح بالشكل 

التي تكون ذات   DVھذا النوع یستخدم في ضغط البیانات لملفات 
جودة قلیلة ال تصلح للبث وتستخدم في مجال التصویر اإلخباري 

  .ونادرا ما تستخدم في الحصول علي صورة لونیة متمیزة 

  
 4:1:1مة اللونیة للنظام یوضح طریقة الترج) 8(الشكل 

  the munsell Color Systemنظام منسل لوصف األلوان  -٨3
تعتبر نظریة منسل من اھم النظریات اللونیة التي استطاعت وضع 
معاییر اساسیة في فھم طبیعة الضوء الملون ومدى مقدرة تلك 
النظریة علي ربط جمیع القائمین علي انتاج منتج لھ عالقة باأللوان 

ضمنھم بالطبع القائمین علي التصحیح اللوني حیث ان تلك ومن 
العملیة في المقام االول سوف تعتمد علي الطرق العلمیة في 
االستخدام االمثل سواء بإضافة لون او تأكیده او تدرجھ وھذا یجعلنا 
ندرك ان التصحیح اللوني سوف یقوم علي اسس علمیة ونظریات 

دا عملیة عشوائیة لیس لھا اسس معتمدة دولیا أى انھا لن تكون اب
 Albertوابعاد حیث تعتبر نظریة الرسام االمریكي منسل 

Munsell   من اھم نظریات اللون في العصر الحدیث  حددت
النظریة طریقة التعامل وفھم اللون عبر شرح ثالثة مفاھیم تتعلق 
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بتشكیل اللون لدى المتلقي وصانع االلوان كما ھو موضح بالشكل 
  :حیثمن ) ٩(
  مفھوم اصل اللونHue 
  عالقة اصل اللون و صفاء اللون بدرجة التشبع اللونى

Chroma. 

  درجة اضاءة اللون Value او اختالطھ باأللوان الحیادیة
حیث تحدد القیمة قوة اللون او . االسود والرمادي واالبیض

ضعفھ ، عبر شرح ھذه العالقة وفق مخططات بیانیة ملونة 
  ریة ویعرض ھذا المخطط بأسالیب مختلفة تسھل فھم ھذه النظ

  
 یوضح مدى نقاء اللون او اختالطة باللون األبیض ) ٩(الشكل 

  HUEاصل اللون 
ال یختلف مدلول اصل اللون وفقا لنظام منسل عما ھو موجود فى 

كنھ (HUEالتي اشرنا الیھا سابقا فاصل اللون   C.I.Eطریقة 
اختالف طول الموجات ھو تلك الخاصیة الناتجة عن ) اللون

الضوئیة ،والمقصود ھو اللون الصافي الخالى من الظالل او من 
 Hue اى مزیج او شائبة من لون اخر لذلك اختالف اصول االلوان

 Wavelengths of lightیعنى اختالف طول الموجات الضوئیة 
،وبالطبع فاصل اللون یظل ثابتا ولن یتغیر اللون طالما ان طول 

  .ئیة لم یتغیر الموجة الضو
غیر ان اصول االلوان وفقا لطریقة منسل قد قسمت الى عشرة 
اصول عظمى منھا خمس رئیسیة وخمس متوسطة تنتج عن مزج 

االحمر ( وااللوان الرئیسیة ھى . االلوان المجاورة الرئیسیة 
بینما االلوان ) واالصفر و االخضر واالزرق و القرمزي 

اخضر ، -ازرق, ازرق –ضر اخ, احمر - اصفر( المتوسطة ھى 
  ) قرمزي -قرمزي ، احمر –ازرق 

بینما تنقسم كل من اصول االلوان العظمى الى عشرة اقسام فرعیة 
 5وتكون االلوان العشرة العظمى الرئیسیة المتوسطة مواجھة للرقم 

فى 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1فى التقسیم الفرعي اما االرقام
ة بنسب متدرجة وعلى ذلك درجات تدل على الوان مجاورة ممزوج
  .تتكون دائرة اصول االلوان من مائة قسم

 Chromaالكروما 
تدل الكروما على مدى نقاء اللون أى درجة تشبعھ ، وبالتالى تدلنا 
على مدى اختالطھ باأللوان المحایدة االبیض واالسود والرمادي ، 
وھى تبین بتدریج أفقي یخرج بشكل إشعاعي من المحور الدال على 
القیمة وكلما اقترب اللون من المحور دل ذلك على نقص تشبعھ أي 
اختالطھ بلون محاید واذا كان اللون قریب من المحور یدل على ان 
اللون نقص تشبعھ أى نقصت فیھ درجة الكروما نتیجة لزیادة 

جزء یمثل كل 12یقسم كل مثلث لونى الى .اختالطھ بلون محاید 
رئیسى المعبر عن قیمة االضاءة ، جزء شعاع ینطلق من المحور ال

 Chromaباتجاه الخارج معبرا عن قیمة التشبع اللونى الكروما 
 Valueالقیمة 

 CIEعلى درجة نصوعھ فى طریقة ال   Valueتدل قیمة اللون
ولكن یمكن ان نقرب فھم قیمة اللون اذا تخیلنا الفرق الذى ندركھ 

نصف االخر فى بین لون جزئى سطح احمر یقع نصفھ فى الظل وال
النور فرغم ان كل من الجزئیین من نفس اللون االحمر ولھ نفس 
اصل اللون او درجة تشبعھ اال انھ من المؤكد ان نرى اختالفا كبیر 

یخصص محور  Value فى درجة النصوع أى اختالفا فى القیمة 
رأسي مقسم الى عشرة اجزاء تبدا باللون االسود الكامل وقیمتھ 

ھذا 10ن الرمادي وانتھاء باللون االبیض وقیمتھ ومرورا باللو0
المحور یمر عبر منتصف دائرة  لونیة افقیة تتحرك على ھذا 
المحور ،ومقسمة الى عشرة اجزاء او مثلثات لونیة كل مثلث یمثل 

، االصفر المحمر redاالحمر  1لون من الوان الطیف 
، االخضر Yellow، االصفر  red -Yellowأورانج(

–، االخضر المزرق Green، االخضر Yellow-Greenالمصفر
Green Blue  االزرق البنفسجي،Blue-purple البنفسجي ،

purple البنفسجي المحمر ،Red- purple  
تتحرك الدائرة على المحور صعودا او نزوال بعشر حركات كل 

مع اللون ،  Valueحركة تعبر عن نماذج درجة االضاءة او القیمة 
ر الدائرة عن درجة االثر الذى یتسبب بھ مزج وفى نفس الوقت تعب

اصل اللون بقیمة التشبع اللونى وبقیمة اضاءة اللون ویوضح الشكل 
  . Valueطریقة مبسطة لقیمة ) ١٠(

  
  یوضح كیف یمكن تحدید شكل اللون االحمر كمثال) ١٠(الشكل 

  :التصحیح اللوني للفیدیو  -4
نتاج قد مر علیھ مصطلح أن كل من لھ عالقة بمجال الفیدیو و المو

حیث انھ اصبح في الوقت   color correctionالتصحیح اللوني 
الحاضر مصطلح شائع في مجال انتاج الصورة حیث لم یكن 
یستخدم في الماضي علي نطاق واسع في مجال تعدیل الصورة 

  . اللونیة 
یعبر مصطلح التصحیح اللوني عن معالجة االلوان في الفیدیو 

فة عن التي یظھر بھا الوان الفیدیو االصلیة عند بطریقة مختل
مسحھ ( التصویر بحیث تعطي طابع ممیز للصورة او ایحاء لوني 

وتكون طرق التعدیل ) لونیة تعبر عن شئ في سیاق االحداث 
اللوني مثل زیادة اضاءة الفیدیو او زیادة درجة تشبع االلوان او حدة 

او البرودة اللونیة باستخدام  االلوان الي جانب زیادة الدفيء اللوني
المسحات اللونیة المعبرة عن كل حالة لونیة كل ذلك یكون ھو 
المحور االساسي للتعدیالت اللونیة ولكن یجب االشارة ان التعدیل 
ال یتم بشكل عشوائي ولكن یتم من خالل قیم وورسومات بیانیة 
تعبر عن كل حالة لونیة داخل الصورة حتي نستطیع ان نخرج 
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المشھد المصور في افضل حاالتة كما یتمني كل من مدیر االضاءة ب
  .والمصحح اللوني 

أن الناحیة اللونیة داخل الصورة اصبحت لغة اساسیة داخل 
الصورة یستطیع المتلقي ترجمتھا وفھم مجمل العمل من خالل تلك 
اللغة مما جعل للون داخل الصورة تأثیر كبیر علي قیمة كل عمل 

  فني 
یل المثال تكون االلوان الغنیة المشبعة لھا ایحاء دائما فعلي سب

وارتباط بالثراء داخل الصورة والعكس صحیح حیث یكون الفقر 
اللوني او قلة التشبع بالنسبة لأللوان یكون معبر عن الفقر بشكل 
عام سواء كان فقر مادى او اخالقي او معنوي ؛ كما یوحي التضاد 

الرفعة فاذا اردنا محاكاة مظھر الفیلم بین االبیض واالسود بالسمو و
السوداوي  فالبد ان نبحث عن صورة أحادیة اللون واذا اردنا 
تصویر مشھد نھاریا في اللیل فأن لغة الصورة اللونیة سوف 

  .تستدعي أضافة صبغة زرقاء علي الجو العام 
ان برامج المونتاج تلعب دورا كبیرا في عملیة التحكم باأللوان في 

ولیس الموضوع   Post productionما بعد التصویر مراحل 
قاصرا علي مجرد ترتیب المشاھد واللقطات والتقطیع بینھم حیث 
اصبح االن أشھر برامج المونتاج وتحریك الفیدیو یمكنھا عمل 
تعدیالت لونیة علي صور الفیدیو ككل ولكن بدرجات متفاوتة في 

مر التعدیل اللوني االداء حیث اصبح االن أغلب البرامج بھا اوا
  تحت مجموعة من المسمیات التي لھا عالقة اساسیة باأللوان ومنھا 

 Color correction  
 Color balance  
 Brightness  
 Saturation  

لكن نتیجة التعدیل اللوني بالطبع تكون مختلفة من برنامج الي اخر 
علي حسب إمكانیات كل برنامج وأحترافیتة من ناحیة واالحساس 

لوني الذى یستخدمھ مصحح االلوان من ناحیة اخرى ومدى ال
مقدرتھ علي فھم متطلبات المشھد المصور وإحداثیات النور التي 

  .بالطبع تكون مع مدیر االضاءة 
والتعدیل   color correctionالفرق بین التصحیح اللوني  -4-1

  : color gradingاللوني 
الفیدیو وتحویلة الي أن التعدیل اللوني ھو محاولة تصحیح لون 

وضعة الطبیعي فاذا كانت االضاءة عالیة فیى الصورة فنقوم 
او لو   post productionبتقلیلھا في مرحلة ما بعد التصویر 
وبعد ان نجعل   saturatedكانت االلوان باھتة فسنقوم بأشباعھا 

الفیدیو علي وضعھ الطبیعي الذى كان من المفترض ان یكون علیة 
وھو اعطاء الفیدیو   color gradingالتعدیل اللوني یأتي دور 

الطابع السینمائي في االلوان او القیام بعمل مؤثرات خاصة لونیة او 
فصل لوني معین بھدف احداث تغییر جزري في الصورة 

(Chroma )  لذلك عندما یتلقى مصحح االلوان العمل المعدل البد
ھد ألنشاء مظھر من تصنیف اللون في كل عمل و كل لقطة او مش

وطابع یحاكي الجو العام داخل الصورة ومدي رؤیة مدیر االضاءة 
والمخرج من حیث ایصال المعلومات للمتلقي من خالل شكل 

  .االلوان وطبیعتھا ومواصفاتھا 

  
   ( video scopes )تحلیل الصورة من خالل مناظیر الفیدیو  -4-2

متنوعة من تتوافر في برامج وانظمة تعدیل اللون مجموعة 
وبینما قد  الشاشات والمناظیر المستخدمة في قیاس وتحلیل االشارة 

یحتوى كل برنامج علي أضافات خاصة أو شاشات مبتكرة فأن 
جمیع البرامج توفر المناظیر االساسیة التي أعتاد خبراء تصحیح 

  االلوان العمل من خاللھا وھي كالتالي 
  -: ( the  vectroscope)منظار مخطط القلب االتجاھي   - 4-2-1

التوزیع العام للون  vectroscopeیوضح مخطط القلب االتجاھي 
في الصورة علي مقیاس دائري فیتمثل الرسم البیاني للصورة 
بمجموعة من النقاط المتراصة بالقرب من مركز الدائرة حیث یمثل 

  zero saturationمركز الدائرة بالضبط عدم وجود اي تشبع 
اد ابتعاد النقاط عن مركز الدائرة كلما زاد التشبع كما بینما كلما ز

یحدد المنظار أتجاه ذلك التشبع حیث ان ھذا المقیاس الدائري في 
) ١١(الحقیقة مشتق من دائرة االلوان التقلیدیة كما یتضح في الشكل 

  التالي 

  
  یوضح شكل مخطط القلب االتجاھي) ١١(الشكل 

بتعد عن مركز الدائرة في اتجاه معین بالتالي فانة اذا كانت النقاط ت
فأن تشبع االلوان یكون زائدا في اتجاه ھذا اللون بالتحدید وفي 
الشكل التالي یبدو واضحا أن تشبع الصورة أكثر من الطبیعي وفي 
اتجاه االلوان الدافئة ما بین االحمر واالصفر ویظھر ذلك في 

  .منظار مخطط القلب االتجاھي 
ع باستخدام منظار مخطط القلب االتجاھي تقیم التشب - 4-2-2

Vectroscope  :-  
  vectroscopeیتم تقیم مدى تشبع الصورة باأللوان من خالل 

بحیث تكون القیم االكثر تشبعا ذات امتداد بعیدا عن مركز الرسم 
البیاني للمنظار علي عكس القیم االقل تشبعا لأللوان داخل الصورة 

رسم البیاني لمنظار مخطط القلب حیث تقترب من المركز علي ال
  التالي) ١٢(االتجاھي كما یبین الشكل 

   
  الشكل كیفیة قراءة تشبع الصورة من خالل مخطط القلب االتجاھي) ١٢(الشكل 
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كما یوضح الشكل السابق ان ھناك انحرافات حقیقیة حیث توجد 
 اجزاء من الرسم البیاني الممتدة في اتجاھات مختلفة نحو اللونین
االحمر واالزرق ولكن تلك االنحرافات تبدو صغیرة للغایة حیث 
یعبر تلك الرسم علي ان الصورة علي الرغم من احتوائھا علي تلك 

أال انھ ال یوجد الكثیر من تلك الكمیة ) االحمر واالزرق ( اللونین 
  . اللونیة التشعبیة في الصورة 

ار لتكبیر یجب االشارة أن مخطط القلب االتجاھي یوجد بھ خی
الرسم البیاني مما یجعل لدیة سھولة في االستخدام حیث یمكن ان 
نحدد من خاللھ بدقة متناھیة كمیة اللون ودرجة تشبعھ بوضوح 
دون أي صعوبة حتي أذا كانت الصورة غیر مشبعة نسبیا كما 

  .) ١٣(یوضح الشكل 
اما عند استخدام منظار مخطط القلب االتجاھي في تحلیل صورة 

تشبع عالي یكون الرسم البیاني الناتج عن تلك الصورة من ذات 
أزرع تمتد نحو أشارات االلوان المختلفة  Vectroscopeخالل 

  التالي) ١٤(التي تتوافق مع كل تدریجات االلوان كما یبین الشكل 

  
یوضح أمكانیة تكبیر الرسم الخاص بخصائص الصورة ) ١٣(الشكل 

  بھالسھولة قراءة البیانات الخاصة 
  

  
  ألحد الصور ذات التشبع العالي vectroscopeیوضح كیفیة ترجمة جھاز ) ١٤(الشكل 

الحظ في الشكل السابق تكون الصورة اكثر تشبعا حین تظھر زیادة 
اللون االحمر في الصورة باعتباره زراع للرسم البیاني الذى یمتد 

بس نحو االشارات الحمراء في حین یظھر اللون االزرق علي مال
  .الرجل كزراع اخر للرسم البیاني الذى یمتد نحو االشارات الزرقاء

  :  Color Balanceمفھوم االتزان اللوني  -5
في وقت  نقومعند التعامل مع عناصر ضوابط توازن األلوان سوف 
في كل مرة . واحد برفع أو تخفیض جمیع القنوات اللونیة الثالثة

نحن إما أن ندعم قناة لونیة نقوم بضبط ومراقبة توازن األلوان ف
واحدة على حساب خفض القناتین اآلخرتین أو نرفع قناتین في حین 

  .نقوم بخفض القناة الثالثة
انھ ببساطة من غیر الممكن تعزیز جمیع القنوات اللونیة الثالثة 
ونحن ال نرید أن، یزید في الوقت نفسھ جمیع القنوات الثالثة 

 Control عنصر ضبط وتصبح في نفس سطوع الصورة مع

Master Offset  
ھناك مجموعة من التأثیرات التي یجب علي مصحح االلوان علي 
درایة بھا حتي یستطیع الحصول علي افضل نتیجة من خالل االلمام 
بكافة التطبیقات التي من دورھا ان تساعده في الوصول الي افضل 
نتیجة وسوف نتعرض لبعض النماذج المستخدمة في برامج 

تصحیح اللوني وتأثیراتھا و طرق عرضھا وتفسیر منحنیاتھا ال
  . ألبعاد الصورة الملونة  الصحیحاللونیة التي تساعد في الفھم 

وھو دراسة نطاق العرض عندما نجد ثالثة رسوم : النموذج االول 
كما ھو موضح في   IRE/في المائة  50بیانیة مسطحة بنسبة 

أى وقت نجد فیھ الرسوم حیث یتضح جلیا انھ في ) ١٥(الشكل 
البیانیة الثالثة متساویة في نطاق العرض سوف نجد ان الصورة 

  غیر مشبعة تماما 

  
  IREیوضح الترجمة اللونیة للون المحاید من خالل ) ١٥(الشكل 

سحب ضوابط غاما لتوازن األلوان بعیدًا عن : النموذج الثاني 
الرسوم  ارتفاعفي  مركز االنفراج نحو اللون األحمر، الذي یتسبب

البیانیة الحمراء نحو األعلى وانتقال الرسوم البیانیة الخضراء 

جنب كما ھو موضح في الشكل  إلىوالزرقاء إلى األسفل جنبًا 
)١٦(  
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  یوضح طریقة تعدیل القیم اللونیة من خالل التطبیقات الخاصة بالتصحیح اللونى) ١٦(الشكل 

ب ضوابط توازن اللون نحو اآلن سنقوم بسح: النموذج الثالث 
تدریجات األلوان بین اللون السماوي واألزرق لخفض القناة 

ً من القنوات الخضراء والزرقاء في وقت  الحمراء مع تعزیز كال
  ) ١٧(واحد، إذا كانت غیر متساویة كما ھو موضح في الشكل 

  
  ون غیر المرغوب فیةیوضح كیفیة التعامل مع المسحات اللونیة عن طریق سحب الل) ١٧(الشكل 

بما أننا قمنا بنقل الضوابط، فسوف تعید قنوات األلون الثالثة توزیع 
أنفسھم على أساس ھذا االتجاه الجدید، ویتحول المجال إلى اللون 

  )١٨(األزرق كما ھو موضح في الشكل 
  

  

  
  یوضح التعدیل اللونى بناءا علي تعدیل الشكل السابق) ١٨(الشكل 

ومما سبق یمكننا مالحظة أنھ عند سحب ضوابط توازن األلوان في 
اتجاه معین سوف تعید توازن كل قنوات األلوان الثالثة في وقت 
واحد على أساس اتجاه تدریجات األلوان الذي قمنا بنقل الضوابط 

  .إلیھ
  :تراكب التحكم في توازن األلوان  -5-1

في أنھا تتیح لك إجراء تكمن قوة ضوابط توازن األلوان الثالثیة 
التي تقع في الظالل،  الصورةالتعدیالت الفردیة على أجزاء 

  .والدرجات اللونیة النصفیة، والتظلیل على المناطق اللونیة
بمعنى . نصوع الصورة عنصروتستند ھذه النطاقات اللونیة على 

  :أخر
 تؤثر ضوابط رفع توازن األلوان The lift color balance  

أجزاء الصورة التي تتوافق مع مجموعة قیم على جمیع 

المحددة واألكثر انخفاًضا في تلك  Luma valuesالنصوع 
 .الصورة

  تؤثر ضوابط غاماGamma  على جمیع أجزاء الصورة التي
المتوسطة في  Luma valuesتتوافق مع مجموعة قیم النصوع

 .الصورة
  تؤثر ضوابطGain رة لتوازن األلوان على جمیع أجزاء الصو

 .المقابلة لقیم النصوع العالیة فوق نطاق معین في الصورة
العالقة السابقة بشكل بصرى باستخدام تمثیل ) ١٩(یوضح الشكل 

اللون الزائف إلظھار كیف تتوافق قناة النصوع مع الظالل الخفیفة 
ومجموعة الدرجات النصفیة ) االخضر(والظالل القاتمة ) االزرق(
  )الحمراء(
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  یوضح كیف یمكننا ان نتحكم في الظالل اللونیة لكل لون من االلوان الرئیسیة علي حدا) ١٩(الشكل 

قد یكون من الصعب تمییز مناطق الدرجات اللونیة الثالثة في 
الصورة التي تتوافق مع الظالل، والدرجات اللونیة النصفیة، 

أن فصل . والتظلیل مع اللون الذي ال یزال موجود في الصورة
كل شيء داخل اإلطار، ویوضح  إضاءةبعیدًا یكشف عن  اللون

  .تمثیل اللون الزائف النقیضین في كل منطقة لونیة
ً من ضوابط توازن  أن األجزاء من الصورة التي تؤثر علیھا كال
األلوان الثالثة تعتمد بشكل كبیر على قناة النصوع أي أن إدخال 

كیفیة عمل ضوابط التعدیالت على قناة النصوع تؤثر بالمقابل على 
لھذا السبب، انھا فكرة جیدة إلجراء أي تعدیالت . توازن األلوان

تباین دراماتیكیة والتي ھي ضروریة ألول مرة، قبل أن یتم االنتقال 
  .إلى ألوان الصورة المطلوبة 

من الطبیعي أن تكون ھناك كمیة محددة من التفاعل بین األلوان 
من التعدیالت التي تؤثر على  دةواحوتعدیالت التباین، مع مجموعة 

وھذا سبب آخر في اعتبار ضوابط السطح موفرة .األشیاء األخرى
للوقت، ألنھا تسمح بالتكیف السریع وغالبًا بالتزامن مع عدة معاییر 

  .للون والتباین
سوف یكون لضوابط توازن األلوان في عملیات تجھیز نموذج 

على . ورة كذلكاألحمر األخضر األزرق تأثیر على تشبع الص
سبیل المثال، أن القضاء على اللون الشدید غیر المرغوب فیھ في 
الصورة یؤدي عادة إلى انخفاض متوسط المستویات في كل 
القنوات اللونیة الثالثة، مما یقلل من اإلشباع ویمكن إصالح ذلك 

  . بسھولة عن طریق زیادة التشبع العام 
في عملیات التصحیح  نجد أنھ في معظم التطبیقات المستخدمة

اللوني سوف تتداخل مناطق لونیة ثالثة علي نطاق واسع وتتضاءل 
علي نحو یسیر لذلك یمكننا أجراء تعدیالت كبیرة دون ان یترتب 
علي ذلك نتائج غیر مرغوب فیھا مثل الھوامش المستعارة أو 
االلوان المسلط علیھا الضوء بشكل كبیر والتي قد تكون نتیجة 

لحاد او الثابت في حدود التدریجات اللونیة المتأثرة االنتقال ا
المساحات المتداخلة نتیجة تأثیر جمیع ) ٢٠(ویوضح الشكل 

  .ضوابط توازن االلوان 

  
  یوضح المساحات المتداخلة بالنسبة للقیم اللونیة) ٢٠(الشكل 

مناطق / تدریجات االلوان النصفیة / استخدام ضوابط الظل  -6
  : عة االضاءة المرتف

بطبیعة الحال، أحیانًا سوف ینتھي إفساد اللون بواسطة الضوء 
، وخصوًصا عندما تحید عن  Offsetوالظالل عند إجراء تعدیالت

المعالجة الطبیعیة للصورة كما كانت لخلق توازن ألوان مبالغ 
على سبیل المثال، إذا كنت تقوم بتدریج ألوان ممثلة ذات لون .فیھ

ت إضافة بعض الحیاة والتشبع إلى بشرتھا، بشره شاحب جدًا وقرر

  .فیمكنك في نھایة المطاف المبالغة في ألوان بقیة الصورة أیًضا
ً من إعطاء الحیاة للون البشرة نرید المزید من  في المثال التالي، بدال
شحوب الموت في نظام اإلضاءة من أجل إلقاء الضوء على ھجوم 

تباع طریقة العمل في وبا) ٢١(الزومبي كما ھو موضح بالشكل 
لتوازن األلوان  Offset المقطع السابق، یمكنك استخدام ضوابط

  .إلضافة بعض اللون األخضر إلى اإلضاءة

  
  یوضح كیف یمكن أضفاء جو من الرعب عن طریق األلوان ) ٢١(الشكل 
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ومع ذلك، في ھذه .ونتیجة لذلك، یظھر اللون األخضر في الظالل
/ وتدریجات األلوان النصفیة  / الظل الحاالت، فإن تطبیقات

والضوء لتوازن األلوان الخاصة بك موجودة لمساعدتك من خالل 
السماح بإجراء المزید من التعدیالت المحددة مع األخذ في االعتبار 

یوضح الشكل .خصائص تدریج األلوان الفریدة للوسائط المشفرة
ضیة لضوابط تقدیر تقریبي لكیفیة تقسیم النطاقات االفترا) ٢٢(

الظل، والتدریجات اللونیة النصفیة، والتظلیل التي تفصل بین نطاق 
  .التدریجات اللونیة لصورة السجل المشفرة

  
  یوضح كیف یمكن التعامل مع التدریجات اللونیة تبعا لطبیعتھا الضوئیة ) ٢٢(الشكل 

عالوة على ذلك، كما ھو الحال مع ضوابط سجل التباین، أن حدود 
األلوان تتواجد حیث تنتھي الظالل وتبدأ تدریجات األلوان  تعدیل

النصفیة، وحیث تنتھي تدریجات األلوان النصفیة وتبدأ الضوء ، 
قابلة للتعدیل باستخدام المحور أو النطاق أو مجموعة المعاییر 

لتغییر النقطة المركزیة لتدریج ألوان الصورة التي یتداخل فیھا كل 
وازن األلوان كما ھو موضح زوج متجاور من ضوابط ت

ویتیح لنا ذلك مزیدًا من المرونة لتطبیق التعدیالت ). ٢٣(بالشكل
  .بشكل أكثر وضوًحا على األلوان والتباین

  
  ضوابط األلوان في المناطق المختلفة من الضوء ) ٢٣(الشكل 

و / وتدریجات األلوان النصفیة / من الواضح أن ضوابط الظل 
الیة غیر خطیة بطبیعتھا، ألنھا تسمح بتطبیق مناطق االضاءة الع

تعدیالت األلوان المختلفة على الضوء والظالل بشكل مستقل عن 
ونتیجة لذلك، مازال ذلك یعتبر تحایال إذا كنت .بعضھا البعض

من  تبحث عن إجراء تدریج ألوان مثل الذي یقوم بھ مدقق األلوان
لوسائط التسجیل  الناحیة العملیة حیث یتم معایرة ھذه الضوابط

المشفرة، ھذه التعدیالت المستھدفة تمكنك من الجمع بین أفضل 
األشیاء في كال الجانبین، وتوفیر تدریج ألوان ذو أساس سینمائي مع 
إدراج التحسینات الرقمیة لتحدید المشكالت المحددة التي تحتاج إلى 

  .حل
  :ضوابط تعدیالت درجات الحرارة اللونیة  -7

، توفر Adobe Speed Gradeت، بما في ذلك بعض التطبیقا
مجموعة بدیلة من أشرطة تمریر األلوان المخصصة لمعالجة 

األخضر  / تغییرات درجة حرارة اللون وتصحیحات اللون الماجینتا
باإلضافة إلى ذلك، بعض التصمیمات ) ٢٤(كما ھو موضح بالشكل 

، RED R3D، مثل ملفات RAWالمشفرة باستخدام مجال لون 
  .لتي تعرض ضوابط مماثلةا

  
  یوضح طرق تعدیل درجات الحرارة اللونیة ) ٢٤(الشكل 

و بشكل عام، ال یوجد شيء یمكنك القیام بھ مع تلك الضوابط ال 
یمكنك القیام بھ مع المجموعة النموذجیة لضوابط توازن األلوان، 

  .ولكنھا مناسبة إلجراء عملیات محددة 
األساسیة التي تسیطر على مجموعة  تلك ھي ضوابط توازن األلوان

الضوء في التدریجات اللونیة، إال أن كل شریط التمریر مقفل إلى 
 Speedفي . زاویة معینة من تدریج األلوان من أجل التصحیح

Grade توازن درجة الحرارة بین القناة الحمراء في مقابل القناة ،
اء والزرقاء الزرقاء، في حین یوازن اللون أرجواني القنوات الحمر

  .في مقابل القنوات الخضراء
  :بعض انظمة تصحیح االلوان الرقمیة -8

Adobe speed color - ١    
لعمل تصحیح  Adobeوھو احد البرامج التي انتجتھا شركة 

ویتمیز ھذا  Motion pictureااللوان في الصور المتحركة 
ات لتنفیذ التغییر Layersالبرنامج بتوفیر العدید من الطبقات 

المطلوب عملھا في الصورة كما انة یوفر كل ادوات التحكم في 
مناطق االضاءة المختلفة في الصورة كما یوفر الدرجات اللونیة 

للتحكم في  Masksالمتعددة كما یحتوى علي ادوات رسم االقنعة 
  .اجزاء معینة في الصورة دون باقي اجزائھا

Apple color - ٢    
اص بالتحكم في ألوان الصورة خ Applicationوھو تطبیق 

 Final cut proواضاءتھا وھذا التطبیق یتم اضافتھ ببرنامج 
production  الخاص بعمل المونتاج الرقمي في الصورة بحیث

یمكن لنفس البرنامج التحكم في االلوان ولكن لیس بالشكل الكامل 
الذى تقوم بھ برامج التصحیح اللوني ولكنھ مناسب للمبتدئین 
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رسین الذین یبحثون برنامج یحتوى علي الكثیر من عملیات والدا
في االعمال التي ال  Post productionمرحلة مابعد المونتاج 

  .تتطلب تكلفة عالیة او ذات میزانیة انتاجیة محدودة
3  Autodesk Luster  

یعد من اھم البرامج الحدیثة في تصحیح االلوان لكل من االعمال 
نیة ویحتوى علي العدید من االدوات للتحكم في السینمائیة والتلیفزیو

مناطق االضاءة المختلفة الدرجات اللونیة الخاصة بكل لون ومدى 
 Free handنصوعھ وتشبعھ كما یتمیز بالحریة في رسم القناع 

musk   لتحدید الجزء المراد التغییر فیھ مع امكانیة عمل حدود
الصورة والجدیر  لكى یتالءم مع باقي أجزاء Soft Edgedناعمة 

قد أنتجت عدد من لوحات المفاتیح  Autodeskبالذكر أن شركة 
إلمكانیة التحكم فى ھذا البرنامج وذلك لكثرة االدوات الفنیة التى 

  . تعمل على تغییر شكل الصورة 
4- Black magic Davinci resolve  

من أھم االنظمة التى دخلت على أنظمة  Davinci resolveیعد 
اللوان فى اآلونة االخیرة حیث تتمیز بقدرتھا على التعدیل تصحیح ا

بكل حریة فى درجات النصوع فى كل مناطق االضاءة المنخفضة 
والمتوسطة والعالیة دون المساس بالتعدیل فى أصل االلوان ویتم 
ذلك من خالل مجموعة  من القنوات اللونیة ذات الدقة العالیة حیث 

المتناھیة في المساحات اللونیة المطلوب  یتمیز التعدیل اللونى بالدقة
التعدیل بھا دون المساس بالدرجات اللونیة المتشابھة في الصورة 
حیث تفصل االدوات في تلك البرنامج بین أدوات التحكم فى الضوء 
ونصوعھ وبین أدوات التحكم فى االلوان من حیث أصل اللون 

  .وتشبعھ ونصوعھ 
  :عجالت لوحات األلوان 

ھناك أي تعامل بینك وبین أدوات تصحیح األلوان في أي  إذا كان
تطبیق، سوف تبدو الضوابط الموجودة داخل عجالت لوحة األلوان 

تتوافق ھذه الضوابط مع أغلب وظائف حیث  مألوفة بالنسبة لك
، وھي Davinci Resolveتصحیح األلوان األساسیة المتاحة في 

سطح الخارجیة مصممة بحیث تسمح للمستخدمین بدون ضبط األ
وتغییر ) ٢٥(بالوصول السھل إلى توازن األلوان كما ھو بالشكل 

  .باستخدام الماوس أو الجھاز اللوحي أو لوحة التتبعYRGB تباین 
لدى عجالت لوحة األلوان اثنین من الوسائط المتمیزة في 

/  Davinci ) lift تحتوي الطریقة األساسیة على ضوابط.العملیة
gamma  / (gain  التقلیدیة التي تسمح بالتدرج اللوني لمناطق

  .محددة بعد تداخلھا على نطاق واسع من التكیف
  :فھم ضوابط الطریقة األساسیة 

إعادة توازن اللون وضبط التباین Primariesتتیح لك لوحة ألوان 
التقلیدیة التي تحكم ثالثة نطاقات من  Davinci  عبر ضوابط 

، lift ( ة والتي یشار إلیھا باسمالتدریجات اللونیة المتداخل
gamma ، ( gain حیث یرتبط توازن ألوانھم وضوابط العجالت

 ) YRGB)lift   /gamma  /gain الرئیسیة بأشرطة تمریر

؛ )٢٦(كما ھو موضح بالشكل  Primariesالموجودة في لوحة 
ویتم عكس التعدیالت التي تم إدخالھا على مجموعة واحدة من 

  .جموعة األخرىالضوابط في الم

  
  عجالت لوحة األلوان في برنامج دافنشى ) ٢٥(الشكل 

 

  
شكلین مختلفین من لوحة تعدیالت القیم اللونیة ببرنامج ) ٢٦(الشكل 

  دافنشى 
على الرغم من أنھم یبدو مختلفین، إال أن أشرطة التمریر وعجالت 
ً بضبط نفس العناصر، ولكن بطرق  توازن األلوان تقوم فعال

  .فةمختل
تعرف نطاقات التدریجات اللونیة تلك بواسطة إضاءة الصورة، 

ھو األبیض  1023على مقیاس حیث الصفر ھو األسود المطلق و 
ً كیفیة ) 27(یوضح الرسم التوضیحي بالشكل والمطلق  تقریبیا

على  ) lift   /gamma  /gain(تداخل مناطق التدریجات اللونیة 
منطقة باتجاه النقیض  نطاق واسع، وكیف ینخفض تأثیر كل

  . المتطرف للتدریجات اللونیة بالصورة

  
  .خالل نطاق سطوع الصورة الذي یتحكمون فیھ)  lift   /gamma  /gain(یعرض الرسم العالقة بین ضوابط ) ٢٧(الشكل 

باللون األسود، ثم  liftیبدأ تأثیر منطقة ضوابط توازن ألوان 
ي وتقل حتى تصل إلى تنخفض من خالل اللون الرمادي الوسط

وفي الوقت نفسھ، فإن ضوابط توازن .انعدام التأثیر باللون األبیض
لھا تأثیر أكبر على الصورة مع اللون الرمادي  gamma ألوان 

وأخیًرا، .الوسطي، وینخفض تأثیرھا باتجاه اللون األسود واألبیض
، حیث أن لھا تأثیر أكبر على liftعكس  gainتعتبر ضوابط 

تأثیرھا حتى یتقلص مع  انخفاضباتجاه اللون األبیض، مع الصورة 

  .اللون األسود
ألن نطاقات التدریجات اللونیة تلك تتداخل على نطاق واسع جدًا، 
یمكنك إجراء تعدیالت بسیطة، متقنة، طبیعیة جدًا باستخدام ھذه 

وعالوة على ذلك، یمكنك االستفادة من تداخلھا عن  .الضوابط
توازن األلوان المجاورة نحو اللون المكمل  طریق تحریك ضوابط

للتعدیل الذي قمت بھ مسبقا لمزید من التحكم في كم األجزاء التي 
  .سوف تتأثر من الصورة
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  : في الوضع أحادي اللون RGB Mixer استخدام 
عند تشغیل اللون األحادي في قائمة خیارات لوحة خلط نموذج 

یتم ) 28(بالشكل  األحمر واألخضر واألزرق ، كما ھو موضح
ھذا .تعطیل اثنین من أشرطة التمریر داخل كل مجموعة إخراج

األحمر، وشریط التمریر <یجعل شریط التمریر األحمر
األزرق تبدو أنھا <األخضر، و شریط التمریر األزرق<األخضر

  .الضوابط الوحیدة المتاحة

  
یل یوضح أشرطة التمریر في القیم االفتراضیة عند تشغ) ٢٨(الشكل 

  "اللون األحادي"
مع األخذ في االعتبار أن كل قناة من قنوات األلوان التي تعدل من 
الصورة ھي في حد ذاتھا قناة تدرج رمادي، حیث تسمح لك أشرطة 
تمریر نموذج األحمر واألخضر واألزرق في وضع اللون األحادي 
بإضافة نسب مختلفة من القنوات اللونیة الحمراء والخضراء 

  . معًا لخلق إصدارات رمادیة تقلیدیة في اللقطة والزرقاء
لفھم أھمیة ذلك، الحظ القیم االفتراضیة ألشرطة التمریر الحمراء 

لمحاكاة حساسیة العین البشریة ألطوال  .والخضراء والزرقاء
 یحدد معیار الفیدیو عنصر النصوع Rec.709الضوء الموجیة، و 

(Y ')   0.7152لحمراء، ومن القناة ا 0.2126حیث یتكون من  
من القنوات الزرقاء التي تضاف  0.0722من القناة الخضراء، و 

ًا مقربة إلى أقرب (ویمكن مالحظة ذلك في القیم االفتراضیة  .مع
  .7و  71و  21من ) نسبة مئویة صحیحة

ھذه ھي الطریقة القیاسیة الستخالص نسخة باألبیض واألسود من 
نتائج مماثلة لتلك التي تم الصورة الملونة، وفي الواقع تنتج 

كما ھو  إلى ) zero(الحصول علیھا عن طریق تعیین معیار التشبع 
  .)29(موضح بالشكل 

  
أعلى صورة .ثالثة ألوان أحادیة مخلوطة في نفس الصورة) ٢٩(الشكل 

 .0ھي نتیجة ضبط التشبع إلى 

ومع ذلك، لقد كان ھناك على نحو تقلیدي طرق أخرى لخلط األلوان 
على سبیل .یعیة في إصدارات تدرج اللون الرمادي المختلفةالطب

المثال، غالبًا ما یستخدم المصورون المرشحات الملونة باالقتران 
/ مع شرائط األفالم األبیض واألسود، مثل المرشح األصفر 

البشرة  األخضر للتأكید على لون البشرة الجذابة لألشخاص ذوي
بكثیر ھو استخدام أشرطة أفالم وھناك مثال أقدم .الشقراء الخفیفة

األشرطة الفیلمیة األبیض (األبیض واألسود مع حساسیات مختلفة 
القدیمة لیست حساسة لألطوال الموجیة الحمراء، وتسجل  واألسود

  ). فقط اللون األزرق واألخضر لتكوین الصورة
قید التشغیل " األلوان األحادیة"مع  RGB Mixerأن استخدام 

لى مزج الخلطات المحددة الخاصة بك من جمیع یمنحك القدرة ع
قنوات األلوان الثالثة للتأكید على الخصائص اإلبداعیة التي تحتاج 

  .إلیھا
على سبیل المثال، زیادة الخلط مع اللون األزرق وتقلیل اللون 
األحمر واألخضر یمكن أن یعطي لون بشرة أكثر قتامة، معدني 

إصدارات متعددة من نفس تعرض لقطات الشاشة التالیة  .المع
  .الصورة مع مزج ألوان أحادیة مختلفة

 RGBمثل المعاییر في وضع اللون، یمكنك استخدام وضع 
Mixer  ،أحادي اللون لطرح قناة لون أحادي من األلوان األخرى

  .للحصول على نتائج أكثر إبداًعا
  :Davinciعلى ضوابط سطح  RGB Mixerضوابط 

الط نموذج األحمر واألخضر تتوفر جمیع ضوابط لوحة خ
  .Davinci Resolveواألزرق على ضوابط سطح 

لفتح ضوابط منحنى خالط نموذج األحمر واألخضر واألزرق على 
  :Davinci Resolve ضوابط سطح

المرن في الصفحة الرئیسیة للوحة  CURVES اضغط على مفتاح 
  .المركز

للخروج من ضوابط منحنى خالط نموذج األحمر واألخضر 
  :واألزرق

  .اضغط على المفتاح المرن الرئیسي على لوحة المركز
  :لضبط المناطق اللونیة األساسیة باستخدام األزرار

 .اضبط واحدة من مجموعات األزرار األربعة على لوحة المركز
واألخضر / یتم وضع عالمة على كافة لتحدید أیًا من قنوات األحمر 

 واألزرق/ واألخضر / حمر واألزرق األساسیة تقترن بقنوات األ/ 
األزرق أضف <-األخضرعلى سبیل المثال . المراد الوصول إلیھا

  .أو اطرح كمیة من قناة اللون الخضراء من قناة اللون األزرق
لتشغیل مربع  PRESERVE LUMاضغط على المفتاح المرن

  ."مع مستوى النصوع المحفوظ"االختیار 
  ."أحادي اللون"لتشغیل مربع االختیار  MONOاضغط على 
  ."أحادي اللون"إلیقاف مربع االختیار  COLORاضغط على 

  لوحة مؤثرات الحركة
تحتوي لوحة مؤثرات الحركة على مجموعتین من الضوابط لتطبیق 
تأثیرات التدفق الضوئي المحسوبة على المقاطع في البرنامج 
الخاص بك، والحد من تداخل الموجات المكانیة والزمانیة المعززة، 

   .والحركة الزائفة غیر الواضحة
  :التجارب العملیة  -

  :التجربة االولى
 Kinoتعتمد تلك التجربة علي التصویر باستخدام مصدر ضوئي 

flo pr550 5d  كمصدر ضوئي رئیسي لشخص جالس وسوف
نقوم باستخدام مصادر إضاءة تنجستن إلضاءة بقیة أجزاء الصورة 

الجالس مع إضاءة الخلفیة  المتمثلة في االضاءة المكملة للشخص
وبالتالي سوف تكون االضاءة السائدة داخل المشھد ھى االضاءة 
التنجستن ولكن سوف نصطدم بأن الشخص أضاءتھ االساسیة ذات 

كلفن مع مالحظة انھ سوف نقوم بضبط  5600درجة حرارة لونیة 
الكامیرا علي نفس درجة حرارة المصدر الضوئي الرئیسي وبذلك 

علي صورة ذات مسحة لونیة صفراء علي الصورة سوف نحصل 
بشكل عام ناتجة عن ان االضاءة السائدة داخل المشھد ھى االضاءة 
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حیث تكون  3200التنجستن التى ینبعث منھا درجة حرارة لونیة 
ذات مسحة لونیة ال تصلح ) 30(الصورة كما ھى موضحة بالشكل 

ان والذى للعرض مطلقا ویتضح ذلك جلیا في رسم مخطط االلو

یبین عدم االتزان اللونى حیث نجد أن اللون السائد ھو االحمر 
  .االخضر ثم االزرق  ھویمثل أعلى القیم ویلی

   
ً ) ٣٠(الشكل    صورة غیر متزنة لونیا

  :المرحلة االولى 
كما ذكرنا سابقا ان المرحلة االولى تتمثل في رفع القیم اللونیة 

كما ھو موضح بالشكل Color Mixer الثالثة عن طریق استخدام 
)31(  

  
  بعد رفع القیم اللونیة ) ٣١(الشكل 

  :المرحلة الثانیة 
في تلك المرحلة سوف نقوم باستخدام المنحنیات اللونیة فى محاولة 
منا ألحداث اتزان لونى حیث سوف نقوم بزیادة المنحنى اللونى 

ة المختفیة االزرق علي المنحنى البیاني لزیادة االزرقات فى الصور

المعالم كما ھو موضح بالشكل السابق وعلى العكس فسوف نقوم 
بخفض المنحنى اللونى االحمر على المنحنى البیاني لسحب المسحة 

  .ذلك جیدا ) 32(البرتقالي من الصورة ویوضح الشكل 

  
  یوضح رفع المنحنى اللونى الخاص باللون األزرق ) 32(الشكل 

المنحنیات اللونیة التى تم استخدامھا بدأت ویوضح الشكل السابق أن 
فى أحداث تأثیرھا حیث أصبحت الصورة أكثر أتزانا من المرحلة 
االولى ولكن تظل بعض التفاصیل في حالة عدم أتزان لونى كامل 

  .لذلك سننتقل للمرحلة التالیة 
  :المرحلة الثالثة 

حیث   Gamma & Gainفى ھذه المرحلة سوف نقوم بضبط قیم 

مل كل واحدة منھا معلومات تخص اللون و االستضاءة ویمكن تح
حیث سنقوم , من خاللھا سحب اللون االصفر الباھت من الصورة 

بسحب العجالت اللونیة باتجاه اللون المعاكس للون االصفر وھو 
االزرق لنتخلص تماما من بواقي المسحة الصفراء تلك ویوضح 

  .مرحلة الثالثة الصورة بعد التعدیل فى ال) 33(الشكل 
  

  
 gain & gammaیوضح ضبط قیم ) ٣٣(الشكل 

  :المرحلة الرابعة 
ھذه ھى المرحلة االخیرة حیث یبقى ضبط تفاصیل الوجھة وإزالة 

أى مسحة متبقیة على المشھد ككل وكما ذكرنا نقوم بتحدید الوجھة 
  ) 34(كما ھو موضح بالشكل  Qualifierعن طریق 



Mohamed Abdel Kareem et al  189 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  
  Qualifierأداة یوضح ) ٣٤(الشكل

فى اللقطة السابقة   Luminanceبعد تحدید مناطق االستضاءة 
والتعرف علي الجزء المرغوب بتعدیلة سواء كان فى الجزء ذات 
االستضاءة العالیة او الجزء ذات االستضاءة المنخفضة او فى 
منطقة ما بینھما یمكن من خالل ذلك اجراء التعدیل اللونى الصحیح 

ایضا یجب االشارة ) ٣٥(باللقطة النھائیة فى الشكل كما ھو موضح 
تلعب دور ھام فى التحدید الجید للمنطقة  Saturationان قیم التشبع 

  المستھدفة في اللقطة

  
  Saturationیوضح تعدیل قیم ) ٣٥(الشكل 

  :التجربة نتائج 
تتلخص التجربة السابقة فى حدوث خلل لونى في المشھد المصور 

الخلل فى التصویر من خالل درجة كلفن فى الكامیرا ال ویتمثل ھذا 
تتماشي مع المصادر الضوئیة الرئیسیة في تلك المشھد مما نتج عنة 

مسحة لونیة ذات لون مائل للبرتقالي في أغلب مناطق اللقطة نظرا 
لتصدر الشخص الجالس معظم التكوین وقد نتج عن مراحل التعدیل 

النتیجة الموضحة   Davinci Resolveالسابقة باستخدام برنامج 
  ) .٣٦(بالشكل 

  
  قبل وبعد أجراء عملیات التصحیح ) ٣٦(الشكل 

  :التجربة الثانیة
تعتمد تلك التجربة علي استخدام مصادر إضاءة من النوع التنجستن 
ذات النوع دیدو مع وجود شباك في الخلفیة یعطي ضوء شمس فى 

ة من الطیف الضوئي یمثل وسط النھار مما یعنى وجود كمیة كبیر
الي جانب شدة  kelvin meterكلفن علي مقیاس  6100حوالى 

االضاءة الصادرة عن ضوء النھار وافترضنا عدم توافر مصادر 
التى تحاكى ضوء النھار مع الوضع فى االعتبار عدم  HMIإضاءة 

قدرتنا علي استخدام المرشحات الضوئیة علي مصادر االضاءة 
ھار الن استخدامھا سوف یفقد المصادر الضوئیة لمعادلة ضوء الن

نصف قوتھا االصلیة وسیجعل الوجھة یبدو بدون إضاءة علي 
االطالق لذلك قمنا بالتصویر باستخدام تلك االضاءة وضبط الكامیرا 

كلفن لمعادلة مصادر االضاءة فقط  3200علي درجة حرارة لونیة 
  ) .٣٧(الشكل و كانت النتیجة أن المشھد ظھر كما ھو موضح ب

  

  
یوضح مشكلة المسحة الزرقاء في الخلفیة ) ٣٧(الشكل 

نجد فى الشكل السابق ان الصورة تمیل الي اللون االزرق فى 
الخلفیة أما الوجھ فیبدو أفضل حاال من الخلفیة ویتضح ذلك أیضا 
فى الرسم البیاني لأللوان والتى یبدو بھا اللون االزرق ذات قیم 

أقل في اللون االزرق أذا فالمشكلة الرئیسیة لدینا مرتفعة وظالل 

ھى اللون االزرق في الخلفیة وزیادتھ في الخلفیة عنة فى مقدمة 
  .الصورة 

  :المرحلة االولى 
كما أشرنا فى التجربة السابقة سنقوم برفع قیم الثالث ألوان االحمر 
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  )٣٨(وضح بالشكل ھو مكما   RGB Mixerواالخضر واالزرق أو كما یسمي في البرنامج 

  
  یوضح الشكل رفع القیم اللونیة الثالثة ) ٣٨(الشكل 

  :المرحلة الثانیة  -
سوف نقوم خالل تلك المرحلة بفصل الخلفیة عن الشخص المصور 
حتى نستطیع التعامل معھم كجزئیین منفصلین وسنقوم باستخدام أداة 

سنقوم ) ٣٩(وكما ھو مبین بالشكل   Power Windowتسمى 

بالرسم بشكل یدوى ودقیق حتى نستطیع أن نقوم بعملیة الفصل 
بشكل غیر ملحوظ یجب االشارة ھنا ان البرنامج یسمح بعمل ھالة 
من نفس لون الجزء المحدد سواء داخلیا او خارجیا والھدف من تلك 

  .الخطوة عدم أحساس المتلقي بأي خطأ قد ینتج عن الرسم الیدوي

  
 power windowطریقة فصل الخلفیة عن طریق  یوضح الشكل) ٣٩(الشكل 

 :المرحلة الثالثة 
بعد عملیة الفصل التى قمنا بھا فى المرحلة السابقة سوف نقوم 
بالتعدیل اللونى للخلفیة فقط حیث أنھا كانت أبرز مشاكل المشھد 

التغییر اللونى الذى حدث فى الخلفیة ) ٤٠(ویتضح لنا في الشكل 
  .االلوان بعد اللجوء لمنحنیات 

  

  
  یوضح كیف یمكننا التحكم في الخلفیة فقط بعد عملیة الفصل )٤٠(الشكل 

  :المرحلة الرابعة 
في ھذة المرحلة سوف نتعامل مع الشباك كجزء منفصل من 
الصورة للتقلیل من حدتھ وضبط اللون الصادر منھ مع الوضع في 

ان التقلیل االعتبار التعامل معھ كمصدر رئیسي في الخلفیة بمعنى 
من حدتھ والتعدیل اللونى لھ البد وان یكون بحرص شدید باعتباره 

أنھ المؤثر الرئیسي في اللقطة لذلك سوف نستخدم معھ نفس االداة 
ولكن في  Power Windowالتى لجئنا الیھا في المرحلة الثانیة 

تلك المرة لن نلجأ للرسم ولكن سنأخذ شكل مستطیلي أكثر دقة كما 
  ) .٤١(بالشكل ھو مبین 

  
  یوضح فصل جزء النافذة للتحكم في درجة نصوعة العالیة ) ٤١(الشكل 

  :المرحلة الخامسة 
سوف نتعامل في تلك المرحلة مع الوجھة لفصل أى تأثیرات لونیة 

كما ھو   Med toneوانعكاسات غیر مرغوب فیھا من خالل ألوان 
  ) .٤٢(موضح بالشكل 
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  med toneة ضبط قیم یوضح طریق) ٤٢(الشكل 

  : المرحلة السادسة 
وھي المرحلة االخیرة في التعدیل حیث نقوم بتركیب الجزئیین في 
الصورة مرة أخرى بدقة حیث نقوم بالقیاس اللوني بینھم داخل 
البرنامج حیث نقوم باللجوء دائما للرسم البیاني لأللوان الذى یعتبر 

الصورة ) ٤٣(الشكل  بمثابة معیار قیاسي بالنسبة لنا ویوضح
  .النھائیة بعد مرورھا علي كل مراحل التعدیل اللونى

  

  
یوضح مطابقة الصورة عن طریق مشاھدتھا من خالل  )٤٣(الشكل 

  المعاییرة اللونیة 
  :نتائج التجربة 

تتلخص التجربة فى أن التداخل الطیفي بین ضوء النھار وأى ضوء 
خدام معھ وسائل صناعي تنجستن سیكون من الصعب جیدا است

المعادلة الطیفیة التقلیدیة لذلك فالحل الوحید لمعادلة تلك التداخل 
الطیفي واللوني متمثل في برامج التصحیح اللونى وبالتحدید في تلك 
التجربة التى تعد من أھم التجارب التى یقع من خالھا مدیر 

الفرق بین ) ٤٥(التصویر فى ورطة كبیرة ویتضح لنا من الشكل 
  .شھدین قبل التصحیح وبعده الم
  

  
  یوضح الصورة قبل وبعد التعدیل ) ٤٥(الشكل 

  :Results النتائج
  تعتبر الخواص الطیفیة لمصادر اإلضاءة من االشیاء التى ال

یمكن التحكم بھا بدقة متناھیة ألنھا تعتمد على معاییر مكانیة 
وزمانیة قد تؤثر فى تغییر خواصھا ولو بشكل بسیط قد یكون 

 .غیر ملحوظ اثناء مراحلة التصویر 
  استطاعت برامج التصحیح اللونى إحداث طفرة كبیرة فى

مجال التصویر التلیفزیونى حیث انعكس ذلك بشكل كبیر على 
جودة الصورة التلیفزیونیة بشكل عام حیث أعطت برامج 
التصحیح اللونى مساحة كبیرة لإلبداع الفنى بالنسبة لمدیر 

 .طلباتھ بصورة أسھل من الماضي التصویر وتحقیق مت
  تستطیع برامج التصحیح اللونى عمل كافة التأثیرات والتغیرات

والتعدیالت اللونیة على الصورة التلیفزیونیة شریطة أن تحتوى 
الصورة علي الحد االدنى من التفاصیل اللونیة سواء فى مناطق 
االضاءة العالیة أو مناطق االضاءة المنخفضة وذلك على 

 .  Vectroscopeاس مقی
  تعتبر عملیات التعدیل اللونى حق أصیل لمدیر التصویر حیث

یستطیع من خاللھا تحقیق رؤیتھ الفنیة ویعتبر التعدیل اللونى 
امتداد لشكل ونوعیة اإلضاءة التى قام مدیر التصویر 

 .باستخدامھا 
  یعتبر التصحیح اللونى أداة ضمن أدوات مدیر التصویر

دات التصویر وتنوع أشكال وأحجام الكامیرات المتعددة مثل مع
وطرق عملھا ومعدات االضاءة حیث ال یمكن االستغناء عن 
عملیات التصحیح اللونى فى الوقت الحاضر فقد أستطاع 
التطور التكنولوجي المبھر ان یخلق أسالیب فنیة جدیدة فى 
مجال التصویر التلیفزیونى لم نكن نشھدھا من قبل وبالشكل 

 .ضح معھ مدى تأثیر العالقة بین التقنیة واالبداع الذى یت
   -:Recommendations  التوصیات

  ضرورة التعمق فى دراسة المعاییر الخاصة بجودة الصورة
بشكل عام ومواكبة التطور دائما حتى نكون على قرب من 

 .متطلبات سوق العمل 
  تحدیث وزیادة معامل التصحیح اللونى وأمدادھا بالتقنیات

یثة والمعدات الالزمة حتى نستطیع مواكبة أسواق العمل الحد
 .الخارجیة 

  تعتبر عملیات التصحیح اللونى فى مصر من ضمن العملیات
التى مازالت ولیدة حتى االن لذلك ینبغى على القائمین على 
عملیات االنتاج فى سوق العمل االھتمام أكثر بھا واالنفاق على 
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  .معداتھا بشكل أكبر 
 كلیات ومعاھد التصویر باقتحام سوق العمل فى  أوصى طالب

مجاالت التصحیح اللونى الن ذلك یضیف نواحى فنیة وإبداعیة 
أكثر من غیرھم وذلك ال لمامھم بالقواعد و المتطلبات العامة 
للتصویر مما یسھل لغة الحوار والتفاھم بینھم وبین مدیري 

 .التصویر أثناء العمل 
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