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الس  ینمائى الرقم  ى وف  ق مع  اییر وأس الیب قیاس  یة ثابت  ة یك  ون الھ  دف األساس  ي منھ  ا ھ  و  یعم ل أي نظ  ام للع  رض
ً م ن الق ائمین , عرض الصورة النھائیة بمواصفات عالیة الج ودة ً كبی را حی ث تأخ ذ ھ ذه المرحل ة بالتحدی د إھتمام ا

فشاش ة الع رض , ھ اعلى ھذه الص ناعة لم ا لھ ا م ن ت أثیر كبی ر عل ى م دى تقب ل المش اھد لنوعی ة الص ورة وجودت
ً م ن نظ ام الع رض) Projection Screen(السینمائى  ً ھام ا ُ زءا ُعتب ر ج ُمث ل أح د العوام ل ,بحجمھا الكبی ر ت ب ل ت

الھام  ة الت  ي ت  تحكم ف  ي ج  ودة الص  ورة، إذ ی  رتبط ھ  ذا العام  ل بمق  دار إعكاس  ھا للض  وء عل  ى مقاع  د المش  اھدین 
ظلم ةالتي تع رض مو) Screen(ھذه الشاشة . وبتوزیع صحیح ُ ال یج ب أن یظھرفیھ ا أي , ض وعاتھا ف ي قاع ة م

حت ى ت نجح ف ي إظھ ار كاف ة العناص ر الض وئیة , مؤثر إضائي خارجي سوى ذلك الناتج عن جھاز العرض نفسھ
كون  ة للص  ورة الس  ینمائیة بطریق  ة قیاس  یة ُ ش  اھد , واللونی  ة الم ُ األم  ر ال  ذى ی  ؤثر بش  كل مباش  ر عل  ى إحس  اس الم

وجدانیة طوال فترة العرض بغض النظ رعن أي م ؤثرات خارجی ة ق د تعم ل عل ى تش تیت باإلندماج والمشاركة ال
ش اھدة ُ ك م , إنتباھھ وفقدان تركیزه أثناء الم ُ ً ف ي الح ً ھام ا ً ومس افة النظ ر إلیھ ا ع امال كم ا یُمث ل حج م الشاش ة أیض ا

  .ائیةعلى كم التفاصیل القابلة لإلدراك البصري والتي تؤثر بدورھا على جودة الصورة النھ
عدم مراعاة اإلعتبارات الواجب إتباعھا عند التحكم فى جودة الصورة السینمائیة الرقمیة فى  :مشكلة البحث 

عدم إتباع األسس  -.مرحلة العرض السینمائى الرقمى قبل عرضھا بدور العرض بجمھوریة مصر العربیة
السینمائیة الرقمیة المعروضة كعرض العلمیة واألكادیمیة الواجب إتباعھا عند التحكم فى اللون للصورة 

  . جماھیرى رقمى
التعریف بأھمیة التحكم فى العوامل المؤثرة فى جودة العرض السینمائى الرقمى من أجل  :ھدف البحث

جھزة للعرض الجماھیرى ُ   .الحصول على أعلى جودة ممكنة للصورة السینمائیة الرقمیة الم
جب إتباعھا للتحكم فى جودة العرض السینمائى الرقمى یتم الحصول بدراسة األسس األكادیمیة الوا :النتائج  

 Reference(جھاز العرض السینمائى المرجعى  - .على أعلى جودة للصورة السینمائیة الرقمیة المعروضة
Projector ( ھو أحد العناصر األساسیة فى الحكم على والتحكم فى جودة الصورة السینمائیة الرقمیة

  . المعروضة

  عرض السینمائى الرقمىال  
Digital Cinema Projection 

  جودةاللتحكم فى ا
Quality Control  

 القیاس والمعایرة 
Measurement & 
Calibration  
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  :Introductionمقدمة 
ھو ) Digital Projection(بر العرض السینمائى الرقمى یُعت     

 Digital(أحد العناصر األساسیة فى منظومة عمل السینما الرقمیة 
Cinema (فھو تتویج ونتاج للجھد المبذول فى  ،إن لم یكن أھمھا

كل مراحل عمل منظومة السینما الرقمیة والتى تسبق مرحلة 
والتى من خاللھا یتم  ،)Digital Projection(العرض الرقمى 

ً  محددهإنتاج الصورة السینمائیة الرقمیة بجودة عالیة وبقیاسیة  علما
بأن تلك الجودة العالیة للصورة السینمائیة الرقمیة والتى تم إنتاجھا 

ال یكون لھا قیمة ) Post Production(فى مرحلة ما بعد اإلنتاج 
ناسبة والتى یكون  ُ فى مقدرتھا عرض إذا لم تتوفر وسیلة العرض الم

 Digital Cinema(تلك الجودة العالیة للصورة السینمائیة الرقمیة 
Image(،  لذلك یُعتبر العرض السینمائى الرقمى)Digital 

Cinema Projection ( ھو أھم وأغلى مرحلة من مراحل إنتاج
  .السینما الرقمیة

ب یعمل أي نظام للعرض السینمائى الرقمى وفق مع اییر وأس الی     
قیاسیة ثابتة یكون الھدف األساسي منھا ھو عرض الصورة النھائی ة 

ً  ،بمواصفات عالیة الجودة حیث تأخذ ھ ذه المرحل ة بالتحدی د إھتمام ا
ً من الق ائمین عل ى ھ ذه الص ناعة لم ا لھ ا م ن ت أثیر كبی ر عل ى  كبیرا

فشاش   ة الع   رض  ،م  دى تقب   ل المش   اھد لنوعی   ة الص   ورة وجودتھ   ا
ً ) Projection Screen(الس  ینمائى  ُ  زءا ُعتب  ر ج بحجمھ  ا الكبی  ر ت

ً من نظام العرض ُمثل أحد العوامل الھام ة الت ي ت تحكم ف ي ،ھاما بل ت
جودة الصورة، إذ یرتبط ھ ذا العام ل بمق دار إعكاس ھا للض وء عل ى 

الت  ي ) Screen(ھ  ذه الشاش  ة . مقاع  د المش  اھدین وبتوزی  ع ص  حیح
ظلم  ة ُ ظھرفیھ  ا أي ال یج  ب أن ی ،تع  رض موض  وعاتھا ف  ي قاع  ة م

 ،مؤثر إضائي خ ارجي س وى ذل ك الن اتج ع ن جھ از الع رض نفس ھ
كون  ة  ُ حت  ى ت  نجح ف  ي إظھ  ار كاف  ة العناص  ر الض  وئیة واللونی  ة الم

األم ر ال ذى ی ؤثر بش كل مباش ر  ،للصورة السینمائیة بطریقة قیاس یة
ش اھد باإلن دماج والمش اركة الوجدانی ة ط وال فت رة  ُ عل ى إحس اس الم

أي مؤثرات خارجیة قد تعمل عل ى تش تیت  العرض بغض النظرعن
شاھدة ُ ً  ،إنتباھھ وفقدان تركیزه أثناء الم كما یُمث ل حج م الشاش ة أیض ا

ك م عل ى ك م التفاص یل القابل ة  ُ ً ف ي الح ً ھاما ومسافة النظر إلیھا عامال
  .لإلدراك البصري والتي تؤثر بدورھا على جودة الصورة النھائیة

  : Statement of the problemمشكلة البحث 
الواجب إتباعھا عند التحكم فى جودة  االعتباراتعدم مراعاة  •

الصورة السینمائیة الرقمیة فى مرحلة العرض السینمائى 
 .الرقمى قبل عرضھا بدور العرض بجمھوریة مصر العربیة

عدم إتباع األسس العلمیة واألكادیمیة الواجب إتباعھا عند  •
الرقمیة المعروضة التحكم فى اللون للصورة السینمائیة 

  . كعرض جماھیرى رقمى
ندرة الدراسات البحثیة المتعلقة بدراسة العوامل المؤثرة فى  •

  .التحكم فى جودة العرض السینمائى الرقمى

  :Objectiveھدف البحث 
یھدف البحث إلى التعریف بأھمیة التحكم فى العوامل المؤثرة  •
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لى فى جودة العرض السینمائى الرقمى من أجل الحصول ع
جھزة للعرض  ُ أعلى جودة ممكنة للصورة السینمائیة الرقمیة الم

  .الجماھیرى

  :Hypothesisالفروض البحثیة 
بدراسة اإلعتبارات األكادیمیة الواجب إتباعھا للتحكم فى جودة   •

 Post(الصورة السینمائیة الرقمیة فى مرحلتى ما بعد اإلنتاج 
Production ( والعرض السینمائى الرقمى)DCP(،  یتم

 .الحصول على أعلى جودة نھائیة للصورة السینمائیة الرقمیة
بدراسة األسس األكادیمیة الواجب إتباعھا عند التحكم فى اللون  •

نحصل على أعلى جودة نھائیة  ،للصورة السینمائیة الرقمیة
 .للصورة السینمائیة الرقمیة

من خالل العمل بجھاز العرض السینمائى المرجعى  •
)Reference Projector ( یتم الحفاظ على القیم اللونیة

  .للصورة السینمائیة الرقمیة مھما أختلفت نوعیة جھاز العرض

  :Methodologyمنھج البحث 
یتبع البحث المنھج الوصفى لوصف نظم االنتاج والتقنیات  •

المستخدمة فى التحكم فى جودة الصورة السینمائیة الرقمیة قبل 
  .عرضھا كعرض جماھیرى رقمى

 Digital Cinemaنظ  ام الع  رض الس  ینمائى الرقم  ى  -١
Projection System  : 

ما من أحد یُمكنھ التشكیك في أسلوب العرض السینمائي      
درتھ ) Traditional Projection(التقلیدى  ُ تناھیة، وق ُ بجودتھ الم

الفائقة على تكبیر تفاصیل الصورة إلى أحجام ھائلة على شاشة 
ث یتم تكبیر الكادر السینمائي من خالل جھاز العرض السینمائي حی

عدل یتراوح بین  ُ كل  ،مرة وأكثر) ١٥٠٠٠(و) ٣٥٠(العرض بم
ذلك باإلضافة إلى التحكم المطلق في جودة صورتھ النھائیة في 

ُعرض فیھا تلك الصورة السینمائیة عالیة الجودة . الظروف التي ت
ھ كانت مرھونة لكن المشكلة الحقیقیة في ھذا النظام ھو أن جودت

ُ بعدد مرات عرضھ ُعرض فى  ،فعلیا فأفالم الطبع الجدیدة حین ت
صاالت العرض السینمائي نحصل منھا على صورة ذات كفاءة 
رضت ألسابیع كثیرة بشكل متتالي ولعدة  أعلى من تلك التي عُ

ُقلل من جودة الصورة عن المرة  ،مرات یومیاً  ل مرة عرض ت ُ فك
درة الفیلم من الناحیة الكیمیائیة والتي تتمثل السابقة لیس فقط بسبب قُ 

الت اللون على اإلحتفاظ بثبات صورة الصبغة  ّ شك ُ درة م ُ في عدم ق
)Dye Image (كونة أللوان الصورة ألزمنة طویلة ُ وإنما  ،الم

ً بسبب العوامل المیكانیكیة لنظام العرض السینمائى التقلیدى  أیضا
)Traditional Projection System (ُؤثر على الفیلم وال تي ت

ورة متكررة، األمر الذي سوف نجد معھ النُسخة بعد  ُ السینمائي بص
عدة أسابیع من عرض الفیلم السینمائي مملوئة بالخدوش والتجریح 

براء على تفوق نظام . وكذلك التقطیع ُ وبالرغم من إجماع كافة الخ
على ) Traditional Projection(العرض السینمائي التقلیدى 

إال أنھم  ،)Digital Projection(لھ من نظام العرض الرقمي مثی
عدل كفاءة  ُ زئیة السابقة والخاصة بإنخفاض م ُ ً على الج إتفقوا جمیعا
ً لألسباب السالف ذكرھا،  ً نظرا وجودة صورة فیلم العرض تدریجیا

قومات العرض الرقمي  ُ قابل ثبات كافة م ُ  Digital(وذلك في م
Projection (فالمعلومات الرقمیة  ،رات العرضمھما تعددت م

التي یتم العرض من خاللھا باألسلوب الرقمي تحتفظ بنفس قیم 
سجلة علیھا وال تتأثر على اإلطالق بأى من الظروف  ُ المعلومات الم

  . التي یتعرض لھا نظام العرض السینمائي التقلیدى
تعمل أجھزة العرض السینمائیة الرقمیة الحدیثة  عند عرض      

ھا من خالل تكنولوجیتان مختلفتان إلدارة أنظمة عرض صورت
وعلى الرغم من إختالف ھاتان ،الصورة السینمائیة الرقمیة

إال أن كل منھم  ،التكنولوجیتان فیما بینھما فى طریقة وأسلوب العمل
ختلف أجھزة العرض السینمائیة  ُ یُستخدم حتى یومنا ھذا مع م

) D-ILA(ولوجیا وتكن ،)DLP(وھما تكنولوجیا  ،الرقمیة
إلى جانب تكنولوجیا جدیدة من إنتاج شركة ) LCoS(أو
)SONY(،  یُطلق علیھا إسم)SXRD ( والتى ھى فى واقع األمر

ویختلف نظام اإلضاءة ).LCoS(عبارة عن تطویر لتكنولوجیا 
)Lighting System ( وبالتالى نوعیة مصدر اإلضاءة)Light 

Source Type (ستخدم فى أجھزة ا ُ لعرض السینمائیة الرقمیة الم
)DCP (لما یلى ً   :طبقا

سواء بتكنولوجیا  - قد تعمل أجھزة العرض السینمائیة الرقمیة  •
)DLP ( أو)D-ILA ( أو)SXRD ( -  على اإلضاءة ً إعتمادا

ُتیحھ لمبات قوس الزینون  القویة والنصوع القوى الذى ت
)XAL (لمقاس شاشة العر ً بقا ِ ختلفة ط ُ ض والتى تعمل بشدات م

ستخدمة ُ   .الم
سواء بتكنولوجیا  - قد تعمل أجھزة العرض السینمائیة الرقمیة  •

)DLP ( أو)D-ILA ( أو)SXRD ( - على نظام ً إعتمادا
ُسمى ھذا  ،)Laser Lighting System(إضاءة اللیزر  وت

وھى  ،)Laser Cinema Projection(التكنولوجیا بإسم 
واق التجاریة تكنولوجیا عرض رقمیة جدیدة تم طرحھا فى األس

وفى ھذا التكنولوجیا یتم إستبدال نظام  ،م٢٠١٦فى مارس 
بنظام إضاءة جدید یعتمد ) XAL(إضاءة لمبة قوس الزینون 

وقد تم إبتكار تكنولوجیا العرض باللیزر من  ،على أشعة اللیزر
 Huge(أجل العمل مع مقاسات الشاشات السینمائیة العمالقة 

Cinema Screens (م صورة سینمائیة رقمیة من أجل تقدی
)DCI ( ًذات جودة عالیة جدا.  

 Digital Cinemaجھاز العرض السینمائى الرقمى   -٢
Projector:  

 Digital Cinema(یُعتبر جھاز العرض السینمائى الرقمى 
Projector ( ھو أحد العناصر األساسیة فى توصیل الرؤیة

 Projection(اإلبداعیة للفیلم السینمائى إلى شاشة العرض 
Screen(،  ومن أجل نقل سلیم لتلك الرؤیة اإلبداعیة للصورة

یتحدد عدد من محددات اآلداء لجھاز ) DCI(السینمائیة الرقمیة 
ولشاشة العرض ) DC Projector(العرض السینمائى الرقمى 

)Projection Screen ( من أجل نقل الصورة السینمائیة الرقمیة
السطوع  ،)Contrast(بأفضل صورة منھا التباین 

)Brightness(،  قوة التحدید)Resolution(،  مقاس الصورة
)Image Size(،  نسبة الصورة)Aspect Ratio(،  جودة اللون
)Color Fidelity(،  التحكم فى الحركة)Motion 

Management(،  كما أن متطلبات آداء جھاز العرض السینمائى
عالیة عن طریق  یتم تحقیقھا بجودة) DC Projector(الرقمى 

وبین تأثیر ) Creative Needs(الدمج بین المتطلبات اإلبداعیة 
  ).Viewing Environment(بیئة رؤیة العرض السینمائى 

تم إستخدام تكنولوجیات عدیدة مع أجھزة العرض السینمائیة الرقمیة 
)DCP(،  ھذه التكنولوجیات وإن إختلفت فى نظریة عملھا وفى

إال أن جمیعھا ) DCI(السینمائیة الرقمیة  طریقة عرضھا للصورة
ھدفت من األساس إلى تقدیم أعلى جودة للصورة السینمائیة الرقمیة 

قارنة بین نظریة . المعروضة كعرض جماھیرى رقمى ُ وبعقد م
نجد أن تكنولوجیا  ،عمل كل تكنولوجیا من ھذه التكنولوجیات

)DLP ( والمقدمة من شركة  –للعرض السینمائى الرقمى)Texas 
Instruments ( -  بین أجھزة العرض السینمائیة ً ھى األكثر إنتشارا

ستخدمة فى دور ) Digital Cinema Projectors(الرقمیة  ُ الم
ً  ،العرض السینمائیة ً لتقدیمھا آداء مقبول فى عملھا یتطور یوما نظرا

بعد یوم لیالئم التطور الحادث فى مستوى جودة الصورة السینمائیة 
قدمة من شركتى  ،الرقمیة ُ فى حین أن تكنولوجیات العرض الم

)SONY (و)JVC ( أقل فى تحقیق عاملى األداء ً القت نجاحا
  .العالى والثبات لتطبیقات السینما الرقمیة

 Viewingخصائص الرؤیة فى قاعات العرض السینمائى  -٣
Characteristics of the Theatres:  
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حدد لقاعات العرض أو مُ ) Standard(ال یوجد تصمیم قیاسى 
ولكنھا تختلف فیما بینھا بحسب  ،)Movie Theatre(السینمائیة 

وتعتمد طریقة تقدیم الصورة  ،طریقة تقدیمھا للفیلم السینمائى
 ،السینمائیة على نسبة أبعاد الصورة السینمائیة المطلوب تقدیمھا

وفى ھذا الصدد تتحدد نسبتان ألبعاد الصورة السینمائیة عند 
سواء ) Movie Theatre(فى قاعة العرض السینمائى عرضھا 

ً أو رقمیاً  ھاتان النسبتان تتحكمان فى شكل الصورة  ،تقلیدیا
  :السینمائیة المعروضة

یتخد الشكل األول للصورة السینمائیة المعروضة نسبة أبعاد  •
ُسمى ) 1.85:1( ُشیر إلى مقاس الصورة ) Flat(والتى ت وت

  ).Academy Wide Screen(العریضة األكادیمى 
یتخد الشكل الثانى للصورة السینمائیة المعروضة نسبة أبعاد  •

ُسمى ) 2.39:1( ُشیر إلى مقاس الصورة ) Scope(وت وت
 ).Cinema Scope(السینما سكوب 

 Movie(یتم التعبیر عن أبعاد قاعات العرض السینمائى      
Theatres ( من خالل نسب)Ratios(،  فعلى سبیل المثال یتم

تعبیر عن مسافة العرض أو مسافة إسقاط الصورة من جھاز ال
ً على عرض  ،)Screen(إلى الشاشة ) Projector(العرض  بناء

كما یتم التعبیر  ،)Projection Screen Width(شاشة العرض 
عن المسافة بین مقاعد الجلوس وشاشة العرض كنسبة إلى إرتفاع 

  ). Projection Height(شاشة العرض 
 ،)Traditional Cinemas(لعرض السینمائیة التقلیدیة فى دور ا

أو ) Flat(یتم ضبط عرض الشاشة بین شكلى الصورة السینمائیة 

)Scope (ولكى  ،على أساس ثبات إرتفاع الشاشة خالل ھذا الضبط
 Side(یتم جذب تقنیع الشاشة الجانبى ) Scope(یتم تقدیم شكل الـ

Screen Masking (وعب شاشة العرض إلى الخارج لكى تست
)Screen ( تقدیم نسبة أبعاد)عند  ،)2.39:1 ً ویتم ھذا األمر عكسیا

حیث یتم جذب تقنیع الشاشة الجانبى  إلى ) Flat(تقدیم شكل الـ
وعند تثبیت عامل  ،)1.85:1(الداخل من أجل تقدیم نسبة األبعاد 

یكون مقاس  ،)Common Screen Height(إرتفاع الشاشة 
صاحب أكبر مساحة للصورة السینمائیة ھو ) Scope(الـ

  .المعروضة على شاشة العرض
یتم تصمیم العدید من دور العرض السینمائیة الحدیثة على أساس 

ولكن مع تثبیت ) Flat(،)Scope(تقدیم شكلى الصورة السینمائیة 
أى أن یكون قیاس  ،)Screen Width(عرض شاشة العرض 

 ً بین كال ) Common Width(عرض الصورة السینمائیة مشتركا
ویتم تنفیذ ذلك عن طریق نظام التقنیع  ،الشكلین للصورة السینمائیة

)Masking ( ولكنھ فى ھذه المرة یتحرك إلى أعلى وإلى أسفل
سواء كان  ،حسب الشكل المطلوب للصورة السینمائیة المعروضة 

)Flat ( أو)Scope(،  وعند تثبیت عامل عرض الشاشة
)Common Screen Width(،  یعرض شكل ومقاس

مساحة أقل للصورة السینمائیة عن شكل الصورة ) Scope(الـ
قارنة بین بدیلى العرض  )١(شكل ویعرض  ،)Flat(السینمائیة الـ ُ م

بتثبیت أرتفاع الشاشة مرة وبتثبیت عرض الشاشة مرة وذلك لشكلى 
  ).Flat(،)Scope(عرض الصورة السینمائیة 

  
قارنة بین بد): ١(شكل  ُ یلى العرض بتثبیت أرتفاع الشاشة مرة وبتثبیت عرض الشاشة مرة وذلك لشكلى عرض الصورة السینمائیة م

)Flat(،)Scope.(  
فى تصمیم ) Projection Booth(یتحدد مكان حجرة العرض      

دور العرض السینمائیة الحدیثة خلف الحائط الخلفى لقاعة العرض 
ً علیھ یكون قیاس  ،السینمائى المسافة بین جھاز العرض وبُناء

)Projector ( وبین شاشة العرض)Screen ( ھو ضعف ً تقریبا

شكل ویعرض  ،)Screen Width(قیاس عرض شاشة العرض 
تصمیم نموذجى لقاعة عرض سینمائیة تكون مسافة إسقاط  )٢(

فیھا ضعف قیاس عرض شاشة ) Throw Distance(العرض 
  ). Screen Width(العرض 

 
فیھا ضعف قیاس عرض شاشة ) Throw Distance(صمیم نموذجى لقاعة عرض سینمائیة تكون مسافة إسقاط العرض ت): ٢(شكل 

  ).Screen Width(العرض 
وھناك عامل ھام یؤثر فى قوة تحدید الصورة السینمائیة 

شاھد  ،المعروضة ُ ویتمثل ھذا العامل فى  موضع ومكان الم
)Viewer ( بالنسبة لشاشة العرض)Screen ( داخل قاعة العرض
)Movie Theatre(،  شاھد ُ من ) Viewer(فكلما إقترب مكان الم

شاھد  ،شاشة العرض ُ إلى قوة تحدید ) Viewer(كلما إحتاج ھذا الم

 ،للصورة السینمائیة المعروضة) Higher Resolution(أعلى 
نظمة  ُ حددات ) SMPTE(وقد قامت م ُ بوضع عدة خصائص آلداء م

وذلك لنظام العرض ) Movie Theatre(جودة قاعة العرض 
وقامت بتحدیث ھذه  ،)Traditional Projection(التقلیدى 

 Digital(الخصائص لتتالئم مع نظام العرض السینمائى الرقمى 
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Cinema Projection.(  
ُظام العرض السینمائى الرقمى   -٤ حددات أداء ن ُ  DCم

Projection Systems Performance Parameters :  
 Projection Screenسطوع شاشة العرض   -١-٤

Brightness:  
ً ) Screen Brightness(یُعتبر عامل سطوع الشاشة  ً ھاما عامال

ویُسمى ھذا العامل  ،فى تحدید جودة الصورة السینمائیة المعروضة
ً بإسم إضاءة الشاشة  ویتم تعریف  ،)Screen Luminance(أیضا

أنھ قیاس إلضاءة على ) Screen Brightness(سطوع الشاشة 
كما یتم رؤیتھا ) Screen(الصورة المعروضة على شاشة العرض 

 Screen(ویتم قیاس سطوع الشاشة  ،عن طریق الجمھور
Brightness ( بوحدة الكاندیال لكل متر مربع)Candelas per 

Square Meter (cd/m2) ( للقیاس بنظام الوحدات العالمى ً طبقا
)SI System(، دة القدم المبرت أو القیاس بوح)Foot 

Lamberts (FtL) ( للقیاس بنظام القیاس األمریكى ً طبقا
)American Measurement System ( حیث)1 

FtL=3.426 cd/m2 .( وقد حددت منظمة)SMPTE ( أن قیاس
 Traditional(إضاءة الشاشة بالنسبة للعرض السینمائى التقلیدى 

Projection ( یجب أن تكون)16 FtL (مبرت أوفوت ال)55 
cd/m2 ( وذلك مع نمط البوابة المفتوحة)Open Gate(،  وھذا

والذى ) Gate(القیاس یتساوى مع قیاس إضاءة الفیلم داخل البوابة 
أما بالنسبة إلضاءة الشاشة ). cd\m2 48(أو ) FtL 14(یتحدد فى 

)Screen Luminance ( فى ظروف العرض السینمائى الرقمى
)DC Projection ( حددت منظمة فقد)SMPTE ( أن قیاس

 14(یجب أن یتحدد فى ) Screen Luminance(إضاءة الشاشة 
FtL (أو)48 cd/m2(،  حتى یستطیع العرض السینمائى الرقمى

)DCP ( ضاھاة بصریة ُ مع صورة ) Visual Match(أن یُقدم م
األمر الذى یسمح للصورة  ،الفیلم السینمائى المعروضة تقلیدیاً 

ُقارب فى جودتھا) DCI(رقمیة السینمائیة ال جودة الفیلم  ،أن ت
ً مع قیاس ألضاءة الشاشة یُساوى   16(السینمائى المعروض تقلیدیا

FtL.(  
الجدیر بالذكر أن نظام الرؤیة البشریة  بالرغم من كونة سریع 

إال أنھ یُمكن  ،التأقلم على إختالف ظروف إضاءة العرض السینمائى
ً على سطوع أن یرى نفس العالقات اللونی ختلفة إعتمادا ُ ة بطرق م

فعلى سبیل المثال سوف  ،الصورة على شاشة العرض السینمائى
 6(تبدو الصورة السینمائیة المعروضة عند سطوع للشاشة یُساوى 

FtL ( ً تشبعة لونیا ُ قارنة بنفس ) De-saturated(مسطحة وغیر م ٌ م
 12(الصورة السینمائیة عند عرضھا عند سطوع للشاشة یُساوى 

FtL.(  
إلاءة   -٢-٤  & Luminanceاإلضاءة واإلست

Illuminance:  
أى السطوع ) Luminance(بصفة عامة یُقصد باإلضاءة      

)Brightness (ویتم تعریفھا على أنھا القیاس اإلنعكاسى  ،للجسم
باشرة لھذا  ،للضوء على الجسم ُ والذى یتم تحدیده عن طریق النظر م

فیتم تعریفھا على أنھا ) Illuminance(أما اإلستضاءة  ،الجسم
والذى ) Light Source(الضوء الصادر من أى مصدر إضاءة 

فى نظام العرض السینمائى . یتم إستخدامھ إللقاء الضوء على الجسم
) Luminance(یتم تعریف اإلضاءة ) DC Projection(الرقمى 

فى  ،)Screen Brightness(على أنھا قیاس لمدى سطوع الشاشة 
على أنھا قیاس لكمیة ) Illuminance(یتم تعریف اإلستضاءة حین 

والساقطة على ) Projector(الضوء الخارجة من جھاز العرض 
 Screen(ویتم تحدید سطوع الشاشة  ،)Screen(شاشة العرض 
Brightness ( أو إضاءة الشاشة)Screen Luminance ( بداللة

نعكاسیة الشاشة وبداللة إ ،كمیة الضوء الساقط على شاشة العرض
)Screen Reflectivity ( ً ُسمى أیضا ) Screen Gain(والتى ت

  .أى تألق شاشة العرض

یتم قیاس الخرج الضوئى لجھاز العرض بوحدة اللیومن 
)Lumens(،  وقد حددت الوكالة العالمیة للضوء)ANSI ( طریقة

لجھاز العرض عن طریق قیاس ) Lumens(لقیاس خرج اللیومن 
شاشة العرض وعمل دمج بین ھذه القیاسات التسعة تسعة مناطق ب

كما یتم إضافة  ،)Screen Area(على مساحة شاشة العرض 
أربعة نقط إضافیة للقیاس تتوضع فى أركان شاشة العرض ویكون 
دور ھذا القیاس الفرعى ھو قیاس اإلتساق لشاشة العرض 

)Screen Uniformity(،  شكل ویتضح ذلك فى)٣( .  

 
خطط یوضح أماكن القیاس التسعة إلضاءة شاشة م): ٣(شكل 

لجھاز ) ANSI Lumens(العرض من أجل تحدید قیمة اللیومن 
  .العرض السینمائى

  :Screen Gainتألق شاشة العرض   -٣-٤

 
 Lambertian(مخطط یوضح عاكس المبیرتیان ): ٤(شكل 

Reflector.(  

 
 Screen Gain(منحنى قیاس نموذجى لتألق الشاشة ): ٥(شكل 

Curve.(  
ویكون التألق  ،)Screen Gain(یُشار إلى إنعكاسیة الشاشة بإسم 

ً إذا عكست شاشة ) Screen Gain(لشاشة العرض  غیر مقبوال
كمیة من اإلضاءة أكبر من تلك ) Projection Screen(العرض 

وتكون وحدة قیاس التألق ھى الواحد الصحیح  ،الساقطة علیھا
)Gain=1 ( المبیرتیان القیاسى وذلك على عاكس)Lambertian 

Reflector ( شكل كما یتضح فى)یقوم عاكس المبیرتیان . )٤
بعكس الضوء الساقط ) Lambertian Reflector(القیاسى 

وفى حالة التألق  ،بالتساوى فى كل اإلتجاھات وبتوزیع منتظم
ینعكس الضوء أكثر على ) Screen High Gain(العالى للشاشة 

تكون فى ذات الوقت ) On-Axis Screen(محور شاشة العرض 
أكبر من قیاس التألق القیاسى على عاكس المبیرتیان القیاسى 

)Lambertian Reflector(،  األمر إلى یؤدى إلى تقدیم سطوع
فى مناطق التألق ) Projection Screen(أقل لشاشة العرض 

مما یؤدى فى النھایة إلى عدم  ،)High Gain Areas(العالى 
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 Non-uniform Screen(اإلتساق واإلنتظام فى سطوع الشاشة 
Brightness(،  شكل ویوضح)منحنى قیاس نموذجى لتألق  )٥

من خالل عالقة بین إنعكاسیة ) Screen Gain Curve(الشاشة 
ُمثل  ،مقابل زاویة العرض) Screen Reflectivity(الشاشة  وت

نعكس على كرسى المنتصف فى قاعة درجة الصف ُ ر الضوء الم
بینما تمثل الزوایا األعلى كمیة الضوء الساقط على  ،العرض

  .المقاعد فى األركان
  :Contrast Considrationsإعتبارات التباین   -٤-٤

والدراما ) Depth(تتحدد أھمیة التباین فى إضافتھ للعمق      
)Drama (نخفض ففى نظا ،للصورة السینمائیة ُ  Low(م التباین الم

Contrast System ( یتم إضافة بعض الضوء إلى المناطق القاتمة
مما یجعل الصورة فى النھایة تبدو وكأنھا ذات بُعد  ،فى الصورة

لذلك یُعد عامل  ،وبتفاصیل مطموسة) One Dimentional(واحد 
من العوامل شدیدة األھمیة فى تحدید جودة ) Contrast(التباین 

  ).Projector Performance(ء جھاز الغرض آدا
ختلفة) Contrast(یتم تحدید التباین       ُ رق م ُ ً على أربعة ط  ،بُناء

ختلفة للقیاس وھذه الطرق ھى  ُ رق م ُ ناتجة عن أربعة ظروف أو ط
)Off-to-On Contrast(، )ANSI (Checkerboard)(، 
)Local Area (و)In Situ Contrast(،  یُمكن فعلى سبیل المثال

ً لطریقة  -Off-to(لنفس جھاز العرض أن یقیس نسبة التباین طبقا
On ( لتكون)لطریقة  ،)2000:1 ً ) ANSI Contrast(أو طبقا

ً لطریقة  ،)550:1(لتكون  ) In Situ Contrast(أو حتى طبقا
  ). 200:1(لتكون 

  : لقیاس التباین) Off-to-On Contrast(طریقة  - أ
ُسمى ھذه الطریقة أ      ً بإسم ت أو القیاس ) Sequential(یضا

درة ) Contrast(وھذه الطریقة لقیاس التباین  ،التتابعى ُ ُعبر عن ق ت
طلق  ُ  Absolute(جھاز العرض على تحقیق اللون األسود الم

Black(،  قارنة بإیجاد النسبة بین أضاءة ُ ویتم القیاس عن طریق الم
ن أقل وبی) White Field(أقصى سطوع لمجال اللون األبیض 

ُحقق غالبیة أنظمة ). Black Field(سطوع لمجال اللون األسود  وت
تصل إلى ) Sequential(أجھزة العرض الرقمیة نسبة تباین 

قارنة مع آداء فیلم الطبع  ،)2000:1( ُ  Print(وھذه النسبة تصلح للم
Film(،  ُعتبر طریقة ) Contrast(لقیاس التباین ) Sequental(وت

الئمة جھاز العرض  ھى أفضل الطرق التى ُ ُعرف مدى م ت
)Projector (لتطبیقات السینما الرقمیة  

لقیاس ) ANSI (Checkerboard) Contrast(طریقة  - ب
  : التباین

 
) ANSI(شكل مصفوفة الشطرنج لقیاس التباین بطریقة ): ٦(شكل 

ویتحددة  ،موضحة ثمانى مربعات سوداء وثمانیة مربعات بیضاء
نتص ُ ربعمكان القیاس فى م ُ   .ف كل م

ً بإسم    ُسمى ھذه الطریقة أیضا أو ) Simultaneous Contrast(ت
تزامن ُ ُقارن التباین بین  ،قیاس التباین الم وھذه الطریقة فى القیاس ت

مربعات بیضاء وسوداء موضوعة على مصفوفة شطرنج 
)Checkerboard Pattern ( متكون من)مربع كما یتضح ) 16

ذا النوع من القیاس فى تحدید جودة وتتضح أھمیة ھ. )٦(شكل فى 
وتتراوح نسبة التباین القیاسیة . النظام البصرى لجھاز العرض

وذلك ألجھزة ) 600:1(إلى ) 450:1(ما بین ) ANSI(بطریقة 
  .العرض السینمائیة الرقمیة

  : لقیاس التباین) Local Area Contrast(طریقة  - ج
ُعرف ھذه الطریقة القدرة على الحفاظ      على تباین كافى بین  ت

ویُبنى ھذا  ،األجسام الصغیرة فى الصورة السینمائیة المعروضة
 ،)Pixel-by-Pixel Basis(القیاس على أساس تجاور البیكسالت 

تناوبة ما بین الوضعین  ُ ویتم بإستخدام مصفوفة من البیكسالت الم
)On(و)Off(،  حافظة على ُ ُتحدد أھمیة تلك الطریقة فى الم وت

  .ل فى الصورةالتفاصی
  : لقیاس التباین) In Situ Contrast(طریقة  -د

 Actual(تعتمد ھذه الطریقة على قیاس التباین الفعلى      
Contrast ( حقق داخل قاعة عرض سینمائى ُ لشاشة العرض والم

ُفید ھذه الطریقة فى التنبؤ بدقة عن شكل الصورة  ،حقیقیة وت
أى أن  ،قاعة العرض المعروضة فى نظام العرض الفعلى بداخل

كل الظروف البیئیة بداخل قاعة العرض یتم حسابھا وحساب مدى 
ویتضح ذلك األمر  ،تأثیرھا على ظھور تباین الصور بشكل صحیح

ویجدر بالذكر أن نظام قاعات العرض الجید یُتیح  ،)٧(شكل فى 
قاسة بطریقة ) 200:1(تقدیم نسبة تباین تصل إلى  ُ  In Situ(م

Contrast (لك بإستخدام مصفوفة الشطرنج لقیاس التباین وذ
  ).ANSI(بطریقة 

 
تأثیر التغییرات البیئیة داخل قاعة العرض على قیاس ): ٧(شكل 

  ).In Situ Contrast(التباین بطریقة 
  :Resolutionقوة التحدید   -٥-٤

قد یعتقد البعض أن التعبیر عن عامل قوة التحدید      
)Resolution (رض السینمائى الرقمى فى نظام الع)DC 

Projection ( یعتمد على عدد البیكسالت)Pixels ( المتراصة
الخاص بجھاز العرض السینمائى ) Sensor(أعلى السطح الحساس 

إال أنھ وفى حقیقة األمر فإن مصطلح قوة التحدید  ،الرقمى
)Resolution ( ًذلك ألنھ وبالحدیث من وجھھ  ،یُعد أكثر تعقیدا

نجد أن العین البشریة ال تستطیع رؤیة  ،رؤیة البشریةنظر نظام ال
جمل عوامل جودة  ُ أوإدراك أو حتى التمییز إال لعاملین فقط من م

ھذین العاملین ھما الحدة  ،)DCI(الصورة السینمائیة الرقمیة 
)Sharpness ( وتفاصیل الصورة)Image Detail(،  وھما

ً فى ) Resolution(العاملین اللذین تلعب قوة التحدید  ً أساسیا عامال
  .التحكم فیھما

وعلى الرغم من ذلك یتحدد الدور األساسى لقوة التحدید      
)Resolution ( للصورة السینمائیة الرقمیة)DCI(،  فى القدرة

مع تمثیل أدق ) High Contrast(على تحقیق التباین العالى 
س لقوة ویتم القیا ،لتفاصیل الصورة السینمائیة الرقمیة المعروضة

تضمنة فى ذلك العوامل التى یتحكم فیھا  - ) Resolution(التحدید  ُ م
نحنى  -  ُ أو ) Modulation Transfer Function(عن طریق م
)MTF(،  أما بالنسبة للحدة)Sharpness ( وتفاصیل الصورة
)Image Detail ( نحنى ُ ) MTF(فیُمكن تحدید قیمھما من خالل م

نحنى) Function of Area(عن طریق دالة المساحة  ُ   .  تحت الم
ً علیھ ) MTF(رسم بیانى لمنحنى  )٨(شكل یوضح       موضحا

 ،لنظامین مختلفین) Modulation(قیاسین متباینین لدالة التعدیل 
عالى واآلخر ذا قیاس ) Modulation(أحدھما ذا قیاس تعدیل 
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نخفض) Modulation(تعدیل  ُ من خالل العالقة بین التعدیل  ،م
)Modulation ( وبین قوة التحدید المكانیة)Spatial 

Resolution(،  على ھذین القیاسین یتضح أن نظام ً ) MTF(وبناء
عظم تفاصیل ) High Contrast(العالى یتمیز بالتباین العالى  ُ فى م

أعلى لكل مناطق الصورة ) Sharpness(مما یُنتج حدة  ،الصورة
  .المعروضة) DCI(السینمائیة الرقمیة 

قارنة بین نفس القیاسین  )٩(شكل من التوضیح یعرض  لمزید ُ م
من خالل ) MTF(على منحنى  )٨(فى شكل السالف ذكرھما 

قدرة بوحدة ) Resolution(العالقة بین قیاس قوة التحدید  ُ  Line(م
Pairs /mm(،  وبین نسبة السعة للتعدیل)MTF % 

amplitude(، منحنى كذلك یبین الشكل كیفیة قیاس التباین على ال
وھى قیمة تعبر عن إنعدام ) 0(من خالل تدریج لقیم التباین من قیمة 

وھى أقصى قیمة للتباین ) 100(إلى قیمة ) Contrast(التباین 
)Max Contrast.(  

  
ً علیھ قیاسین ) MTF(رسم بیانى لمنحنى ): ٨(شكل  موضحا

لنظامین مختلفین من خالل ) Modulation(متباینین لدالة التعدیل 
وبین قوة التحدید المكانیة ) Modulation(عالقة بین التعدیل ال

)Spatial Resolution.(  

  
قارنة بین نفس القیاسین السالف ذكرھما على منحنى ): ٩(شكل  ُ م

)MTF ( من خالل العالقة بین قیاس قوة التحدید)Resolution (
قدرة بوحدة  ُ وبین نسبة السعة للتعدیل  ،)Line Pairs /mm(م

)MTF % amplitude(،  كذلك یبین الشكل كیفیة قیاس التباین
  .على المنحنى

  :Pixelization & Aliasingالبكسلة والتعرج   -٦-٤
ً بقوة ) Pixel Structure(یرتبط تركیب البیكسل       ً وثیقا إرتباطا

 Imaging(ذلك ألن أجھزة الصورة ) Resolution(التحدید 
Devices (نمائیة الرقمیة الخاصة بأجھزة العرض السی)DC 

Projectors ( یتم تصنیعھا من عناصر الصورة
ُستخدم لتكوین الصورة السینمائیة ) Pixels)(البیكسالت( والتى ت

تكون عبارة عن نقاط ) Pixels(ھذه البیكسالت  ،)DCI(الرقمیة 
ً لتكون صورة سینمائیة رقمیة ناعمة  لونة تمتزج سویا ُ صغیرة م

)Smooth Image.(  

صط ً الملمس المرئى الذى ) Pixelization(لح البكسلة یصف م
یظھر على الصورة السینمائیة الرقمیة عند عرضھا والذى ال یكون 

ً من تكوین الصورة األصلیة زءا ُ بحیث تبدو الصورة وكأنھا  ،ج
نفردة مثل الموزاییك  ُ  ،)Mosaic(متكونة من مربعات ملونة م

إما عن طریق ) Pixelization(ویُمكن تقلیل أو نزع تأثیر البكسلة 
أو عن  ،)Screen(على الشاشة ) Pixels(زیادة عدد البیكسالت 

أو عن طریق تقلیل التبئیر  ،طریق زیادة مسافة الرؤیة
)Defocusing ( بنسبة بسیطة إلذابة الحدود بین البیكسالت
)Pixel .( ُصطلح التعرج ظاھرة مرئیة ) Aliasing(یصف م

حیث  ،)DC Projection(الرقمى تحدث أثناء العرض السینمائى 
على ) Fine Stair-Step Texture(یظھر ملمس سلم دقیق 

ستقیمة المائلة فى الصورة ُ وتحدث ھذه الظاھرة بسبب  ،الخطوط  الم
الخاص بجھاز ) Imaging Device(أن تركیب جھاز الصورة 

ُمكنھ من  العرض السینمائى الرقمى ال یكون بالدقة الكافیة التى ت
مع تنعیم لحواف ) DCI(ورة السینمائیة الرقمیة عرض الص

) Aliasing(ولتقلیل ظھور التعرج  ،الخطوط المستقیمة المائلة فیھا
یُمكن تطبیق الفلتره الرقمیة ) DCI(فى الصورة السینمائیة الرقمیة 

)Digital Filtering ( لمدخل الصورة فى جھاز العرض
خفیض الترددات من أجل ت) DC Projector(السینمائى الرقمى 
للصورة ) High Spatial Frequencies(المكانیة العالیة 
   ،المعروضة) DCI(السینمائیة الرقمیة 

) Pixelization(توضیح لتأثیرى البكسلة  )١٠(شكل ویعرض 
  .على الصورة السینمائیة الرقمیة) Aliasing(والتعرج 

 Controllingالتحكم فى اللون للعرض السینمائى الرقمى  -٥
Color for Digital Cinema Projection:  

التقلیدى  –تعتمد فكرة إنتاج اللون فى أجھزة العرض السینمائیة 
ً من أجل  –منھا أو الرقمى  على مزج األلوان الثالثة األولیة سویا

المطلوبین للون فى ) Saturation(والتشبع ) Hue(إنتاج الكنھ 
ً مصممى أج ،الصورة السینمائیة ھزة العرض ویسعى دوما

 Widest Color(السینمائیة إلى إتاحة أوسع مدى لونى ممكن 
Gamut ( للصورة السینمائیة عند عرضھا مع الحفاظ على

. على شاشة العرض) High Brightness(سطوعھا العالى 
ًعتبر الفراغات اللونیة  من أشھر ) DCI-P3(،)ACES(وت

ستخدمة حدیث) Color Space(الفراغات اللونیة  ُ ً مع أجھزة الم ا
وذلك  ،العرض السینمائیة الرقمیة لعرض الفیلم السینمائى الرقمى

لما تتمتع بھ ھذه الفراغات اللونیة من تقدیمھا لحدود لونیة واسعة  
  .للصورة المعروضة

  
والتعرج ) Pixelization(توضیح لتأثیرى البكسلة ): ١٠(شكل 

)Aliasing (على الصورة السینمائیة الرقمیة.  
 DCالنقطة البیضاء لجھاز العرض السینمائى الرقمى  -١-٥

Projector's White Point:  
ً فى إیجاد البالیتھ اللونیة اإلبتكاریة       ً جدا یُعد اللون األبیض ھاما

)Creative Color Pallete ( لمدیر التصویر السینمائى
)DOP(،  ُقطة البیضاء الخاصة ) White Point(لذلك تعتبر الن
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ً لمدیر ) Color Space(اللونى بالفراغ  لجھاز العرض حرجة جدا
  :وذلك من خالل وجھتان للنظر ،)DOP(التصویر 

) White Point(تنص وجھة النظر األولى أن النقطة البیضاء  •
للعرض السینمائى یجب أن تقترب بالدرجة الكافیة إلى 

فى تغطیة ) DOP(حتى ینجح مدیر التصویر  ،الحیادیة
ختلفة للصورة السینمائیةدرجات األلوان ا ُ   .لم

تنص وجھة النظر الثانیة أن النقطة البیضاء یجب أن تكون  •
وھذا  ،متناسقة وثابتة طوال مراحل عمل نظام السینما الرقمیة

سوف ) DCI(یؤكد أن القیم اللونیة للصورة السینمائیة الرقمیة 
 .تظل ثابتة على أى شاشة عرض

 White(تلفة من النقطة البیضاء تتحدد ثالثة أنواع مخ ،عملیاً      
Point (والتى یجب التحكم فیھا لنظم العرض السینمائیة الرقمیة، 

وھذه النقاط البیضاء إن إختلفت فیما بینھا إال أنھا ترتبط بعالقة مع 
  .بعضھا البعض

كودة  - أ ُ ُقطة البیضاء الم وھى : Encoding White Pointالن
یتم رؤیتھا والقیاس عندھا  التى) White Point(النقطة البیضاء 

أثناء عملیة إدخال وتكوید الصورة لجھاز العرض السینمائى 
ُعبر ھذه النقطة البیضاء  ،)DC Projector(الرقمى  وعادة ما ت

)White Point ( توقع إنتاجھا عندما تكون إشارات ُ عن األلوان الم
لجھاز العرض الرقمى  - ) RGB( –قنوات إدخال اللون الثالثة

)DC Projector (تساویة ُ مما یؤكد أن قیم ألوان الصورة  ،م
دخلة كإشارات إلى قنوات إدخال ) DCI(السینمائیة الرقمیة  ُ الم

لذلك تكون قیمة ھذه  ،اللون سوف یتم إعادة إنتاجھا وتحقیقھا بأمانة
ُقطة البیضاء  ً ھامة من ) White Point(النوعیة من الن مطلبا

  .  متطلبات القیاسیة 
ُق - ب وھى : Display White Pointطة البیضاء المعروضة الن

ُعبر عن قیم األلوان ) White Point(النقطة البیضاء  التى ت
 DC(المعروضة مع أجھزة العرض السینمائیة الرقمیة 

Projectors (وتتمثل أھمیتھا فى قدرتھا على إجراء  ،األكثر كفاءة
حدى عملیات تحویل لونیة من أجل تعویض النقص فى درجات أ

  .القیم اللونیة
: Creative White Pointالنقطة البیضاء اإلبتكاریة  - ج

ُقطة البیضاء  ُعبر عن قیمة التعدیل فى المكان القیاسى للن  White(وت
Point ( بداخل الفراغ اللونى)Color Space ( ستخدم مع جھاز ُ الم

والذى یتم عن  ،)DC Projector(العرض السینمائى الرقمى 
من أجل التغییر فى درجات القیم ) DOP(لتصویر طریق مدیر ا

 –) Warmer(أدفأ ) White Point(اللونیة بجعل النقطة البیضاء 
من  - تمیل إلى األزرق  –) Cooler(أو أبرد  - تمیل إلى األصفر 

عین ُ وفى ھذه الحالة ال یجوز وضع  ،أجل تحقیق غرض درامى م
 Creative(ریة قیاسیة أو تصمیم ثابت للنقطة البیضاء اإلبتكا

White Point ( فھى تعتمد فى المقام األول على النیة اإلبداعیة
  )DOP's Creative Intent(لمدیر التصویر 

مضاھاة الفراغ اللونى لجھاز العرض الرقمى مع الفیلم  -٢-٥
  التقلیدى 

Matching the DC Projector's Color Space with 
Film:  

ً صناع السینما      إلى ) Digital Cinema(الرقمیة  یسعى دائما
 DC Projection(الوصول بجودة العرض السینمائى الرقمى 

Quality (من خالل  ،إلى جودة عرض الفیلم السینمائى التقلیدى
شاھد ُ وقد كان ذلك من خالل تقدیم  ،نقل نفس اإلحساس إلى الم

) DLP(لنظام العرض الرقمى ) Texas Instruments(شركة 
  .فضل نظم العرض السینمائیة الرقمیة حتى األنوالذى یُعد أ

) DLP(ومن أھم أسباب تمیز نظام العرض السینمائى الرقمى      
 Illumination(أنھ یستخدم فى نظام إضائتھ  ،فى ھذا الصدد

System ( تسع ُ مصادر إضاءة تتمیز بدورھا بتقدیم مدى لونى م

)Wide Color Gamut (لمعروضةللصورة السینمائیة الرقمیة ا، 
إلى جانب تمیز الخواص الفیزیائیة القیاسیة لھذه المصادر فى تقدیم 

تساویة لدرجات األلوان الثالثة األساسیة  ُ  Physical RGB(قیم م
Primaries ( من أجل إنتاج قیم ألوان صحیحة فى الصورة

وبالتالى یكون إحساس  ،المعروضة) DCI(السینمائیة الرقمیة 
شاھد بھذه الصورة ُ الرقمیة أقرب إلى إحساسھ برؤیة الفیلم  الم

ومن أمثلة ھذه المصادر لمبات الزینون  ،السینمائى التقلیدى
)Xenon Lamps ( وأضاءة اللیزر)Laser Illumination.(  

ومن أجل تحقیق نفس إحساس المشاھد بالفیلم السینمائى سواء      
ً أو رقمیاً  یم ألوان یجب أن یتم عمل مضاھاة لق ،تم عرضھ تقلیدیا

ستخدم مع جھاز العرض ) Color Space(الفراغ اللونى  ُ الم
 ،مع قیم ألوان الفیلم السینمائى التقلیدى) DC Projector(الرقمى 

ضاھاة  ُ ً على ) Calibration(ولتحقیق ذلك یتم عمل ھذه الم إعتمادا
الخصائص األساسیة للفیلم السینمائى التقلیدى والتى منھا أن نظام 

ستخدم فى تكوین ألوان الفیلم السینمائى التقلیدى ھو فى اللون المُ 
یقوم بإنتاج  ،)Subtractive System(األساس نظام طرحى 

) Secondary Colors(درجات القتامة والسطوع لأللوان الثانویة 
)CMYK(،  وعلى الناحیة األخرى فإن نظم العرض السینمائیة

وتقوم بإنتاج ) RGB(الرقمیة تعمل من خالل نظام األلوان الجمعى 
للصورة ) Saturation(والتشبع ) Brightness(السطوع 

من خالل قیم األلوان الجمعیة مما یؤدى ) DCI(السینمائیة الرقمیة 
فى النھایة إلى اإلختالف فى تمثیل القیم اللونیة بین نظامى العرض 

  .التقلیدى والرقمى
ضاھاة       ُ ألوان جھاز  بین قیم) Calibration(یُمكن عمل الم

وبین قیم الفیلم ) DC Projector(العرض السینمائى الرقمى 
) Color Correction(إما أثناء مرحلة التصحیح اللونى  ،اللونیة

درات التطابق  ُ أو أثناء مرحلة العرض من خالل وضع ق
)Matching Capabilities ( كخاصیة رقمیة من خواص جھاز

مما یُتیح إمكانیة  ،)DC Projector(العرض السینمائى الرقمى 
نتجة من جھاز العرض السینمائى الرقمى  ُ التبدیل فى القیم اللونیة الم

)DC Projector(،  ومن أجل ذلك یتم تزوید أجھزة العرض
 ،)DLP(والتى تعمل بنظام ) DC Projector(السینمائیة الرقمیة 

  ). P7v2(بنظام رقمى إلدارة والتحكم فى اللون یُسمى 
والذى تم ) P7(ھو تطویر لنظامھ األسبق ) P7v2(بر نظام یُعت     

تصمیمھ لنفس الغرض وھو أمكانیة إجراء التطابق اللونى بین 
ألوان الصورة السینمائیة الرقمیة المعروضة وبین الخصائص 

 ،)Traditional Film(اللونیة لصورة الفیلم السینمائى التقلیدى 
نفرد فى سبعة قیم فى عملھ على التح) P7v2(ویعتمد نظام  ُ كم الم

 ،RED، Green، Blue، Cyan(لونیة أساسیة وھى 
Magenta، Yellow، White ( حیث یُمكن ضبط قیم السطوع

)Brightness ( والتشبع)Saturation (مما  ،لكل لون على حدة
لقیم األلوان الثانویة ) Higher Brightness(یُتیح سطوع أعلى 

)Secondary Colors (لسینمائیة الرقمیة المعروضةبالصورة ا.  
 The DCجھاز العرض السینمائى الرقمى المرجعى   -٦

Reference Projector:  
ثالیة عند العرض السینمائى       ُ یتم الوصول إلى جودة الصورة الم

عن طریق التفاعل األمثل بین كافة ) DC Projection(الرقمى 
 DC(عناصر وعوامل جودة العرض السینمائى الرقمى 

Projection (من  ،السالف ذكرھا ً وبالرغم من ذلك یتحدد بضعا
جمل  ،العوامل السابقة ُ ً فى قیاس جودة م والتى تكون ھامة عملیا

  ).DCI(الصورة السینمائیة الرقمیة 
حدد لجودة الصورة : Contrastالتباین  -١-٦ ُ وھو أھم م

فھو یُمثل القدرة على تمثیل األسود المطلق  ،السینمائیة
)Pure Black ( فى مقابل تمثیل أنصع نُقطة بیضاء
)Brightest White Point.(  

 Gamma/Transferالجاما أو دالة التحویل  -٢-٦
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Function : تحمل المعلومات الدینامیكیة)Dynamic 
Information (للصورة السینمائیة الرقمیة.  

تؤكد ھذه العملیة : Color Managementإدارة اللون  -٣-٦
ودة اللون المعروض على شاشة العرض على أن ج

)Projection Screen ( ھى أفضل جودة لون یُمكن
  .تقدیمھا

 Resolution/Pixelقوة التحدید أو عد البیكسالت  -٤-٦
Count : تؤكد ھذه العملیة على أن معلومات الصورة

األصلیة یُمكن عرضھا بواسطة جھاز العرض السینمائى 
  ).DC Projector(الرقمى 

تتضمن مرحلة التجھیز النھائى للصورة السینمائیة الرقمیة      
)DCI ( خطوة إبتكاریة)Creative Step ( یتم فیھا ضبط القیم

إلى جانب ضبط قیم ) Image Dynamics(الدینامیكیة للصورة 
شاھدة ) Brightness(والسطوع ) Color(اللون  ُ عن طریق الم
) DCI(ة الرقمیة للصورة السینمائی) Artist Viewing(الفنیة 

المعروضة بواسطة جھاز العرض السینمائى الرقمى المرجعى 
)The Digital Reference Projector(،  وھو عبارة عن جھاز

یتم ) Standardized Projector(عرض سینمائى رقمى قیاسى 
ویتم  ،من خاللھ) DCI(قیاس ومعایرة الصورة السینمائیة الرقمیة 

ھائیة من خالل رؤیتھا على جھاز العرض الموافقة على الصورة الن
بعد ) The Digital Reference Projector(الرقمى المرجعى 

تطلبات الفنیة اإلبتكاریة لدراما الصورة ُ  ،ضمان إتفاقھا مع الم
وتضمن ھذه الخطوة اإلبتكاریة ثبات عوامل جودة العرض 

ة للصورة السینمائیة الرقمی) DC Projection(السینمائى الرقمى 
)DCI (وھذا  ،مھما إختلف مكان عرضھا على مستوى العالم

 DC(یتطلب أن تكون خصائص أجھزة العرض السینمائیة الرقمیة 
Projectors (ستخدمة فى قاعات العرض المختلفة ُ متطابقة مع  ،الم

 The Digital(خصائص جھاز العرض الرقمى المرجعى 
Reference Projector (ستخدم فى عملیتى ال ُ قیاس والمعایرة والم

)Measurment & Calibration.(  

  
  :Resultsالنتائج  

بدراسة األسس األكادیمیة الواجب إتباعھا للتحكم فى جودة  •
العرض السینمائى الرقمى یتم الحصول على أعلى جودة 

 .للصورة السینمائیة الرقمیة المعروضة
) ReferenceProjector(جھاز العرض السینمائى المرجعى  •

العناصر األساسیة فى الحكم على والتحكم فى جودة  ھو أحد
  . الصورة السینمائیة الرقمیة المعروضة

  :Recommendationsالتوصیات 
ضرورة دراسة العوامل التى تتحكم فى جودة العرض  •

السینمائى الرقمى للوصول إلى أفضل جودة للعرض السینمائى 
حكم على خبرة العمل بالسوق فى ال االعتمادالرقمى دون 

 .والتحكم فى جودة الصورة السینمائیة الرقمیة النھائیة
على جھاز العرض السینمائى المرجعى  االعتمادضرورة  •

)Reference Projector ( فى التحكم فى جودة الصورة
  .السینمائیة الرقمیة النھائیة قبل عرضھا كعرض جماھیرى
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