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 م.م. حنين سعد سلمانولى                   أالمرحلة ال                التصوير الصحفي الرقمي

 (وأجزاءهاالكاميرا الرقمية  أنواع 4)المحاضرة 

 أنواع الكاميرات الرقمية

 Compact Digital Camera المدمجة الرقمية أولاً: الكاميرا

ت استطاع قدو  ،بما في ذلك العدسة احدو جسم دمجت كافة مكوناتها في رقمية  اميراكوهي 
كذلك الراغبين في توثيق جانب من الحياة اليومية لمبتدئين افي بداية انتاجها من جذب الكثير من 

الصور إلتقاط و  شرائها والمناسبات الشخصية وغيرها، أما اليوم فقد اصبح المحترفون يتنافسون على
ا النوع ي هذفتصنيع الكاميرات التي تقدمها شركات متقدمة المزايا بواسطتها؛ وذلك بسبب ال اإلبداعية

ور في ح التقاط الصيالتوجهات الجديدة، مثل المستشعر المتقدم الذي يتتالئم  والتي الكاميرات من
اإلضاءة المنخفضة والعدسات المناسبة لحاالت تصوير معينة، كل هذا ضمن حجم صغير ووزن 

 لتصوير ممكنًا في أي مكان وأي وقت.خفيف وسهولة استخدام تجعل ا
 يقوم نا المستخدم يرات على التقاط الصور بل بإمكانوال يقتصر عمل هذا النوع من الكام

درجة  081ا بإمكانية قلب شاشتهكما تتميز بعض انواعها تسجيل مقاطع فيديوية وبدقة عالية الجودة، ب
قد سعت الشركات الى اضافة ميزات في و ، السلفي صور من هواة  وهذا االمر ساهم في جذب فئة

ال السلكيًا من خالل ميزات االتصهزة االلكترونية االتصال باالجالمدمجة مثل امكانية كاميرا بعض ال
وعلى الرغم من التطور الكبير الذي  .(Wi-Fi( أو من خالل الشبكة الالسلكية )NFCقريب المدى )

 تبقى محدودة إذا ما قورنت بالكاميرات ذات العدسات العاكسة.تشهده الكاميرات الرقمية المدمجة إال انها 

 
 canonة كانون كاميرا مدمجة من انتاج شرك( 1صور رقم )
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  Digital Single Lens Reflex cameras العاكسةاالحادية سة ذات العد DSLR  ميراكاثانياً: 

ابق النوع السبطريقة مختلفة وأكثر تعقيدًا عن تعمل  عاكسة احادية دسةعذات كاميرا رقمية وهي 
 .مناسبة أكثر للمصورين المحترفينولذلك فهي  ،(المدمجة االكامير )

المرونة عن  الً فض ،عداداتها بشكل يدوي إالتحكم بمكانية إنها تتيح للمصورين أب لكاميراهذه اوتمتاز 
 ،حسب الرغبة هاواستبدال فهي تتيح للمستخدم امكانية تغييرهافيما يتعلق باختيار العدسة المناسبة، 

 ،ن الكاميراتلنوع مانواع العدسات الخاصة بهذه أسعى وبشكل مستمر على تطوير تفشركات الكاميرات 
من العدسات، مع العديد من البصريات المتخصصة، وتملك  بيرةكمجموعة ولذلك نجد ان لها 

ا بشكل هكما أنها تتكيف مع البيئة المحيطة ب  ،مع دعم تركيز تلقائي وثبات كاملالكترونيات دقيقة 
 .جدًا في البيئة شبه المظلمةفهي ممتازة  ،محترف
أنها كبيرة  إالّ  لتي تتميز بها الكاميرا ذات العدسة االحادية العاكسةاالرغم من جميع اإليجابيات وعلى 

 .كونها مرتفعة الثمن عن ضالً فالحجم، وثقيلة الوزن خصوصا مع إضافة العدسات، 

 
 Nikon نيكون ةمن انتاج شرك DSLRكاميرا ( 2صور رقم )
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 hardware الرقمية الأساسية أجزاء الكاميرا

 :من أجزاء رئيسية هية تتألف الكاميرا الرقمي
 the body of the camera الكاميراجسم  .1

وعادة  ،راحسب نوع الكامييختلف من حيث الشكل والحجم و ، يهافالجزء الرئيسي جسم الكاميرا عد ي
  .ةثقل من الكاميرات المدمجأو  كبر حجمهاً أ DSLRاحادية العدسة  الرقمية لكاميراتجسام اأماتكون 

 Lens العدسة .2

 تبدأ عمليةمن خاللها لكي  يدخل الضوءذ إحيوية في الكاميرا، الهي واحدة من أكثر األجزاء 
، ويمكن أن بديللتلقابلة قد تكون أو  سم الكاميراجلى ئم عوقد تكون العدسات ثابتة بشكل داالتصوير، 

 . تختلف أيضا في البعد البؤري والفتحة والتفاصيل األخرى 

 The battery البطارية .3

تختلف و  ،يلعمل المثالاجل أن موكافة أجزائها المختلفة الرقمية لكاميرا في ا طاقةبال هي العنصر المزود
 .هي االخرى من حيث الحجم والنوع حسب كل كاميرا

 Flash الفلاش .4

ءة في الغرض منه تحسين ظروف اإلضا Artificial lightمصدر ضوء صناعي عبارة عن هو 
 .الصورة خالل عملية التصوير

 Memory Card  الذاكرةبطاقة  .5

هم ما أ و  ،و تسجيله من فيديوأالجزء الذي يتم من خالله تخزين جميع ما يتم التقاطه من صور وهي 
 .خرى أمرة  ستعمالهاانه باالمكان افراغ محتواها واعادة أيميز تلك البطاقات 

من  نواع مختلفةأفهناك  ،من بطاقة الذاكرة واحداً  االشارة الى ان الكاميرات ال تستخدم نوعاً وتجدر 
 سعتها من حيثهذه البطاقات  ختلفتكما  ،نواعمن األ يرهاوغ  MMCو  CF و  SDذواكر مثل ال
  .عالمتها التجاريةو 
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 View Finder الرؤيةمحدد  .6

داة تساعد على أوهو عبارة عن  (لمحدد البصري او أ محدد المنظر ) ـب يضاً أهذا الجزء يسمى و 
 ،الصورة في ومعرفه حدود األجسام لة التصوير بتسجيلهآتحديد الجزء من المنظر الذي ستقوم 

 لنوع الكاميرا . تبعاً  لرؤيةاويختلف محدد 
 LCDشاشة  .7

في الجزء الخلفي من الجسم ويمكن أن تختلف في  LCD شاشة لىع الكاميرات الرقمية حتوي ت
 .أساسي لعرض الصور بعد التصويرتستخدم بشكل و حجم، ال

من الصورة التي تسقط على عدسة  %88ن تعرض أة الى ان هذه الشاشة يمكن االشار وتجدر 
 .ضاءة الشديدةصعبة في حالة اإلتكون اشة الشهذه رؤية الصورة في ما ان ك ،الكاميرا


