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ملخص البحث:
برزت فى االونه االخيرة ظاهرة التركيب الرقمى ( الدمج بين الخيال و الواقع) فى االعالن التلفزيونى القائم على الخدع
البصرية باستخدام تقنيات المؤثرات البصرية ,حيث تكمن اهمية المؤثرات البصرية على القدرة على خلق العديد من االفكار
التى كان يصعب تنفيذها فى السابق ,فقد احدثت التكنولوجيا الحديثة فى البرامج المختلفة للمؤثرات البصرية و فصل الكروما
طفرة اتاحت لصناع السينما و االعالن من الحذف او االضافة او التعديل فى المشاهد المصورة الحية .ووضع كل تصوراتهم
الخيالية و االبتكارية بكل سهوله و يسر ,فمن المستحيل تنفيذها أو تصويرها على ارض الواقع ,و التى وفرت الوقت الزمنى
المستغرق ,و التكلفة االنتاجية الباهظة فى صناعة الصورة المتحركة مما يؤثر فى الرسالة االعالنية و سلوك المتلقى.
فالمؤثرات البصرية مرت بالعديد من مراحل التطور فى البرامج و التقنيات التى استخدمت فى تطبيقها ,ابتداء من تقنيات
التركيب فى مراحلها االولى و صوال الى التقنيات الحديثة من برامج التركيب الرقمى و تتبع الكاميرا و دمج العناصر ثالثية
االبعاد فى المشاهد المصورة و استخدامها فى انتاج االعالن التلفزيونى لتحقيق االثارة المطلوبة لدى الجمهور ,و كيف كان
للتركيب الرقمى دور فى تطور الصورة االعالنية الحديثة و تحقيق اقصى استفادة من التقدم التكنولوجى فى عالم المؤثرات
البصرية و البرامج ا لمستخدمة فى جميع مراحل االنتاج المختلفة سواء مرحلة ما قبل االنتاج ,اثناء االنتاج ,أو ما بعد االنتاج
و هى المرحلة التى يتواجد بها التركيب الرقمى كاخر مرحلة من مراحل انتاج المؤثرات البصرية و التى يتم فيها دمج العناصر
ثالثية االبعاد داخل المشاهد المصورة أو دمج مشهدين مصورين فى مشهد واحد باستخدام العديد من التقنيات الحديثة فى فصل
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الكروما و الشاشات الخضراء و الزرقاء و فصل العناصر المختلفة أو بتقنية الرسم اليدوى كل هذا ادى لسهولة تنفيذ كل
.التصورات و التخيالت فى افكار االعالن بدون قيود لتحقيق االثارة البصرية المطلوبة للتاثير على المتلقى

:الكلمات المفتاحية
 سلوك المتلقى، فصل الكروما، التركيب الرقمى،المؤثرات البصرية

Abstract:
Digital compositing is an essential part of visual effects, (the merging between imagination and
reality) has emerged in television advertising based on optical illusions using visual effects
techniques, where the importance of visual effects lies on the ability to create many ideas that were
difficult to implement in the past, as modern technology has been introduced in programs The
different visual effects and chroma separation are a breakthrough that allowed filmmakers and
advertisers to delete, add, or modify live footage scenes. And put all their imaginative and
innovative perceptions easily and smoothly, it is impossible to implement or photograph on the
ground, which saved the time spent, and the high production cost in the manufacture of the moving
image, which affects the advertising message and the behavior of the recipient.
The visual effects have gone through many stages of development in the programs and
technologies that were used in their application, starting from compositing techniques in their early
stages and reaching modern technologies such as digital compositing programs, camera tracking,
integration of 3D elements in the video scenes and their use in the production of television
advertising to achieve The excitement required by the public, and how the digital installation has
played a role in the development of the modern advertising image and the maximum benefit from
technological progress in the world of visual effects and the programs used in all different stages
of production, whether pre-production, production, or post-production, which is the stage In which
the digital compositing is present as the last stage of the production of visual effects, in which the
three-dimensional elements are combined within the video scenes or two photographic scenes are
combined into one scene using many modern techniques in separating chroma and green and blue
screens and separating the different elements or by Rotoscoping technique All this made it easier
to implement all perceptions and imaginations in the ideas of the advertisement without restrictions
to achieve the visual excitement required to affect the recipient.

Keywords:
Visual Effects, Digital Compositing, Chroma Keying, Recipient Behavior

:مقدمة
حظيت المؤثرات البصرية فى االعالنات التلفزيونية و تأثيرها على الجمهور باهتمام عدد من الدارسين فى مجاالت علمية
 و ال تزال الحاجة قائمة لمزيد من الدراسات فقد أدى تقدم العلم و التكنولوجيا فى السنوات االخيرة الى غزارة االنتاج,متعددة
 و قد رافق, و تنوعه و استخدام تقنيات مخ تلفة و بالتالى ازدحام االسواق بمختلف االعالنات التى تقدم شتى السلع و الخدمات
 مما أدى الى زيادة المنافسة بين المسوقين لتلبية, ذلك زيادة كبيرة فى مستوى ثقافة المستهلك ووعيه و تنوع حاجاته ورغباته
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هذه االحتياجات و الرغبات و االرتقاء لمستوى المستهلك  ,وقد فرضت هذه التطورات تزايدا فى استخدام األنشطة الترويجية
ومنها االعالن من حيث الكم و النوع و التقنيات المستخدمة و المؤثرات البصرية الحديثة للتأثير على المستهلك و اقناعه بطريقة
فنية و ابداعية مبتكرة باستخدام كافة وسائل االتصال الجماهيرى المتاحة .

1

مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث فى أهمية دراسة التقنيات المختلفة للتركيب الرقمى و المؤثرات البصرية ودورها فى تشكيل سلوك المتلقى.
فيمكن تلخيص مشكلة البحث فى اإلجابة على التساؤالت التالية:
 -1كيف تؤثر مراحل انتاج المؤثرات البصرية على جودة التركيب الرقمى؟
 -2كيف تؤثر التقنيات الحديثة و برامج التركيب الرقمى على محتوى الرسالة االعالنية و المتلقى؟
أهداف البحث:
 -1يهدف البحث لدراسة المؤثرات البصرية و تقنيات التركيب الرقمى وتأثيرها على الرسالة االعالنية وسلوك المتلقى.
فروض البحث :يفترض البحث أن:
 -1الستخدام المؤثرات البصرية بتقنيات حديثة دور هام فى دعم الرسالة االعالنية.
 -2أن االهتمام بمراحل انتاج المؤثرات البصرية يؤثر على جودة التركيب الرقمى.
أهمية البحث:
يهدف البحث الى القاء الضوء على المؤثرات البصرية و تقنيات التركيب الرقمى.
منهج البحث:
يتبع البحث المنهج الوصفى لوصف وتحليل بعض النماذج اإلعالنية المحلية والعالمية وتوضيح تأثير المؤثرات البصرية و
تقنياتها الحديثة فى االعالن.

مفهوم المؤثرات البصرية:
المؤثرات البصرية هي مجموعة العمليات التي تصنع أو تعالج من خاللها المشاهد المرئية خارج نطاق التصوير الحي.و تشمل
عمليات التأثير البصري دمج لقطات من التصوير الحي مع مشاهد صناعية من أجل خلق بيئة تحاكي البيئة الحقيقية .تكمن أهمية
التأثير البصري في إنتاج مشاهد من غير المجدي إنتاجها بواسطة التصوير الحي بسبب الخطورة أو التكلفة العالية أو عدم
إمكانية تمثيل المشهد .وقد أصبح التأثير البصري باستخدام المشاهد المنتجة حاسوبيا (صور منشأة بالحاسوب) متاحا أكثر لصناع
األعالن عقب انتشار التركيب والتحريك"
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كما يمكن تعريف المؤثرات البصرية بانها العمليات التى تعتمد على استحداث المعالجات التخيلية للصور الرقمية فيما بعد مرحلة
االنتاج االولية ,وكثيرا ما تعرف باالختصار  , VFXو تهيمن المؤثرات البصرية على الصورة باستخدام الكاميرا الرقمية أو
البرامج الرقمية الجرافيكية .و استغالل أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا لجعل المعالجة التقنية تصل الى أقصى ما ال يستطيع
تحقيقه فى العالم الحقيقى من صعوبات و مخاطر و غالء التكلفة و ذلك باضفاء هذه المؤثرات على الصورة الرقمية
كما ان مجلة التصميم الدولية تعرف المؤثرات البصرية بانها ( كل ما يحيط باالنسان و يعمل على جذب انتباهه عن طريق
االدراك البصرى “  ”Visual Perceptionو تعمل هذه المؤثرات على توصيل رسالة المتلقى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
و نعنى بها هنا التقنيات التى تستخدم النتاج تشكيل بصرى غير واقعى أى انها تقوم بالتأثر على المشاهد من خالل حاسة البصر
فهى تعمل على خداع النظام البصرى

للمشاهد2 .

مفهوم التركيب الرقمى:
هو الجمع و الدمج بين صورتين أو أكثر أو تسلسل الصور في صورة واحدة .التركيب الرقمي له دوراً حاسما ً في إنتاج اليوم
من التأثيرات البصرية .فباالضافه انه شكل من أشكال الفن  ،فن خلق وهم مثالي  ،فإنه ال يزال حرفة تقنية للغاية  ،والتي تنطوي
على معرفة مختلف البرامج الرقمية والعمليات وراء ذلك .و على الرغم من أن الحاجة إلى دمج مجموعة عناصر و صور
مختلفة في واحدة كانت في الطلب حتى قبل العصر الرقمي ،لم تدخل األدوات والبرامج والمخصصة لهذا الغرض سوق ما بعد
اإلنتاج  post productionقبل منتصف التسعينيات.
ويمكن تفسير زيادة استخدام التركيب الرقمى  Digital Compositingبحقيقة أن العدد الهائل من االعالنات و األفالم
الحديثة واأللعاب واإلنتاج التلفزيوني تحتوي على عناصر كثيرة الشخصيات الخيالية و المجسمات والبيئات الوهمية وما إلى
ذلك .وجود هذه العناصر يثير الحاجة إلى تطوير التقنيات التي يحتاجها التركيب الرقمى كمرحلة من مراحل المؤثرات البصرية.
3

مراحل انتاج المؤثرات البصرية :
هناك حاجه إلى فهم كل خطوة من مراحل تطبيق او اضاقة المؤثرات البصرية على االعالن .و ماهو دور المصمم فى هذه
المراحل  ،حيث انه يجب عل المصمم ان يكون على دراية بكل مرحلة من مراحل االنتاج التى تسبق او تلى المرحلة الخاصة
به و توقيتها و تاثيرها عليه من أجل خلق أفضل وأكفأ عمل .لذلك يجب ان يكون العمل متتابع و يضع كل فنان مراحل تطبيق
المؤثرات البصرية  pipeline VFXفي االعتبار  ،و اذا حدث عكس ذلك يترتب عليه حدوث مشكالت كثيره ممكن ان تصل
العادة العملية و جميع المراحل مره اخرى وهذا مكلف جدا لالنتاج.

ينقسم اى عمل قائم على المؤثرات البصرية عمو ًما إلى  3مراحل:


اوال مرحلة ما قبل اإلنتاجPre-production

فى هذه المرحلة يتم تطوير فكرة االعالن ،وتتم كتابة المشاهد التى حتوى على مؤثرات بصرية  ،ويتم تحديد الميزانيات
والجداول الزمنية للتسليم  ،ويتم تأمين التمويل الخاص بتكلفة االعالن.
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ثانيا مرحلة اإلنتاجProduction:

فى هذه المرحلة يتم تصوير مشاهد االعالن بما فيها المحتوية على مؤثرات بصرية( حيث يمكن أن يكون التصوير في الموقع
 ،أو في استوديو سواء على ديكور أو شاشات خضراء.


ثالثا مرحلة ما بعد اإلنتاجPost-production

فى هذه المرحلة يتم تطبيق التأثيرات البصرية على اللقطات والصوت والمشاهد المتفق عليها مع المخرج واعطاء المشاهد
األلوان المناسبة لها  ،ويصبح االعالن جاهز للتوزيع على القنوات او اى وسيلة عرض اخرى.
على الرغم من أن مراحل انتاج المؤثرات البصرية يمس كل مرحلة من مراحل عملية صناعة االعالن ،فإن غالبية أعمال
المؤثرات البصرية تحدث في مرحلة ما بعد اإلنتاج.
و يعتبر التركيب الرقمى الخطوة األخيرة من مراحل تنفيذ المؤثرات البصرية .يأخذ مصمم التركيب الرقمى compositor
كل عناصر االعالن ويضعها فوق بعضها البعض .حيث يستخدم العديد من العناصر مثل تصحيح األلوان  ،وإخفاء بعض
االشياء الغير هامة فى المشاهد وغيرها من الحيل لخلق الوهم بأن جميع العناصر تنتمي بشكل طبيعي معً ا .فمن الممكن ان يتم
وضع شخصية متحركة في مشهد حركة حي  ،يتم تركيبهم مع جزء من الدمار على مبنى معين  ،أو حتى يتم تركيب تسونامي
محاكي على إحدى شوارع المدينة فى اعالن او فيلم ما

(شكل4.)1

شكل رقم ( )1مراحل انتاج المؤثرات البصرية الثالثة
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ففى كل فيلم أو إعالن تجاري كبير يستخدم المؤثرات البصرية  ,VFXحيث ان المؤثرات بصرية بداخله تسمح بإزالة األشياء
غير مرغوب فيها أو وضع عناصر أخرى عمدا ألغراض مختلفة ,و في كثير من األحيان ال يعلم المشاهد حتى أن بعض العمل
تم في مرحلة ما بعد اإلنتاج.
حيث تعمل المؤثرات البصرية  VFXالذي يتم تنفيذها بشكل دقيق على تحسين المشهد و االعالن ومحاكاة الواقع او تحقيق
الخيال مما يجعل الصورة تبدوأكثر ثرا ًء ووضوحً ا ,ولكن في بعض األحيان يتم استخدام المؤثرات البصرية  VFXعلى نطاق
واسع  ،وخاصة تلك التي تجعل الصورة تبدو أكثر تعقي ًدا ومليئة بالتفاصيل  ،ويمكن أن تطغى على المشاهد وتخلق رد فعل
عكسي غير مرغوب فيها و غالبًا ما يكون هذا هو الحال مع المؤثرات البصرية  VFXالرخيصه الذي لم يتم تنفيذها بشكل
صحيح.

مميزات استخدام المؤثرات البصرية :
ساعدت ا لخدع البصرية منذ ظهورها وحتي وقتنا هذا في إبهار المشاهدين وزيادة جودة االعالن بجميع أشكاله وجوانبه؛
باإلضافة إلى تحقيقها للعديد من االهداف و قوتها فى دعم الرسالة االعالنية وهي كاتالي:
-1اقل تكلفة من التصوير الفوتوغرافى
-2تعطى فى بعض االحيان نتيجة افضل من التصوير الحقيقى
-3تمكن المعلن من الحصول على اكثر من شكل و زاوية لمنتجه (شكل )3

-4تعطى تاثيرا فى الحمالت التسويقية و االعالنية و المنافسة بين المنتجات(شكل )4
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مشهد()1
شكل رقم ( )3إعالن تلفزيونى ( )2019الواليات المتحدة األمريكية  -حملة إعالنية تشويقية عن ايس كريم ماكدونالدز.

شكل رقم ( )4إعالن تلفزيونى ( )2020مصر  -حملة إعالنية لمدينة المنصورة الجديدة.

7

8

عالقة التركيب الرقمى فى االعالن بالسلوك االستهالكى :
يتاصل نمط السلوك االستهالكى لدى الفرد منذ الصغر  ,و يتأثر بالعديد من العوامل النفسية و االجتماعية و االقتصادية مثل :
التقليد و المحاكاة و االعالنات التجارية و الدخل النقدى ووسائل االعالم المختلفة ,فال يمكن اهمال تأثير التلفزيون و االعالنات
فى انماط استهالك االفراد ,و كثيرا ما تؤثر االعالنات فى انماط االستهالك ,و تزيد من الشراء العشوائى لدى كثير من االفراد.
و المقصود بتعبير السلوك االستهالكى “ هو ذلك التصرف الذى يلخص عملية شراء السلع و الخدمات المختلفة والتى يرى
االفراد أنها تشبع حاجاتهم و رغباتهم فيقررون شراء كميات معينة منها فى اوقات بذاتها.
فيتضمن االعالن التجارى الذى يحتوى على التركيب الرقمى كأحد المؤثرات البصرية عملية اتصال اقناعية تستهدف التأثير
على أذهان أفراد جمهور المستهلكين الستمالة استجابات سلوكية فى االتجاه المرغوب فيه من قبل المعلن و تعتمد عملية التأثير
هذه على ميكانيكية اقناعية يتم من خاللها احداث واحد أو أكثر من سلسلة اثار ادراكية تبدأ بتعريف المستهلكين بالسلع أو
الخدمات المعلن عنها.

9

التركيب الرقمى و دعم الرسالة االعالنية :
تعتبر االثار الذهنية التى تحدثها المؤثرات البصرية وخاصة التركيب الرقمى من خالل االعالن التلفزيونى على سلوك
المستهلكين ذات طبيعة تراكمية و هو ما يساعد على تعزيز و تعميق المضمون االستهالكى و توصيل الرسالة االعالنية الخاصة
باالعالن ( االستعداد او الميول للتصرف) الذى تنطوى عليه تلك االثار بما يدفع هؤالء المستهلكين فى النهاية الى تبنى و شراء
السلعة أو الخدمة المعلن عنها .
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و لجعل اإلعالنات التجارية فعالة و دعم الرسالة االعالنية  ،تستخدم شركات اإلنتاج جميع األدوات المتاحة لها .فتستخدم شركات
اإلنتاج علم النفس وتستخدم الرمزية لفرض المشاعر المرغوبة واألفكار وتستخدم المؤثرات البصرية و التركيب الرقمى فى
تفيذ الفكرة ,وقد يعطي تبسيط الواقع الكثير من الفوائد من خالل جعل الرسالة واضحة وسهلة

الفهم10.

دور التركيب الرقمى كمؤثر بصرى فى التعبير عن البعد الدرامى للرسالة:
المؤثرات البصرية فى االعالن و خاصة التركيب الرقمى هى مجموعة من التقنيات الرقمية التى تستخدم الضافة معالجة
للصورة تكسبها جودة و شكل مبهر و جذاب ,و قد تساعد على خلق عالم خيالى ليس له وجود فعلى فى الواقع على انه شىء
حقيقى و موجود لخدمة الفكرة االعالنية و دعم الرسالة االعالنية شكال و موضوعا.
ومع التطور التكنولوجى تم توفير قدر غير محدود من االمكنيات الرقمية التى توفر حلول ال نهائية من التأثيرات و المعالجات
البصرية بجودة عالية ووقت و جهد قليل فى أن واحد ,و نظرا الن االعالن يعتمد على بطل رئيسي وهو المنتج المعلن عنه مع
مجموعة من العناصر المحيطة به سواء الخلفيات او العناصر التشكيلية ومجموعة من التأثيرات التى تساعد على تدعيم الفكرة
الخاصة بالمنتج أو الموضوع المعلن عنه (شكل ,)5هذا باالضافة الى البيئة المحيطة التى من شأنها اظهاره الموضوع و تركيز
الرؤية علية او تأكيد عالقاته بالنسبة للعناصر االخرى التى قد يكون لها دور معه فى التفاعل يخدم االعالن ككل و يزيد من
تفاعل المتلقى معه

11

شكل رقم ( )5إعالن تلفزيونى ( )2019الواليات المتحدة االمريكية  -حملة إعالنية اعالن دوريتوس و ماونتن ديو.

12

تأثير التركيب الرقمى على مصداقية االعالن:
استخدام الدمج كمؤثر بصرى يؤكد على أهمية و بطولة المنتج فى التصميم دراميا ,من خالل التأكيد بصريا على تجسيد
الصراع الدرامى داخل الحدث االعالنى  ,فقديما فى أعمال التراث االسالمى على سبيل المثال و القبطى كانت الرسوم التى
تشير الى االنبياء ترسم هاالت من النور حول االشكال الخفائها و اعطاء االحساس بالروحانية  ,كذلك تستخدم طرق اخرى
كأعطاء الشكل بطل اللوحة لون البطولة البرازه كعنصر أساسى هنا تنخدع العين لتتخطى حدود الواقع ( المعرفة المنطقية للعقل
) مما يشكل اسلوب من اساليب الخداع البصرى .
حيث أن المؤثرات البصرية أصبحت من الرموز التى تستخدم بشكل علمى مدروس كعامل مساعد لتوصيل فكرة التصميم
وخدمة الرسالة التى يهدف اليها االعالن  ,ان العلم و الفن يستعينان بمجموعة من العالمات و الرموز الجل توصيل المعانى ,و
المؤثرات البصرية أو الخاصة أصبحت تحقق الفرادة و الجدة داخل الفكرة التصميمية و خاصة بعد اقتحام مجال الكمبيوتر
جرافيك لهذا المجال وما افرده من امكانات.
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استخدام المؤثرات البصرية فى االعالن و مدى تأثرة بسيكولوجية المتلقى:
الهدف األساسي من اإلعالنات هو بناء صورة ايجابية للعالمة التجارية في أذهان الجمهور.فكلما كان للمنتج صورة أفضل في
أذهان المستهلكين كلما زاد إقبالهم عليه وبالتالي زيادة نسبة المبيعات وهذا هو الهدف األساسي الذي تسعى له أي شركة.
ولتحقيق األهداف المرجوة من اإلعالن عليك فهم سيكولوجية المستهلك.فكيف يفكر وبما يشعر وما الذي يثير حماسه ألخذ موقف
ما تجاه منتج معين,وكيف يتأثر باإلعالنات وأي منها يكون له تأثير أكبر على قرار شراءه لمنتج ما,وما قد يؤثر على اختياره
لمنتجك وما يجعل إعالنك فعال.
ولذلك لجأ مصممين االعالن الى اختيار افكار اكثر ابتكارا و ابداع فساعد استخدام المؤثرات البصرية على تحقيق الفكرة
االعالنية فى احسن صورة و تنفيذ رؤية المخرج و توصيل الرسالة االعالنية باحسن شكل للتأثير على المشاهد
و لكن يعتمد استخدام المؤثرات البصرية فى االعالن على طبيعة الجمهور المتلقى و مدى حاجة االعالن الستخدام هذه المؤثرات
حيث ان االستخدام الخاطى للمؤثرات البصرية سواء بتقنيات بجودة ضعيفة او عدم حاجة الرسالة االعالنية لها او ان طبيعة
الجمهور المتلقى

الموجه له االعالن و ثقافته لن تستطيع استيعاب مثل تلك المؤثرات او الخيال العلمى الغير واقعى سيؤثر

حتما بشكل سلبى على الرسالة االعالنية و بالتالى نجاح االعالن.
حيث أن استخدام المؤثرات البصرية فى االعالن يتاثر بنوع الرسالة االعالنية و طبيعة الجمهور المستهدف و مدى تقبله لتلك
االعالنات لذلك هناك عده عوامل يجب مراعاتها عند االفراط فى استخدام المؤثرات البصرية فى االعالن منها:


الفئة المستهدفة من االعالن (طبيعة الجمهور المتلقى ):

 حيث ان يجب دراسة فئة الجمهور المستهدف من االعالن و معرفة مستوى الثقافة حيث يؤثر مستوى تعليم وثقافة الفرد علىاختياراته و على تقبله الى فكرة او منتج


القدرة الشرائية للمستهلك

المتمثلة في الوضع االقتصادي تؤثر بشكل مباشر على اختياراته,فاذا كان المنتج موجه لطبق معينة من الجمهور ذات قدرة
شرائة قليلة يجب ان يتناسب سعر المنتج مع امكانية الجمور المتلقى و تكاليف االعالن


أعمار الجمهور المستهدف

و مدى قدرة استيعابه لفكرة المؤثرات البصرية و ما تضيفه من خلق خيال فى بعض االفكار بعيدة عن الواقع ,فاذا كان الجمهور
المستهدف بأعمار كبيره فان مقدار تقبلهم لما هو خيالى فى اى منتج اقل بكثير من استهداف فئة

الشباب14

تقنيات التركيب الرقمى :
أ -فصل الشاشات الزرقاء و الخضراءKeying
عملية فصل الشاشات  ، Keyingأو  ، key chromaهي عملية فصل عنصر المقدمة عن الخلفية بلون ثابت كما ذكر فى
السابق و اللون المستخدم للخلفية يكون عاد ًة أزرق أو أخضر(شكل,)6وتستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في إنتاج الصور
المتحركة الحديثة ومن واجب الفنان أن يعمل على فصل العناصر  .فهى تساعد على انتاج المشاهد التي قد يكون من المستحيل
عمليا تصويرها دون استخدام هذه
254
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شكل رقم ( - )6شكل استديو تصوير يحتوى على كروما خضراء.

16

ب -عملية الفصل باستخدام الروتوسكوب Rotoscoping
الروتوسكوب  Rotoscopingهي عملية إخفاء األجسام المتحركة باإلطار .Maskالغرض من عمل Rotoهو فصل منطقة
معينة من المشهد  ،حيث يتم عمل قناع حول الشكل .وغالبًا ما يشار إلى هذه المهمة باسم(.Mattesشكل)7
فهي عملية معقدة لعدة أسباب و تستغرق الكثير من الوقت والعمل الروتيني .فالروتوسكوب هى عملية تتبع العنصر المرئى فى
جميع كادرات المشهد بغرض عزلة عن المشهد و تركيبة فى مشهد اخر مع عناصر اخرى و هذه الطريقة تدمج بين الرسوم
المتحركة

17

شكل رقم ( - )7صورة توضح شكل الروتوسكوب و فصل العناصر

يدويا18.

ت -إزالة األسالك Rig and wire removal
من أجل توفير السالمة الالزمة للممثلين أو تكرار حركة معقدة لكائنات فى مشهد ما  ،يتم استخدام األسالك أثناء التصوير .عند
االنتهاء من التصوير الحي  ،ينتقلون إلى قسم التأثيرات البصرية حيث يقوم فنانو التركيب الرقمى بإزالة جميع عناصر السالمة
و االسالك من الصورة( .شكل .)8
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شكل رقم ( - )8صورة كيفية ازالة االسالك من المشاهد.

20

ث -الحصول على Clean Plates
تشبه عملية إنشاء االجزاء النظيفة عملية إزالة الحفارات واألسالك قد يكون السبب وراء ذلك وجود كائنات غريبة في مشهد
ما  ،أو استبدال األشياء التى ال يرغب المخرج فى وجودها بعد التصوير ،أو تغيير خطط المخرج .

21

ج -تتبع الحركة Tracking
يعد التتبع  ،والذي قد يشار إليه أي ً
ضا باسم تتبع الحركة عملية لتعقب كائن أو مجموعة من الكائنات في اللقطات .والغرض من
ذلك هو تتبع عنصر فى المشهد وإضافة أي عناصر خارجية أخرى  ،مثل عناصر  CGعلى هذه اللقطات مع مراعاة الحركة
األصلية ,ويساعد ذلك في دمج هذه العناصر في اللقطات و تتبعها لحركة الكاميرا فى

المشاهد22 .

الخاتمة:
يعتبر الدمج أو التركيب الرقمى عنصر من عناصر التأثير البصري وهو مجموعة العمليات التي تصنع أو تعالج من خاللها
المشاهد المرئية خارج نطاق التصوير الحي.و تشمل عمليات التأثير البصري دمج لقطات من التصوير الحي مع مشاهد صناعية
من أجل خلق بيئة تحاكي البيئة الحقيقية .تكمن أهمية الدمج في إنتاج مشاهد من غير المجدي إنتاجها بواسطة التصوير الحي
بسبب الخطورة أو التكلفة العالية أو عدم إمكانية تمثيل المشهد .وقد أصبح التأثير البصري باستخدام المشاهد المنتجة حاسوبيا
(صور منشأة بالحاسوب) متاحا أكثر لصناع األفالم عقب انتشار التركيب والتحريك.

النتائج:


استخدام المؤثرات البصرية و التركيب الرقمى أدى الى التاثير االيجابى على المتلقى و دعم فكرة االعالن و اضفاء قدركبير

من الخيال فى تنفيذ االعالن.


استخدام البرامج الحديثة للتركيب الرقمى فى تسهيل عملية الدمج بين العناصر ثالثية االبعاد و المشهد الحية للحصول على

مشهد واحد عالى الجودة


ساهم التطور الكبير فى المؤثرات البصرية و التركيب الرقمى الى سهولة تنفيذ اى فكرة اعالنية مبتكرة و تحقيق الخيال

مما ادى الى اثراء االعالنات بافكار خيالية اصبح من السهل تنفيذها بتقنية عالية و مصداقية لدى المشاهد
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استخدام المؤثرات البصرية بصورة مبالغ فيها من الممكن ان يؤثر على المجال االتصالى و يزيد من تكاليف االعالن فى



.حين يمكن االستغناء عنها و تنفيذ فكرة افضل لوصيل الرسالة االعالنية
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