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مستخلص البحث:
تعتبر الحضارة المصرية من أقدم الحضارات على وجه األرض حيث بدأت في حوالي عام  3150ق.م ،وذلك عندما وحد
الملك مينا جنوب وشمال مصر معا وتوالت على مصر العديد من العصور والحقب التاريخية ،مروراً بالفرس (343
ق.م) ثم قدوم اإلسكندر األكبر ( 323ق.م) والذي تأسست بعده الدولة البطلمية ،وبعدها غزاها الرومان ( 31ق.م) وظلت
تحت الحكم الروماني أكثر من  600عام وفي فترة حكم الرومان شهدت مصر ظهور المسيحية وانتشارها في مصر،
وبعدها جاء الفتح اإلسالمي عام 639م .وتحولت مصر إلى دولة إسالمية.
وفي ظل الدولة االسالمية تأسست في مصر العديد من الدول مثل الدولة الطولونية ثم اإلخشيدية ثم الفاطمية ثم األيوبية ثم
المماليك ،كما كانت تتبع العديد من الخالفات كالخالفة االموية ثم العباسية واخيرا الخالفة العثمانية ،ثم تحولت إلى مملكة
( ،)1922ثم تحولت بعد ذلك إلى جمهورية عام (.)1954
مما سبق نجد ان مصر أغنى دول العالم باآلثار لما تتميز به من تنوع للحضارات واختالف الثقافات ،تشتهر مصر بالعديد
من اآلثار حيث يتواجد بها ثلث آثار العالم ،ويتم عرض أجزاء من هذه اآلثار في المتاحف الكبرى في جميع أنحاء العالم.
وقد وجد علم خاص بدراسة اآلثار المصرية سمي بعلم المصريات.
اال انها وعلى الرغم من هذا التنوع الحضاري والثقافي ال تحتل المكانة المناسبة والمالئمة لها من بين العشر دول االولي
على مستوي السياحية في العالم .حيث تحتل كل من فرنسا وإسبانيا والواليات المتحدة والصين قائمة الدول األكثر زيارة
في العالم وف ًقا لتقارير المنظمة العالمية للسياحة.
فهناك حلقة مفقودة بين المقصد السياحى والسائح ،ال يمكن وصلها إال بخطة ترويجية قوية من خالل االعالم السياحي.
فمهما كانت الدولة تمتلك من المقومات السياحية ،وال يوجد اعالم سياحي مناسب ،ستظل مكانا مجهوال بالنسبة للسائح.
ومن هنا أصبحت السياسات واإلجراءات السياحية التسويقية هي األهم لوضع أى مكان على الخريطة السياحية الدولية،
ومع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل اإلجتماعي أصبحت طرق التسويق مختلفة وأكثر ابتكارا ،ولم تعد تقف
عن حدود الطرق التقليدية.
وللصورة دوركبير وبارز في نجاح العملية السياحية سواء كانت المتحركة او الثابتة .وذلك من خالل التعريف بما تحتويه
البالد من معالم سياحية .كما ساهم التطور المستمر في تكنولوجيا علوم االتصال الي ايجاد طرق جديدة وأكثر فاعلية
للتأثير في الدعاية واالعالن والترويج السياحي.
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ويواجهه االعالم السيا حي في مصر العديد من المشاكل منها قلة أو انعدام وجود برامج سياحية تعرض اآلثار بطريقة
 هذا باإلضافة إلى عدم دراسة طبيعة السائح ومعرفة متطلباته قبل بداية الحملة اإلعالنية وعدم اختيار،مبتكرة وجذابة
 كما أن الحروب والكوارث الطبيعية التي،التوقيت المناسب لإلعالن السياحي وعدم استخدام الوسائل اإلعالمية المناسبة
 إذ ال غنى للسياحة عن اإلعالم لكون اإلعالم صفة محورية،تنشر عبر وسائل اإلعالم األخرى تعتبر عائقا ً أمام السياحة
.والزمة لصناعة ونجاح السياحة

:الكلمات المفتاحية
.توثيق االثار-الجوالت االلكترونية-التصوير المعماري-االعالم السياحي-وسائل االعالم-جوبرو ماكس

Abstract:
The Egyptian civilization is considered one of the oldest civilizations on the face of the earth.
It started around the year 3150 BC, when the king Mina confederated both southern and
northern Egypt together, there are many civilizations came to Egypt, passing through the
Persians (343 BC), then Alexander the Great in (323 BC), and the Ptolemaic State, and after it
was conquered by the Romans in (31 BC) and remained under Roman rule for more than
(600) years. During this period, Egypt witnessed the emergence of Christianity, and then the
Islamic conquest came in (639 AD). And Egypt turned into an Islamic state.
In the period of the Islamic state, many countries were established in Egypt, such as the
Tulunid state, then the Ikhshidiyya, then the Fatimid, then the Ayyubid, and the Mamluks,
Egypt also followed many Islamic caliphates such as the Umayyad caliphate, then the
Abbasid, and finally the Ottoman caliphate, then it turned into a kingdom in (1922), then it
turned into a republic in (1954).
From the above, we find that Egypt is the richest country in the world because of its diversity
of civilizations and different cultures. Only in Egypt we can find the third of the world's
monuments are present, and parts of these monuments are displayed in most famous museums
all over the world. A special science was found in the study of Egyptian archeology, called
Egyptology.
However this cultural diversity, it does not occupy the appropriate position among the first ten
countries on the level of tourism in the world. France, Spain, the United States, and China are
the most visited countries in the world, according to World Tourism Organization reports.
There is a missing link between the tourist himself and tourist destination, which can only be
linked to a strong promotional plan through the tourist media. No matter how the country
possesses the tourist ingredients, and there are no promotional plans, it will remain an
unknown place for the tourist. Hence the tourism marketing policies and procedures have
become the most important to place anywhere on the international tourism map, and with the
technological development and spread of social media, the marketing methods have become
different and more innovative, and they no longer stop from the limits of traditional methods.
The image has a large and prominent role in the success of the tourism process, whether it is
motion or still image. By introducing the country’s tourist attractions. The continuous
development of communication science technology has also contributed to finding new and
more effective ways to influence advertising.
Tourism media in Egypt faces many problems, including the lack or absence of tourist
programs that display the monuments with a creative way, in addition to not studying the
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nature of the tourist and knowing its requirements before the start of the advertising campaign
and not choosing the appropriate time for the tourist advertisement and not also using the
appropriate media, also wars and natural disasters which is published through other media, is
an obstacle to tourism, media consider is a pivotal and necessary characteristic of the tourism
industry and success.

Key Words:
GoPro Max- Arcticher Photography- Electronic Tours- Documenting monuments.

مشكلة البحث:
بسبب التطور التكنولوجي المستمر ظهر العديد من طرق العرض ومنها الجوالت االلكترونية من خالل مواقع التواصل
االجتماعي ،والتي يتم من خاللها عرض للموروث الثقافي بمختلف انواعة ،مما ادي الي خلق وتنمية اللغة البصرية
للمتلقي والتي تختلف باختالف طرق العرض وطبيعة الموضوع.
وتتبلور مشكلة البحث الرئيسية في كيفية تصميم جوالت الكترونية للموروثات الفنية (االثار) لتتناسب مع طرق العرض
المختلفة سواء من خالل مواقع التواصل االجتماعي او للعرض االفتراضي التفاعلي.

منهج البحث:
يسلك الباحث المنهج الوصفي لتوضيح االساليب المستخدمة في انتاج جوالت الكترونية وطرق عرضها ،ثم يسلك بعدها
المنهج التجريبي النتاج جوالت الكترونية للموروثات الثقافية.

فروض البحث:
 -1يمكن انتاج صورا اعالمية لالثار بكاميرات جوبرو ماكس.
 -2ساعدت التكنولوجيا الحديثة وبرامج التواصل االجتماعي في الدعاية السياحية ونشر االثار.
 -3التصوير بتقنية (ْ )360لألثار أكثر ابهارا ومصداقية من التصوير الثابت التقليدي.
 -4ساعدت الجوالت االلكترونية في الحفاظ على االثار.
 -5الجوالت االلكترونية من خالل مواقع االتصال أكثر انتشارا.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:
أوالً :التعرف علي طرق انتاج الجوالت االلكترونية.
ثانياً :استخدام المستحدثات التكنولوجية في التصوير ووسائل التواصل لتوثيق االثار.

تساؤالت البحث:
 -1هل التصوير بكاميرات جوبرو ماكس يضيف الي الجوالت االلكترونية مميزات لم تكن موجودة.
 -2هل التصوير بتقنيات ْ 360أكثر فاعلية.
 -3هل ساعدت الجوالت االلكترونية في توثيق لالثار.
 -4هل تنقل الجوالت االلكترونية الواقع االفتراضي أفضل من الطرق التقليدية.
-5
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مقدمة:
تعتبر مصر من اهم مراكز الحضارة والفنون في العالم ،حيث يمتد تراثها االثري والمعماري الي االف السنوات قبل
الميالد .فمنذ بداية الفن الفرعوني عرف المصريون العديد من االنشطة الفنية وتوالت هذه الحلقات من الفن المصري
متتابعة ،من العصور اليونانية للرومانية مرورا بالقبطية وحتى االسالمية.
كان الفن القبطي مزدهرا في مصر قبل الفتح االسالمي ،وبعد دخول عمرو بن العاص الي مصر بدء في بناء اول مسجد
في مصر ،فكان االثر االسالمي االول بها وفي قارة افريقيا كلها .تبعة بعد ذلك بناء العديد من العمائر االسالمية االخري
في القرون االحقة .ازدهرت فنون االسالم علي يد االسر الحاكمة المتتالية ابتداء من الطولونيين والفاطميين واأليوبيين
والمماليك وحتى العصر العثماني.
شهد القرن التاسع عشر اختراع فن التصوير الفوتوغرافي وبالتحديد في عام ( )1826علي يد الفرنسي (نيبسي) ،وكانت
مصر في هذه الفترة تحت حكم محمد علي والذي كان يؤسس لدولة حديثة قوية من اجل اللحاق بركب الحضارة
المعاصرة .ومنذ االعالن عن امكانية تحقيق صور قياسية دائمة في اكاديمية العلوم في باريس عام  1839من خالل
النجاح الذي حققة لويس داجير .كان في نوفمبر ومن نفس العام اول إله تصوير فوتوغرافية مع اول مصور فوتوغرفي
على االرضي المصرية حيث كانت مصر محط انظار الغرب وخصوصا بعد طباعة كتاب (وصف مصر) والحملة
الفرنسية على مصر.
خالل فترة األربعينيات من القرن التاسع عشر وفد إلى مصر العديد من المصورين المشهورين من مختلف الجنسيات،
كان من أهمهم الفرنسي (مكسيم دو كامب)) (Meltzer 2012شكل ( .)1والذي قام بالتصوير في مصر في الفترة من
عام  1849إلى عام  . 1851موثقا بذلك اهم االنجازات والمعالم الحضارية وشكل الحياة في البالد في تلك الفترة.
)(Britannica, Britannica 2020

شكل ( )1يوضح صورة ماكسيم دي كامب.

ان فن التصوير الفوتوغرافي ومنذ اكتشافة استخدم من اجل تسجيل وتوثيق اللحظات واالماكن الهامة وقد تم استخدام هذه
الصور الحقا كشاهد ودليل على هذه الفترات (الحقب) الزمنية .شكل (.)2
كما شهدت مصر هجرة عدد كبير من المصوريين الفوتوغرافيين إليها خاصة بعد افتتاح قناة السويس في عهد الخديو
إسماعيل وتدوين رحالت الملكة أوجيني.
كما تم تأسيس اول ستديو بمدينة االقصر علي يد االيطالي (أنطونيو بياتو) والذي ولد بمدينة البندقية ،هو أول مصور
أجنبي يقيم بمصر( ، )1862:1905تميز بياتو بتصوير اآلثار والمعالم المصرية القديمة ،قبل أن تطأها أقدام األثريين
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وعلماء المصريات ،وقد أطلق عليه لقب (مصور الفراعنة) ،اصبحت الصور الخاصة به بمثابة وثائق مهمة لكل دارس
لحضارة الفراعنة ،ومصدرا أساسيا في التوثيق ،ومصدرا ال غنى عنه في دراسة االثار المصرية القديمة وترميمها.
(السمكوري  )2019شكل (.)3
وفي هذه الدراسة لن نتعمق في دراسة الطرق المستخدمة من اجل توثيق االثار وانما سيتم استعراض الجديد في عالم
التصوير حاليا والذي يمكن توظيفه من اجل التوثيق والنقل االمين لألثار ،مما يحفظ لألثر شكله الطبيعي ويعطي صورة
توضيحية مفصلة عنه وعن أبعاده وعالقته بما حوله بطريقة فنية مبتكرة.

التوثيق:
يعتبر االهتمام بالمعالم والكنوز األثرية حالة حضارية تحمل في طياتها قيما ودالالت تاريخية عظيمة ،فهي الشاهد على
عمق الحضارات التي توالت عبر األزمنة والعصور ،كما تعطينا تصورا واسعا عن نمط البناء وفنون العمارة.
وعملية التوثيق لألثر هي عبارة عن التسجيل والحصول على كل المعلومات الثابتة والمتاحة المتعلقة به سواء كان قطعة
اثرية اومبنى او مواقع أثرى بما في ذلك خواصه الطبيعية وتاريخه ،وكذلك المشاكل التي يعاني منها وكيفية معالجتها.
ان التطورات التي عرفها علم االثار أرست عدة قواعد شبه ثابتة ونواة أساسية في مجال تقدم علم االثار ،ولذا فمن المهم
أن يكوم هناك مواكبة بين كال من الدراسة الميدانية وتسجيل المعلومات وتوثيقها ،ويجب أن يتم ذلك من خالل أحدث
الطرق العلمية او ما يعرف بإدارة البيانات الرقمية)(D.D.M

Digital Data Managementوتكنولوجيا

المعلومات.
ان صيانة وادارة التراث األثرى الخاص بمصر عمل شاق وصعب جدا ،وذلك بسبب األعداد الهائلة من المواقع والمباني
والقطع األثرية .والتى تنتشر فى جميع انحاء البالد ،كما ان الزحف العمرانى المستمر والمتسارع حول المواقع األثرية
يشكل تهديدا وخطرا كبيرا ،كذلك هناك العديد من االخطار واألخطاء البيئية التى تحيط بهذه المواقع من كل جانب والتي
تشكل عباء اضافي من اجل الحفاظ علي االثر  ،ويعتبر التسجيل العلمى لألثر هو أول مراحل العالج السليم ،حيث أنه
خطوة هامة تسبق مراحل الترميم حيث تهتم بتسجيل وتوثيق كل ما يخص األثر المراد ترميمه بداية من تاريخ األثر
وأهميته الفنية و التاريخية وأبعاده وأشكال الزخارف التى يحتويها ،وكذلك ما يعانى منه األثر من مظاهر تلف مختلفة.
وعليه فانه من األمور الهامة والحيوية توثيق وحماية واحياء هذه المواقع من اجل الحفاظ علي االثار وكذلك الحفاظ علي
البيئة االصلية المحيطة بها لفائدة األجيال المقبلة ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل التوثيق والتسجيل عن طريق التصوير
بكاميرات (ْ )360درجة ،ليس فقط من اجل تصوير الموقع االثري وانما لتوضيح عالقتة بالبيئة المحيطة به ايضا وكذلك
النسب واالبعاد.
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شكل ( )2يوضح جانبا من اعمال دي كامب في مصر .1849:1851

شكل ( )3يوضح بعض اعمال انطونيو بياتو.

اهمية عملية التوثيق لالثار:
ان تطبيق التكنولوجيا الحديثة في توثيق وتسجيل المباني والمقتنيات األثرية من اجل الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات
عن األثر يساهم في عملية صيانة وترميم األثر ،وذلك ألهمية وجود تقارير علمية كاملة عن اآلثار ،تشمل كافة البيانات
قبل البدء في عمليات الصيانة والترميم ،وكذلك التسجيل الفني واألثري القائم على الدراسة األثرية والتاريخية لآلثار
والتوثيق المعماري باألبعاد الحقيقية لألثر.
ان استخدام التقنية الرقمية في توثيق المقتنيات المتحفية لها أهمية كبري سواء فيما يخص العرض المتحفي أو التخزين أو
الترميم ويمكن توضيحه فيما يلي:
 -1حصر ما بداخل المتاحف من مقتنيات والتعرف عليها.
 -2معرفة القطع المفقودة عند الجرد المتحفي.
 -3إثبات ملكية البالد للقطع االثرية.
 -4استكمال وتحديث البيانات والمعلومات عن القطع والمقتنيات األثرية.
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 -5اعداد قاعدة بيانات لالستفادة منها في مختلف المجاالت.
 -6التوثيق والتسجيل لآلثار هو الوسيلة الوحيدة لعمل سجالت يمكن الرجوع إليها في حالة التدمير اثناء الحروب او
الكوارث.
-7التوثيق والتسجيل العلمي األثري هو أول مراحل الترميم السليم.

تسجيل وتوثيق االثار بالطرق العلمية:
ان تسجيل األثار بالوسائل العلمية الدقيقة ثم توثيق النتائج ودراستها وتقييمها امر هام وضروري ،حيث يحتل التسجيل
العلمي مكانة مرموقة ضمن مراحل الترميم المتبعة وذلك حسب حالة األثر ،وهناك عدة عناصر للتسجيل العلمي لألثر،
ومن أهم هذه العناصر): (Admin 2011
 -1الدراسة التاريخية:
والتي تعتمد على توضيح األهمية التاريخية لألثر.
 -2دراسة المراجع والمصادر:
تهدف هذه الدراسة الى جمع أكبر قدر من المعلومات عن األثر ،وذلك من خالل جمع الوثائق التخطيطية والصور القديمة
والرسومات التاريخية من المراجع والتقارير ومختلف المؤلفات وخاصة التسجيل األولى للمكتشف.
 -3الدراسة الفنية:
تهدف الي التعرف على الطراز المعماري لألثر وقيمته الفنية وكذلك دراسة الرسوم والنقوش من الناحية الفنية.
 -4دراسة تاريخ ترميم األثر:
ويجب فيها معرفة جميع أعمال الترميم التى تمت لألثر على مر الزمن ،وذلك من خالل التقارير العلمية والتسجيالت
والوثائق والصور الفوتوغرافية.
 -5دراسة المساحية للموقع االثري:
البد من تحديد موقع االثر وعالقته بما حوله وكذلك دراسة شبكات المرافق خاصة شبكة المياه وشبكة الصرف الصحى
ورصد مستوى المياه األرضية.
 -6التسجيل من خالل دراسة البيئية المحيطة:
ويتم من خاللة معرفة وفهم النمط البيئى القديم وكذلك التعرف على الجوانب المحيطة للموقع األثرى والتي قد تؤثر على
مدى استقراره.

 -7التوثيق من خالل التصوير:
ويمكن تقسيم التوثيق من خالل التصوير الي
أ) توثيق ثنائي االبعاد:
ـ توثيق عن طريق الرسومات:
ويحتوي على الرسومات والتفاصيل المعمارية لجميع عناصر المبني بعدة مقاييس رسم مختلفة وذلك من اجل معرفة
الحجم الحقيقي لالثر.
ـ التوثيق عن طريق التصوير الفوتوغرافي:
حيث يعتبر التوثيق باستخدام الكاميرا من اهم وسائل التوثيق للموقع االثري ،وذلك من اجل الحفاظ على المعلومات التي
يحتويها لالجيال القادمة .كما يعتبر ذلك امرا مهما فيما بعد من اجل عمليات الترميم ،كما تمثل هذه الصور الموثقة لالثر
ارشيفا قوميا (عزت .)2015
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ـ التصوير الفوتوجرامتري:
ويتم من خالل هذه التقنية الحصول على معلومات قياسية وثنائية وثالثية االبعاد وذلك عن طريق العناصر التي يتم
دراستها.
ب) التوثيق من خالل التصوير الفوتوغرافي ثالثي االبعاد:
ان عملية التصوير الثالثي االبعاد من االمور الهامة حيث سمحت التكنولوجيا بتوليد نتائج ثالثية االبعاد للواقع ،وقد بدأت
هذه التكنولوجيا منذ عام ( )1980وتعتمد على المسح باستخدام اشعة الليزر وارسال ماليين النبضات الضوئية على الكتلة
الم راد تصويرها (مسحها) فتقوم اشعة الليزر بتكوين ماليين النقاط االفتراضية والتي تمثل متجمعة السطح الخارجي
للجسم ،يتم بعد ذلك ادخال هذه المعلومات الي جهاز الكمبيوتر والتعامل معها لتكوين مجسم للشكل االصلي.
مواقع التواصل االجتماعي والسياحة:
أصبح لمواقع التواصل االجتماعي دورا هاما في التأثير علي اراء وثقافات الجمهور ،وذلك من خالل تزويدهم بشكل
مستمر وسريع بالمعلومات واألخبار واألنشطة الثقافية والسياحية المختلفة في كافة أنحاء العالم.
أن دور مواقع التواصل االجتماعي يتعاظم في الترويج للمناطق السياحية ويكاد يكون أشبه بدور دعائي وذو درجة
مصداقية عالية ،حيث يتم تزويد المهتمين بالعملية السياحية بمعلومات مباشرة من أفراد ذوي تجربة وغالبا ما تكون بدون
مقابل.
فقبل سنوات انتشرت منتديات تهتم بالمسافر وكانت في بادئ األمر تهدف الي نشر صور وتقارير األفراد الذين يشاركون
تجاربهم المميزة في السفر مع اآلخرين .وجاءت مواقع التواصل االجتماعي لتعطي الفرصة لهؤالء االشخاص في
المشاركة بتجربتهم وارائهم وتبادل المعلومات والصور.
وقد حظي الجانب السياحي بنصيب كبير حيث يشارك مستخدموا هذه المواقع ،صورا للمناطق السياحية والفنادق مع
تعليقاتهم إيجابا أو سلبا وهو ما يخلق رأيا عاما سياحيا جدير باالهتمام.
كما برزت أهمية هذه الشبكات في صناعة السياحة ما يسمى بالسياحة االلكترونية التي أصبحت ضرورة في أيامنا هذه
فهي من جهة تتميز بالسرعه ومن جهة أخرى أصبحت الحل لخفض نفقات التسويق والدعاية التقليدية والتي قد تصل
تكاليفها إلى الماليين ،كما أن التسويق االلكتروني هو الطريقة االنجح والتي تتوافق مع متغيرات العصر خاصة وأن رواد
شبكات التواصل االجتماعي كثيرون ،ويعتمدون في بحثهم على أفضل البرامج وأرخص االسعار سواء عند إختيارهم
للفنادق أو لخطوط الطيران.
وحسب التقرير السنوي لعام  2019بمنصة ” ” HOOT SUITEالعالمية وصل عدد مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي 3.484بليون مستخدم حول العالم ،منهم 136.1مليون شخص في الوطن العربي ،أي نحو 53%من عدد
سكان المنطقة ،من بينهم 23مليون مستخدم في السعودية ،بمعدل 67.95%من عدد سكان المملكة.
مما يعكس أهمية ودور وسائل التواصل االجتماعي.ويوضح ضرورة االهتمام بدور وقيمة السوشيال ميديا في مثل هذه
الدول األكثر تقدمًا واستقرارً ا اقتصاديًا(Blog 2019) .شكل (.)4
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شكل ( )4يوضح معدالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي لعام .2019

ان استهداف رواد شبكات التواصل االجتماعي والتواصل معهم من اجل استثمارهم في الترويج للسياحة من قبل اصحاب
الفنادق والمكاتب السياحية وشركات الطيران والتي تعتمد بشكل رئيسي على القرارات الفردية والعائلية في جذب السياحة
لها الن تطبيقات التواصل االجتماعي أصبح لها دور كبير في الترويج السياحي وزيادة اعداد السياح .كما ان مواقع
التواصل االجتماعي تعتبر الذراع التسويقي حيث تشكل السياحة االلكترونية حاليا  %50من السياحة.

ثانيا :اإلطار العملي للبحث:
إن العديد من الصور الثابتة التي يتم التقاطها من اجل تصميم الجوالت األلكترونية االفتراضية لنقل الواقع مباشرة ،تفتقد
الي التفاصيل والجودة ،فهناك بعض التفاصيل واالحتياطات التي يجب علي مصمم الجولة األفتراضية اثناء التصوير ان
يأخذها بعين االعتبار ،وسوف يتم التصوير بداخل قلعة صالح الدين بطريقة ( )360من اجل استعراض االماكن المختلفة
الموجودة وربطها معا من خالل ) (Hot Spotsلتصميم جولة أفتراضية يتضح بها المعالم االثرية الهامة الموجودة
بداخل القلعة .ولكي تكون الجولة االلكترونية واضحة وناجحة .وتؤدي الهدف والغرض المطلوب منها .البد من مراعاة
ارتفاع الكاميرا عن األرض ،والتعريض المناسب لكال من اماكن األضاءة العالية ومناطق الظالل ،مما دعى إلى إجراء
التجارب العملية اآلتية:

التجربة األولى :اثر تغيير ارتفاع كاميرا التصوير عن األرض:
تصميم التجربة:
■ يتم تصميم التجربة علي اساس تغيير ارتفاع حامل كاميرا التصوير عن االرض ،ويتم التصوير من المكان وبنفس نسب
قيمة التعريض.
أدوات التجربة:
■ كاميرا ).(GOPro Max
■ حامل للكاميرا ماركة(Manfrotto MVMXPRO500US XPRO).
■ برنامج تشغيل ) (GOProمن خالل الموبايل.
■ جهاز كمبيوتر(MacBook pro mid 2015).
■ برنامج ). (3D Vista
■ برنامج ). (Photoshop CS 2020
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إجراءات التجربة:
■ يتم تثبيت قيمة التعريض الضوئي وحساسية الكاميرا.
■ يتم التغيير فقط في ارتفاع الكاميرا عن األرض.
تصوير التجربة:
■ يتم تحديد األماكن التي سوف يتم تصويرها ووضع الكاميرا في منتصف الموقع بالضبط.
■ يتم التقاط الصور مرة بارتفاع الحامل بمسافة  20سم شكل ( ،)5ومرة اخري بارتفاع  160سم عن األرض شكل
(.)6
■ يتم تصوير جميع األماكن بنفس االرتفاعين.
المعالجة الجرافيكية للتجربة:
■ بعد التصوير يتم عمل معالجة للصور الملتقطة من خالل برنامج (فوتوشوب) وذلك الزالة حامل الكامير من الصور
دون التعديل في درجات االلوان او قيم التعريض.
■ يتم بعد ذلك تصميم الجولة االلكترونية من خالل برنامج ).(3D Vista
العرض والمشاهدة:
■ عند العرض نجد انه كلما كان االرتفاع قليل كلما كانت زاوية الرؤية منخضة ويظهر جزء كبير من االرض في مقدمة
الصورة ونجد ان االرتفاع المناسب هو 160سم حيث يماثل تقريبا ارتفاع الشخص العادي وبالتالي تكون الرؤية من
منظور طبيعي.
ـ العرض التخيلي األول من ارتفاع 20سم ،بتعريض قياسي لمناطق اإلضاءة المتوسطة.
ـ العرض التخيلي الثاني من ارتفاع 160سم ،بتعريض قياسي لمناطق اإلضاءة المتوسطة.

شكل ( )5يوضح التصوير من ارتفاع 20سم.
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شكل ( )6يوضح التصوير من ارتفاع 160سم.

التجربة الثانية :اثر التغيير والتصوير بقيم تعريض مختلفة:
تصميم التجربة:
■ يتم تصميم التجربة على اساس التغيير في قيم التعريض أثناء التصوير مع ثبات ارتفاع الكاميرا عن االرض.
أدوات التجربة:
■ كاميرا ).(GOPro Max
■ حامل للكاميرا ماركة(Manfrotto MVMXPRO500US XPRO).
■ برنامج تشغيل ) (GOProمن خالل الموبايل.
■ جهاز كمبيوتر(MacBook pro mid 2015).
■ برنامج ). (3D Vista
■ برنامج ). (Photoshop CS 2020
إجراءات التجربة:
■ يتم تثبيت ارتفاع الكاميرا عن األرض 160سم.
■ يتم التقاط الصورة بثالث تعريضات مختلفة إلظهار التفاصيل في مناطق اإلضاءة العالية والمتوسطة والمنخفضة.
تصوير التجربة:
■ يتم تحديد األماكن التي سوف يتم تصويرها ووضع الكاميرا في منتصف الموقع بالضبط.
■ يتم التقاط ثالث تعريضات مختلفة من كل مكان تعريض قياسي-تعريض لمناطق اإلضاءة العالية-تعريض لمناطق
الظالل .شكل ( .)9-8-7وذلك لجميع األماكن التي سيتم استعراضها في الجولة االلكترونية.
المعالجة الجرافيكية للتجربة:
■ بعد التصوير يتم عمل معالجة للصور الملتقطة من خالل برنامج (فوتوشوب) وذلك إلزالة حامل الكاميرا من الصور.
■ نجد ان الصورة ذات التعريض القياسي تفتقد الي التفاصيل في كل من مناطق اإلضاءة العالية ومناطق الظالل.
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■ يتم دمج الثالث تعريضات التي تم تصويرها بحيث تحتوي الصورة النهائية على تعريض قياسي في كل من المناطق
المتوسطة والعالية االضاءة وكذلك مناطق الظالل .شكل (.)10
■ يتم بعد ذلك تصميم الجولة االلكترونية من خالل برنامج ).(3D Vista
العرض والمشاهدة:
■ عند العرض نجد انه عند التصوير بتعريض قياسي فقط لمناطق اإلضاءة المتوسطة ال تظهر اي تفاصيل في مناطق
اإلضاءة العالية وكذلك في مناطق الظالل ،وعليه فيتم تصوير ثالث تعريضات مختلفة مما يتيح رؤية التفاصيل في كل من
أماكن اإلضاءة المتوسطة والعالية والظالل.
العرض التخيلي الثالث بدمج الثالث تعريضات.

شكل ( )7يوضح التصوير بتعريض قياسي.

شكل ( )8يوضح التصوير بتعريض زائد الضهار تفاصيل مناطق الظالل.
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شكل ( )9يوضح التصوير بتعريض ناقص الظهار تفاصيل مناطق االضاءة العالية.

شكل ( )10يوضح الصورة بعد دمج الثالث تعريضات.

تحليل مشاهدات التجارب:
ان تصميم جولة افتراضية داخل االماكن االثرية والسياحية تتأثر بعدة عوامل منها:
ـ ارتفاع كاميرا التصوير عن سطح االرض .حيث يؤثر علي شكل الصورة النهائية عند العرض ،فكلما اقتربت الكامير
من االرض وقل ارتفاع حامل الكاميرا كلما ذادت مساحة االرض في مقدمة الصورة واعطت االحساس بالتصوير من
زاوية رؤية منخفضة ،وبالتالي فكلما ارتفعت الكامير والحامل عن االرض حتي تقترب من الطول الطبيعي لالنسان كان
ذلك افضل حيث تكون زاوية الرؤية طبيعية مما يعطي احساسا اكبر بالواقعية.
ـ تتأثر ايضا جودة الصورة في الجوالت االفتراضية بدقة التعريض .حيث يفضل ان يتم التعريض للصورة باكثر من قيمة
بحيث تشمل كال من التعريض لمناطق االضاءة المتوسطة والعالية والظالل ،بينما التعريض القياسي لألماكن ذات
االضاءة المتوسطة فقط يجعل الصورة في الجولة االفتراضية تفتقد لكثير من التفاصيل.
1197

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية – عدد خاص ()2
الموتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول"

ابريل2021

نتائج البحث:
 -1الجوالت االلكترونية تساعد في توثيق االثار وعرضها بطريقة جذابة سواء من خالل مواقع التواصل االجتماعي او
العرض التفاعلي.
 -2ساعدت برامج الجرافيك في التحكم في قيمة التعريض للصور.
 -3ارتفاع الكاميرا اثناء التصوير تؤثر علي جودة العرض التخيلي.
 -4عند التصوير بطريقة ( )360البد من اخذ قيم تعريض مختلفة لكل من مناطق االضاءة المتوسطة والعالية والظالل.
 -5ساعدت الجوالت االلكترونية التفاعلية علي تنمية اللغة البصرية للمتلقي.

التوصيات:
بعد االنتهاء من الجانب النظري والجانب العملي للبحث يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية:
 -1على المؤسسات السياحية في جمهورية مصر العربية ،ونظرا للظروف العالمية التي يمر بها العالم ،االهتمام
بالتنشيط السياحي من خالل مواقع التواصل االجتماعي وبتكنولوجيا الواقع االفتراضي.
 -2يجب علي وزارة االثار االهتمام بتوثيق االثار من خالل تكنولوجيا الجوالت التفاعلية.
 -3يجب االهتمام بتدريس تقنيات التصوير بطريقة  360والجوالت التفاعلية في الكليات المتختصة.
-4

يجب علي مصوري الجوالت االلكترونية التفاعلية ان يكون علي دراية تامة بالمتطلبات التكنولوجية االزمة من
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