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  وكیفیة استخدامها بالخامات المختلفة التعرف •
  امكانیة عمل اي خامة  •

 
ــى صــنع الخامــات بنفــسك ، فــرغم أن    ــامج ثــري دي مــاكس قــدرتك عل ــك لبرن ــى صــنع الخامــات بنفــسك ، فــرغم أن مــن أهــم معــاییر إجادت ــامج ثــري دي مــاكس قــدرتك عل ــك لبرن مــن أهــم معــاییر إجادت

العمــل و العمــل و إال إننــا عنــدما نــأتي لمرحلــة تــصییر إال إننــا عنــدما نــأتي لمرحلــة تــصییر ....تعــد أهــم أساســیات البرنــامجتعــد أهــم أساســیات البرنــامج ) ) modeling((النمذجــة النمذجــة 
برنـامج ثـري دي برنـامج ثـري دي . . إخراجه فإن الخامات تلعب الدور األعظم فـي تحدیـد إذا كـان عملـك جیـدا أم رائعـا إخراجه فإن الخامات تلعب الدور األعظم فـي تحدیـد إذا كـان عملـك جیـدا أم رائعـا 

إال أنهـا لیـست فـي منتهـى الكمـال ، و إال أنهـا لیـست فـي منتهـى الكمـال ، و ....))materials((  ماكس یأتي مصحوبا بمجموعة مـن الخامـاتماكس یأتي مصحوبا بمجموعة مـن الخامـات
 . . رنامجرنامجقدرتك على التعدیل فیها و إضافة خامات جدیدة من صنعك لهو جزء أساسي من فهمك للبقدرتك على التعدیل فیها و إضافة خامات جدیدة من صنعك لهو جزء أساسي من فهمك للب

maps 
كل خامة في ثري دي ماكس تتكـون مـن مجموعـة مـن الخـرائط ، كـل واحـدة مـن هـذه الخـرائط یمكـن كل خامة في ثري دي ماكس تتكـون مـن مجموعـة مـن الخـرائط ، كـل واحـدة مـن هـذه الخـرائط یمكـن 
تعدیلها لتحصل على أفضل النتائج للخامة ، في هذا الجزء سنحاول شرح الخرائط و كیف تؤثر على تعدیلها لتحصل على أفضل النتائج للخامة ، في هذا الجزء سنحاول شرح الخرائط و كیف تؤثر على 

  ....الخاماتالخامات

  
Diffuse 

ظهــر الرئیــسي لــشكل الخامــة ، هــي التــي تــستخدمها لتحــدد ظهــر الرئیــسي لــشكل الخامــة ، هــي التــي تــستخدمها لتحــدد  هــي المــسئولة عــن الم هــي المــسئولة عــن المdiffuseخــرائط خــرائط 
اللون أو الشكل الرئیسي الذي ستظهر به خامتك فبالضغط على المربع المـون الوجـود بجانـب كلمـة اللون أو الشكل الرئیسي الذي ستظهر به خامتك فبالضغط على المربع المـون الوجـود بجانـب كلمـة 

diffuseإذا أردت إطارات سیارة فأنـت تحتـاج لونـا أسـود ، أو لونـا إذا أردت إطارات سیارة فأنـت تحتـاج لونـا أسـود ، أو لونـا .... ستظهر لك نافذة اختیار األلوان ستظهر لك نافذة اختیار األلوان
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  . . رؤیة الصورة التالیة التي توضح ذلكرؤیة الصورة التالیة التي توضح ذلكأصفر لطالء منزل مثال و یمكنك أصفر لطالء منزل مثال و یمكنك 

  
 فــإذا كنــا  فــإذا كنــا  ))bitmap  images(( هــي أیــضا التــي نــستخدمها إلكــساء الخامــة بــصورة  هــي أیــضا التــي نــستخدمها إلكــساء الخامــة بــصورة diffuseخــرائط خــرائط 

مثال نود صنع خامة حائط من الطوب علینا اختیار الصورة المناسبه لمظهر الطوب، فبجانب المربع مثال نود صنع خامة حائط من الطوب علینا اختیار الصورة المناسبه لمظهر الطوب، فبجانب المربع 
الــذي تریــد لمجــسمك أن الــذي تریــد لمجــسمك أن  لـــخریطة الفرعیـة لـــخریطة الفرعیـة الملـون ســتجد مربــع بـارز بالــضغط علیــه یمكنـك اختیــار االملـون ســتجد مربــع بـارز بالــضغط علیــه یمكنـك اختیــار ا

 ..یكتسي بها كما هو موضح بالصورة التالیةیكتسي بها كما هو موضح بالصورة التالیة

  
الضغط على ذلك الزر یفتح لـك خیـارات عدیـدة كالموضـحة بالـصورة باألسـفل ، أحـد هـذه اإلختیـارات الضغط على ذلك الزر یفتح لـك خیـارات عدیـدة كالموضـحة بالـصورة باألسـفل ، أحـد هـذه اإلختیـارات 

 و هــي تعنــي هنــا فــي ثــري دي مــاكس أي صــورة مــن أي نــوع مــن األنــواع المعروفــة  و هــي تعنــي هنــا فــي ثــري دي مــاكس أي صــورة مــن أي نــوع مــن األنــواع المعروفــة Bitmapهــو هــو 
  . . أي أنها تعني صورة و لیس لون مصمتأي أنها تعني صورة و لیس لون مصمت .  . jpg, bmp, gif,tgaللصور مثل للصور مثل 
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الصور  تنفتح هذه النافذة لنختار الصورة التي سنستخدمها و تظهر bitmapعد ما قمنا باختیار 
  .في النافذة الصغیرة 
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 األشیاء من حولنا یجعلنا ندرك ماهیة هذه األشیاء ، هـل هـي  األشیاء من حولنا یجعلنا ندرك ماهیة هذه األشیاء ، هـل هـي الضوء ذو اهمیة كبیرة ، فبتفاعله معالضوء ذو اهمیة كبیرة ، فبتفاعله مع
العامالن األساسیان عن تفاعل الضوء العامالن األساسیان عن تفاعل الضوء . . إلخإلخ....ساخنة أم باردةساخنة أم باردة....خشنة أم ناعمةخشنة أم ناعمة....مستدیرة أم مسطحةمستدیرة أم مسطحة

  ..Reflectو اإلنعكاس و اإلنعكاس    Specularمع الخامة في ماكس هما خرائط البریقمع الخامة في ماكس هما خرائط البریق
  Specular Color  

أي لــون أي لــون ) ) Specular color((للخامــة فــي البرنــامج عــن طریــق للخامــة فــي البرنــامج عــن طریــق  یمكننــا الــتحكم فــي خاصــیة البریــق  یمكننــا الــتحكم فــي خاصــیة البریــق 
  البریق و شدته البریق و شدته 

  
  

كلمـــة كلمـــة   كنـــك إختیـــار لـــون الـــضوء المـــنعكس علـــى الخامـــة بالـــضغط علـــى المربـــع الملـــون بجانـــبكنـــك إختیـــار لـــون الـــضوء المـــنعكس علـــى الخامـــة بالـــضغط علـــى المربـــع الملـــون بجانـــبیمیم
Specular    

  
 ین ، الحـظ الفـرق فـي لـونین ، الحـظ الفـرق فـي لـونهـذه الـصورة ، فهـاهي إعـدادات اللـون للخـامتهـذه الـصورة ، فهـاهي إعـدادات اللـون للخـامت مزیـد مـن التوضـیح فـيمزیـد مـن التوضـیح فـي 
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specular 
 SpecularHighlights  

الـذي قمننـا بتحدیـده فـي الـذي قمننـا بتحدیـده فـي   Specular فیحدد مدى شدة انعكاس لون الــ  فیحدد مدى شدة انعكاس لون الــ Specular  Highlightsأما أما 
  ..الخطوة السابقة ، باختصار یحدد مدى لمعان الخامة الخطوة السابقة ، باختصار یحدد مدى لمعان الخامة 

  
في المثال الموضح في الصورة باألعلى ، إخترنا كرتین لهما نفس الخامتین و عیننا لهما نفس لون في المثال الموضح في الصورة باألعلى ، إخترنا كرتین لهما نفس الخامتین و عیننا لهما نفس لون 

 ، فهمـا فعـال مـن  ، فهمـا فعـال مـن ))Specular Level(( ، و لكـن أنظـر الفـرق النـاتج مـن تغییـر قیمـة  ، و لكـن أنظـر الفـرق النـاتج مـن تغییـر قیمـة Specularالــ الــ 
   . .أكثر لمعاناأكثر لمعاناة على الیسار تبدو ة على الیسار تبدو  و الواقع و الواقع٨٠٨٠نفس المادة و لكن الكرة ذات القیمة نفس المادة و لكن الكرة ذات القیمة 

مصمم في ذلك ؟ و كیـف یمكـن تطبیـق هـذه المعلومـات عنـد صـنع خامـة مـن الخامـات مصمم في ذلك ؟ و كیـف یمكـن تطبیـق هـذه المعلومـات عنـد صـنع خامـة مـن الخامـات الالمالذي یهم مالذي یهم 
فالـصورتین متطـابقتین فـي الخامـات واإلضـاءة و كـل شـئ مـا فالـصورتین متطـابقتین فـي الخامـات واإلضـاءة و كـل شـئ مـا ....المستخدمة ؟ أنظر الـصورة باألسـفلالمستخدمة ؟ أنظر الـصورة باألسـفل

   . .Specularعدا إعدادات عدا إعدادات 

  
فعلناه هو أننـا اخترنـا لـون فعلناه هو أننـا اخترنـا لـون   لشمعدان الموجود على الیسار یبدو كما لو كان قد تم تلمیعه جیدا ، مالشمعدان الموجود على الیسار یبدو كما لو كان قد تم تلمیعه جیدا ، مااا

Specular لــون اإلضــاءة الموجــودة فــي المــشهد و قمنــا بزیــادة قیمــة لــون اإلضــاءة الموجــودة فــي المــشهد و قمنــا بزیــادة قیمــة  قریــب مــن  قریــب مــنSpecular  level  
 قریـب مـن لـون الخامـة  قریـب مـن لـون الخامـة Specularلزیادة شدة البریق، أما الشمعدان علـى الیـسار فقـد اخترنـا لـون لزیادة شدة البریق، أما الشمعدان علـى الیـسار فقـد اخترنـا لـون 

  ..نفسها و قمنا بتخفیض شدة البریقنفسها و قمنا بتخفیض شدة البریق
دة البریــق دة البریــق  فــاتح فــي الــشمعدان و المنــضدة علــى الیــسار و التعــدیل فــي شــ فــاتح فــي الــشمعدان و المنــضدة علــى الیــسار و التعــدیل فــي شــSpecularباختیــار لــون باختیــار لــون 

 تـشكل فرقـا كبیـرا فـي شـكل  تـشكل فرقـا كبیـرا فـي شـكل Specularحصلنا على السطح الالمع الذي ترونه ، لذلك فإن إعـدادات حصلنا على السطح الالمع الذي ترونه ، لذلك فإن إعـدادات 
  شائها في البرنامجشائها في البرنامجنناألشیاء التي یتم ااألشیاء التي یتم ا

Reflections 
الشمعدانات التي طبقنا علیها مثالنا في الجزء السابق تبدو معدنیة و یمكن أن نخمن أنها مصنوعة الشمعدانات التي طبقنا علیها مثالنا في الجزء السابق تبدو معدنیة و یمكن أن نخمن أنها مصنوعة 
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بنظـرة واحـدة لهـا یمكننـا أن نـدرك بنظـرة واحـدة لهـا یمكننـا أن نـدرك ....اس مـثال و لكـن مـاذا عـن المنـضدة الرخـام ؟اس مـثال و لكـن مـاذا عـن المنـضدة الرخـام ؟من معدن مثل النحمن معدن مثل النح
ـــاقص ، و هـــو اإلنعكـــاس  ـــصر الن ـــاقص ، و هـــو اإلنعكـــاس العن ـــصر الن ـــامج یعطـــي  .  . Reflectionالعن ـــامج یعطـــي فالبرن ـــةستخدمیه ستخدمیه مـــمـــفالبرن ـــةإمكانی ـــل إمكانی ـــل  جع  جع

  ..الخامات عاكسة مما یعطیها مزیدا من الواقعیة الخامات عاكسة مما یعطیها مزیدا من الواقعیة 

  
والـصورة والـصورة    للخـامتین ، الفـارق بینهمـا للخـامتین ، الفـارق بینهمـاSpecularفي هذه الـصورة بـاألعلى تـم تحدیـد نفـس إعـدادات في هذه الـصورة بـاألعلى تـم تحدیـد نفـس إعـدادات 

ـــاألعلى ـــاألعلىب ـــاس  ب ـــا خـــرائط اإلنعك ـــا هن ـــا طبقن ـــاس  هـــو أنن ـــا خـــرائط اإلنعك ـــا هن ـــا طبقن ـــة Reflection  Maps هـــو أنن ـــن بإعـــدادات مختلف ـــة  و لك ـــن بإعـــدادات مختلف  و لك
 كما فعلنا مـع خـرائط  كما فعلنا مـع خـرائط Mapsیمكننا فتح القائمة المنسدلة یمكننا فتح القائمة المنسدلة   Reflectionللوصول لخرائط للوصول لخرائط . . للصورتین للصورتین 

Bumpكما هو موضح باألسفل كما هو موضح باألسفل  . .  

  
  

  
 Material/Map  ح متـصفح الخامـاتح متـصفح الخامـاتتت سـنف سـنفReflectionضغط على الزر العریض المجاور لكلمة ضغط على الزر العریض المجاور لكلمة بالبال

Browser كما فعلنا من قبل و كما هو موضح باألسفل، یمكننا تطبیق أي من الخامات على خـرائط  كما فعلنا من قبل و كما هو موضح باألسفل، یمكننا تطبیق أي من الخامات على خـرائط 
Reflection و لكننا هنا سنركز واحده منهم وهي  و لكننا هنا سنركز واحده منهم وهي  Bitmap  

 Bitmap 
 باألعلى سنجد أن الشمعدان الموجود على الیمین تبدو خامته كأنها مـن  باألعلى سنجد أن الشمعدان الموجود على الیمین تبدو خامته كأنها مـن صورة الشمعدانصورة الشمعدانلو الحظنا لو الحظنا 

  تطبیقتطبیق ب بالقصدیر الالمع، و تبدو أقل أقل تشویشا  و أكثر واقعیة من األخرى، وذلك ألننا قمناالقصدیر الالمع، و تبدو أقل أقل تشویشًا و أكثر واقعیة من األخرى، وذلك ألننا قمنا
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 و اختیـار  و اختیـار Noneزر زر بالـضغط علـى بالـضغط علـى   و یـتم تطبیقهـاو یـتم تطبیقهـا .  . Bitmapاالنعكاس باستخدام الخریطة الفرعیة االنعكاس باستخدام الخریطة الفرعیة 

Bitmap متصفح الخامـاتمتصفح الخامـات من  من  Material/Map Browser  مثلمـا فعلنـا بالـضبط مـع  مثلمـا فعلنـا بالـضبط مـع  الـذي سـیظهرالـذي سـیظهر 
الـصور الموجـودة الـصور الموجـودة فـي المثـال التـالي قمـت باختیـار أحـد فـي المثـال التـالي قمـت باختیـار أحـد . .  مـن الـدرس مـن الـدرسلجزء الثانيلجزء الثاني في ا في اBumpخرائط خرائط 

  . . كما هو موضحكما هو موضح. . لدي كخریطة فرعیة لإلنعكاسلدي كخریطة فرعیة لإلنعكاس

  
  Bitmapلخاصة باختیار صورة هذه هي النافذة ا
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   التي ستستخدمهاBitmapقائمة اإلعدادات الـتي ستظهر لك بعد اختیار الـ 

 
 

یمكــن الحــصول علــى رســم الخــط یمكــن الحــصول علــى رســم الخــط  ( (دورانــى مجــسمدورانــى مجــسمبرســم اي منــتج برســم اي منــتج یقــوم الطالــب برســم یقــوم الطالــب برســم  -١١  
 ::عنوانعنوان الشمعدان فى ال الشمعدان فى الOutlineالخارجى الخارجى 

www.helwan.edu.eg/university/applied/pdf/candle.rar 
   خامة مناسبة لهذا المنتج  خامة مناسبة لهذا المنتج انشاءانشاء -٢٢
  یقوم الطالب بتطبیق الخامة على المنتجیقوم الطالب بتطبیق الخامة على المنتج -٣٣

 
  %)١٠یخصص لها (متابعة الطالب واستجابته لتعلیمات المدرب أثناء الدرس   

  %)١٠یخصص لها  (قدرة الطالب على التحكم فى أدوات العمل وتطویعها
قدرة الطالب على التعرف على الخامات وكیفیة تطبیقها على المنتجات بالسؤال الشفوى فى 

  %)٢٠یخصص لها (نهایة الدرس 
  %)٢٠یخصص لها (قدرة الطالب على انجاز المهام المطلوبة فى الوقت المحدد 
  %)٤٠(قدرة الطالب على التنویع فى الشكل وایجاد بدائل مختلفة 

 


