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אא 
  :أهمهاومجاالت التصميم بالحاسب متعددة 

  التصميم الهندسي •

   الجرافيكيالتصميم •

 تصميم المنتجات •
 التصميم الطباعى والنشر •
 تصميم مواقع الويب •
 وغيرها,,,,,,,  •

 تواستخداماوهذه المجاالت جميعا تطورت الى حد مذهل فى السنوات الخمس األخيرة ليس فى أشكال 

التصميم فحسب بل فى تقنياته وأساليب إنتاج وسهولة اإلمكانيات المتاحة للمصمم لبناء تصميمه بال عناء 

 التطبيقات المختلفة Plugins وإضافات Resourcesوأصبحت موارد . وبال حتى الحاجة إلى وقت طويل للتعلم

  . كبيرا منها أصبح مجانياللتصميم بالحاسب متاحة بالمئات ورخيصة الثمن حتى ان عددا

التصميم الهندسى ودور الحاسب فيه فـى األعـوام         ض مجاالت التصميم بالحاسب مثل      وقد تناولنا بع  

انب األكثر أهمية لدراسى التصميم فى كلية الفنون        والسابقة بالتفصيل لذا فستقتصر دراستنا على الج      

ولكننـا مـع هـذا      . م مواقع االنترنيت   وتصمي  التصميم الجرافيكى وتصميم المنتجات    ىالتطبيقية وه 

سنلخص اوجه استفادة المصمم من التصميم الهندسى حتى يتسنى لنا مقارنتـه مـع التطـور فـى                  

وسيقتصر تناولنا لهذه المجاالت معظم الوقت على التطبيقـات الهامـة وكيفيـة             . المجاالت األخرى 

  .استخدامها

  :أوال التصميم الهندسي

ليشمل كافـة    يمتد   وإنماآلالت والمعدات   افى العمل الهندسى على تصميم      ال يقتصر استخدام الحاسب     

وكافة  اإلنتاجية العمليات  توجيهوالرسم والمحاكاة والتحليل  والتصميم ومنها مجاالت العمل الهندسى

  . مراقبة الجودة-التصنيع 

  :ن الحاسبات فيما يلىم تلخيص أهم أوجه استفادة التصميم الهندسى نويمك

ل قواعد بياناتها عن كافة أجزاء المنتج أن تعد خطـط اإلنتـاج وبطاقـات التـشغيل           من خال  •

والرسوم التنفيذية متضمنة كافة البيانات الالزمة من قوائم الخامات الالزمة إلى قوائم فحص             

  . واختبار ومراقبة جودة اإلنتاج وكذلك البيانات الضرورية الختبار المعدات واألدوات

 محاولة البحث والدراسة عن كل      فى المهندسون   ،انات والمعلومات المتوفرة  قواعد البي  تساعد •

 وباسـتخدام    التـصميم  كلا تقدم الحل األمثل لمـش     أنالممكنة التي يمكن    والبدائل  االحتماالت  
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  ٠ هذا ممكن وبأقل التكاليف للوصول الي التصميم االمثلأصبحالحاسب 

ية واستخدام امثل للموارد والطاقات وإيجاد      يوفر الحاسب للمنتج الهندسى جودة إنتاجية عال       •

  .البدائل الالزمة فى عمليات التصميم المختلفة

   قدرات تخطيطية وإمكانيات الرسم والتجسيم التى توفرها نظم التصميم بمعاونة الحاسبات •

التصميم بمعاونة الحاسبات الشكل التقليدى لمخرجات الحاسب أى بطباعة الرسـم           تقدم نظم    •

استخدام البيانات مباشرة فى توجيه العمليات التنفيذية وتشغيل اآلالت         ر أهمية هو    لكن األكث و

 لتوفير عمليات تـشغيل عاليـة       CNCأو ماكينات التحكم الرقمى     التى يمكن وصلها بالحاسب     

كما يمكـن   الدقة واكثر أمنا خاصة فى الصناعات التى تكون هناك خطورة فيها على اإلنسان              

  .Robotsسمى باإلنسان اآللى لها كذلك توجيه ما ي

  :التصميم الجرافيكى: نياثا

 لقـد   . تثبت نفسها يوما بعد يوم    ة، عبارة قالها القدماء والزالت       كلم  ألف  من أفضلواضحة  لصورة  

 الرسم علي حوائط معابدهم باأللوان لتكوين صورا واضحة تحكي          آالف السنين استخدم الفراعنة منذ    

م تتماشى مـع طبيعـة تفكيـر        و الصور والرس  كانتمدار التاريخ    وعلي   .تاريخهم وتسجل عظمتهم  

ـ      .  وقدرته على اإلبداع   عقلهنمو  اإلنسان و  م والـصور   و فنجد المهندسين والعلماء يستخدمون الرس

بأشكال عديدة ثنائية صورة رسومات  فى  ونبض أفكارهملكي يبرزوا نتائج أعمالهم وحساباتهمدائما 

 أصـبح  تكنولوجيا المعلومات وتقنيات االتصال الرقمىعصر  فى آلن ونحناو .األبعاد وثالثية األبعاد

بـل  .  بالحاسب سهال وفي متنـاول الجميـع   للتصميمابتكار وتعديل الرسم باستخدام األنظمة الحديثة       

 بل وفي طبيعة  وإبداع النماذج والمحاكاةطرق استحداث الرسوم فى هذه األنظمة تغيرا كبيرا أحدثتو

  ٠التصميم ذاته

المقصود بالتصميم الجرافيكى هنا هو إنتاج األعمال التصميمية ذات البعدين حتى لو كان هذا العمل               و

تعامل مع التصميمات ذات بعدين قد يتعامل مـع صـور أو رسـوم تخلـق                الو. تعبيرا عن بعد ثالث   

لحاسـب  لكى تستخدم إمكانيـات ا  بواسطة الحاسب أو تدخل إليه بواسطة البرامج والمعدات المناسبة

  . الجرافيكية للتأثير والتعديل والتحوير فيها

ويكون استخدام الحاسب فى أعمال التصميم الجرافيكية ثنائية البعدين مجديا الحاجة لالسـتفادة مـن    

  :قدرة الحاسب فى

التصميم علـى   Renderingإخراج التصميم بالطباعة بكفاءة ودقة عالية وقدرته العالية على إظهار •

لتى تظهر مدى ما لدى الحاسب من قدرة على المحاكـاة اللونيـة والملمـسية               شاشة الحاسب ا  
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لخامات التنفيذ ومحاكاة البيئة المكانية المفترضة إظهار الخامة عليه حتى نرى مـدى مالئمـة               

  .التصميم للخامة المطلوبة فيمكننا توثيق قرارنا بالتصميم والخامة

ريق التأثيرات والمرشحات المختلفة التى توفرها      االستفادة من تقنيات غير تقليدية مضافة عن ط        •

البرامج لكى تضيف إلى الصورة المدخلة ماال يمكن للمصمم إضافته بأساليبه التقليدية أو التـى               

  .يستغرق أداؤها يدويا أضعاف الوقت التى يستغرقه الحاسب فى إعطاء نفس تأثير

ة فى صورة أخرى مع إعطاء       أو وضع جزء من صور     -إمكانية دمج صورتين فى صورة واحدة        •

 لحماية جزء معـين مـن    Mask األجزاء المنقولة درجة شفافية مناسبة، كما يمكن عمل األقنعة 

الصورة من المؤثرات أو اللون أو التغيير الذى نحدثه بالصورة كلها أو إحداث التأثير على هـذا                 

  .الجزء بالذات

 وعنـد تغييـر حجـم    أكثر  أو)، االرتفاعالطول، العرض ( فى بعد واحد والنماذجتحجيم الصور •

الصورة فإن البرنامج يحدد كيفية إضافة أو حذف النقاط عن طريق استخدام واحدة مـن عـدة                 

  . وسائل تقوم بضبط القيم اللونية للنقاط المضافة أو المحذوفة

حتى كـصورة   فى شكل مجموعات أو  منفردة أوPixelالتعامل مع اصغر وحدات الصورة البكسل  •

ملة بالتعديل واإلضافة والتكبير والتصغير وتغيير القيم اللونية والضوئية وهو أمر يتيح التعامل             كا

وألن وحـدات   .الدقيق جدا ويكفل للحاسب إمكانية السيطرة على كل أجزاء الـصورة أو الرسـم  

البكسل التى تشكل عنصر بناء الصورة النقطية تعبر عن درجات ظليه ولونية عديدة فـأن فمـن               

  .ممكن أن إحداث تشوهات للصورة النقطية بتغيير حجمها أو ضغطها على الشاشةال

التعامل مع الصور فى شكلها الرسومى الذى يتكون من خطـوط ومنحنيـات تعـرف بواسـطة                  •

 ويعالجها كعالقات رياضية ومنطقيـة وهـو بهـذا يختـصر            Vectorsى المتجهات   مإحداثيات تس 

  .انه يوفر سرعة عالية فى التعاملمساحات التخزين الالزمة لحفظها كما 

التقنيات الجديدة التى يضيفها الحاسب اآللى إلحداث تغييرات لونية وملمسية ال نهائيـة وبدقـة                •

 ونظـام    RGB عالية من خالل تفاعل المصمم مع عدد من النظم اللونية مثل أنظمة لونية نظـام 

CMYK  باإلضافة إلى نظام HSL ال خصبا وواسعا إلحداث التعـديالت  وهو ما يتيح مجا.  المعروف

  .المرئية المرغوب فيها

التنوع الواسع والطرق العديدة المدى لوسائط إدخال األفكار المبدئية والرسوم والصور للحاسـب      •

اآللي وحفظ الصور والتي تمكن الحاسب من أن يرسل أو يستقبل صور من وإلى مجموعة كبيرة                

فالحاسب يتيح التعامل مع التصميمات الجرافيكية     . لمتنوعةمن البرامج األخرى ومعدات اإلخراج ا     

  .vector أو الرسومات المتجهة bitmapفى صورها المختلفة سواء كانت من نوع الصور النقطية 
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ويتيح هذا  . سرعة األداء مع التنوع الواسع إلمكانات التغيير والتعديل ثم التراجع إذا ما لزم األمر              •

ن األفكار والمقترحات لتصميم واحد بدون االضطرار إلعادة التـصميم          السرعة فى إنتاج العديد م    

  .أو النسخ

   :والحاسب المصمم الجرافيكىالعالقة بين 

على شكل من   غالبا   التى تنطوى     إنتاج تصميماته   ويلم بإمكانيات الوسيط وخطوات    المصمميستكشف  

 ودون أن تـشوه صـورة       ممالمـص برمج، وهو شكل أكثر تعقيداً بدون شك لـدى          م ال  العمل   أشكال

 أعلى درجة   إلىللرقى بعملة    مبدع   فنانأى   يمكننا أن نقارنها بمحاوالت      هذا المصمم األحاسيس لدى   

 ليس صـحيحاً  ه كل منها على السابقة لها، ولعلتتطورلإلثارة، وهذا بالطبع يتم على خطوات متتالية       

 وغير حر   لونية معينة لم الرصاص أو بخامة     كالقمعينة   يكون حراً تماماً فى التعبير بأداة        المصممأن  

قد تنازل تمامـا    ين  مصممفى التعبير بأداة أخرى كالحاسب، بل على العكس تماماً فهناك بعض من ال            

، عن اللجوء الى األدوات التقليدية واتجه بكل حواسه الى المجال األكثر رحابة فى التصميم بالحاسب              

  .انيات التى توفرها األداة أو الخامة عند العمل بها  دائماً يأخذ فى االعتبار اإلمكمصممفال

 دائماً يقوم بمحاوالت توسيع مجال هذه اإلمكانيات فى التعبير عن طريـق المهـارة        المصمم كما ان و

ـ           ال يمكـن أن يتعـدى       هوالبراعة فى االستخدام ومحاولة اكتشاف معالجات وخصائص جديدة، ولكن

وحيث أن المسألة نسبية فـإن       .ته أو خاماته فى التعبير أو الرسم      اإلطار العام المحدد إلمكانيات أدوا    

فإن هذه المسألة قد أصبحت تأخذ منحـى         المصمم على الحاسب كأداة فى يد       هنفس الشىء يمكن قول   

آخر فى التصميم بالحاسب فاإلمكانيات التى نعنيها هنا قد أصبحت تشمل نظاما معقدا يتضمن المصمم               

اسب المتاحة للمصمم وهى صورة أكثر تعقيدا من الشكل القـديم للمـصمم             والبرمجيات ومعدات الح  

 المنتجة باستخدام الحاسب    التصميماتوعلى ذلك فإنه يجب أن ينظر الى        . الجالس على لوحة الرسم   

كل من المصمم وما يستخدمه من برمجيات وتقنيات تصميم بالحاسب          عند تقييمها من خالل إمكانيات      

   .لفيديو وما اليهاومعدات مثل بطاقات ا

شكل جمالي نشأ علـى     انتاج أو صورة أو     أي  "  الحاسب بأنه    التصميم الجرافيكى باستخدام  قد عرف   

وسـائل   بمساعدة   رقميا منطقيا أو    مدخلةبيانات  او تطوير او معالجة      نقل    رقمى يتم من خالل    أساس

  ". آليات إليكترونية واساليب و

 بهذه األداة الجديدة ،     المصممات المصاحبة له وأيضا الهتمام      وكنتيجة النخفاض ثمن الحاسب والمعد    

 المتنوعة والمميزة فـى     التطبيقات البرمجية فقد أنتجت الشركات الخاصة بتصميم البرامج العديد من         

بل وقد صممت هذه البرامج بشكل يسهل استخدامها        . بوجه عام الفنون  التصميم بوجه خاص و   مجال  

 أن  للمـصمم ك وبشكل جوهري أساليب التعامل مع الحاسب، حيث يمكن          ، فغيرت بذل  المصمممن قبل   
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يختار الفعل المطلوب تنفيذه أو نوع العمل عن طريق قائمة من األوامر الموجودة على جانب الشاشة                

" الفـأرة  " المـاوس  ومن الممكن أيضا إعطاء األوامر للحاسب بدون استخدام الكتابة وذلك باستخدام          

بحيث يستطيع المستخدم التحكم فى العمليات الفنية التقنية التي تستلزم          شابهة  وأجهزة إدخال أخرى م   

 هـو الطريقـة     "الفأرة"الماوس   بكفاءة ويسر، واستخدام     وتحويلها وتعديلها  كهاتحري و األشكالرسم  

األكثر تفوقا بالنسبة لعمليات الرسم حيث إنه يقوم بترجمة حركة اليد إلى حركة مشابهة لمؤشر فوق                

  . شةالشا

  :  فى عمليات الرسم بالحاسب  الدقيق الواعى التحكم

تنفيذ عمل ما مستخدما خامات تقليدية مثل القلم أو الحبـر علـى سـبيل     فى  بدأمصممالنفرض أن 

المثال، عندما يستخدم الحاسب فإنه سوف يقوم فى البداية بإدخال أحد رسومه الـسابقة بالخامـات                

 أو يقوم ببناء لوحـة جديـدة باسـتخدام     Scanner الماسح الضوئيالتقليدية إلى الحاسب باستخدام 

فـى    Pixel  ثم يقوم بعد ذلك بعمل عدة معالجات على هذا العمل، حيث أن كل نقطة صغيرة                  الماوس

 التحكم فيها، فعن طريق سحب الممحاة عبر        للمصمميمكن   هذا العمل الذي يظهر على شاشة الحاسب      

 وذلك بتحويل كل النقاط التي تمـر عليهـا          ها محو جزء من   مصممن لل  يمك التصميممساحة معينة من    

 أن يعمل أيـضا     مصمم، كما يمكن لل    أو لون الخلفية وفقا لما يريد المصمم       الممحاة إلى اللون األبيض   

بشكل أدق وذلك عن طريق تكبير جزء معين من اللوحة، وعن طريق هـذا التكبيـر يمكـن تغييـر                    

وبمـا أن   . كونة للوحة كلها بل ويمكن التحكم فى كل نقطة على حدة          مجموعات صغيرة من النقط الم    

الحاسب يستطيع أن يجمع عناصر اللوحة مرة أخرى بعد عملية التكبير إلى حجمهـا األصـلي فـإن            

 مثال عكس   مصمم يستطيع عمل تحويالت سريعة وعكسية بواسطة أمر واحد فقط ، فيمكن لل            مصممال

مضادة الموجودة أو قلب هذا الجزء، كما يستطيع عمل تقـابالت فـى             ألوان هذا الجزء إلى األلوان ال     

أجزاء من الصورة بشكل تكراري ليحقق تأثير معين يرتضيه للعمل الذي ينفـذه، وبطبيعـة الحـال                 

وقد وفرت هذه البرامج الجديـدة      . فباستخدام أدوات تقليدية يصعب عمل مثل هذه التحويالت الكبيرة        

لحاسب مميزات عديدة للجهاز تؤثر بدون شك فى اسـتخدامه مـن قبـل              واإلضافات التي زود بها ا    

  .  وهذه المميزات تتمثل فى الترجمة السريعة لألوامر والمحتوى المرنمصممال

   : .واألفكار والواضحة للعمليات الترجمة السريعة

 يمكن أن   إن استقبال الحاسب ألي معلومات أو أمر يتجول داخل الجهاز إلى سلسلة من األرقام، حتى              

التـشغيل لهـذه المعلومـات      يتعامل معها الجهاز بشكل آلي، وهذا ينتج عنه السرعة فى عمليـات             

 يترجم الجهاز األوامر واألشكال بنفس الطريقة، حيث يمكـن           والتصميم  الفن ت، وفي مجاال  واألوامر

يمكـن أن   للحاسب أن يترجم وبسرعة وجهات نظر مختلفة حول عمل واحد، فعلى سبيل المثال فإنه               



אאא 
  

٦  

  

يرسم أي شكل بأفضلية معينة، ثم بعد ذلك وبتغيرات بسيطة يمكن أن يبدو بشكل مختلف تماما عـن                  

األلوان وتغيرها بـسرعة بحيـث    فى ذي قبل وهذا ينطبق أيضا على األلوان فيمكن بسهولة التالعب

  .  اختيار العالقات اللونية فى الشكل الفني بشكل سريعمصمميستطيع ال

   :  المتجددمصمم الإبداع وتغيره الدائم الذى يؤكد على وىمرونة المحت

الجهاز تسهل عمليات التغير أو التعديل      يتفهمها  إن عملية ترجمة الحاسب لألشكال إلى أرقام خاصة         

 أن يغير أي عنصر من تلك العناصر ويمكن لمكونـات الـشكل أن تتحـرك أو              مصممحيث يستطيع ال  

وبما أن ترجمة الحاسب هي تمثيل رقمي فإن أي تغير فى هـذا             . لكتمحى أو يعاد ترتيبها وما إلى ذ      

التمثيل ال يغير أو ينقص من مكونات العمل، وذلك نتيجة لمرونة محتوى الـشكل المتـرجم رقميـا                  

 ال يفقد الجـودة النهائيـة لمعالجـة         مصممومهما كان التغيير بسيط أو شامل للشكل المرسوم فإن ال         

 وإنتاجه مصمم على إبداع الالتعامل مع العمل بدون شك لها تأثير فى عةهذه المرونة والسر. الحاسب

  . االبداعى

 ورغبته فى اختيار األلوان أو مصممالتعامل له أهمية وتأثير قوي على طموح ال فى  المرونة عاملإن

، ومالرس فى األدوات المتاحة، أو يمكن القول بأن اإلمكانات التي تتصف بالمرونة تشجع على التجريب

فعلى سبيل المثال فإن رسم االسكتشات يمكن أن نحصل عليه على الشاشة بشكل ثنائي األبعاد وهذه                

 ، االتـزان التـصميم األبعاد بين عناصـر   فى  كأساس للتجريبمصممالرسوم األولية يمكن أن تفيد ال

فالغرض من هذا نضج ، ي بهذا الشكل أن     للتصميم وما إلى ذلك ويمكن      التناسق، المالئمة االستخدامية  

التجريب ليس من الضروري أن يكون إنتاج العمل بشكل نهائي، ولكن لمقارنة التغيرات المختلفة فى               

ذلك التجريب توفره المرونة المتاحة فـى اسـتخدام         . تصارعها داخل اللوحة أو التصميم العام للعمل      

ة السريعة ومرونـة األدوات أو  االعتبار كال من الترجم فى وإذا أخذنا. األدوات التي يوفرها الحاسب

وبهذه األدوات يستطيع   . والتصميم الفن   ةالمحتويات، فإننا نجد أن الحاسب أداة عمل فريدة فى مجال         

وعمومـا  .  أن ينظر نظرات مختلفة من عدة وجهات لنفس المشكلة بوضعها جنبا إلى جنب             مصممال

،  او التصميم الجرافيكى   للعمل الفني فإن الحاسب سوف يستخدم كخطوة متوسطة فى العملية البنائية          

 أن يختبر أفكاره بحرية أو يغيرها ويتركها نهائيا ، فهـذه اإلمكانـات              مصممأو كمكان يستطيع فيه ال    

  .قة جيدة للتجريب طريمصممكلها توفر لل

   : التصميم الجرافيكىجمالية لتقييم المقاييس ال

خدام الحاسب واالعتـراف بنتائجـه أمـر         الست  بشكل خاص  ينمصممال المجتمع بشكل عام و    إن تقبل 

ين التـي   مصممحتمي ال مناص منه إن لم يكن اليوم ففى المستقبل القريب جدا، وتلعب مجموعات ال              

قد أصـبحوا اآلن الجـسر    دورا متميزا، فاستخدمت الحاسب وما يوفره من ميزات وأدوات مستحدثة  
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  . ينين اآلخرمصممالذى ينقل تلك التطورات إلى أقرانهم من ال

المستقبل يجب التفكير فى عدة تساؤالت جمالية وفلسفية تحـيط باألسـلوب    فى وكنتيجة لما سيحدث

 للوصول إلجابات مقنعة حول استخدام وقبول الحاسـب كوسـيلة تعبيـر فنـي               الذى بدأ ينتشر بقوة   

نولوجيا متعارف عليها، وأهم هذه األسئلة التي تبحث عن إجابات محددة لها هي مدى تأثير هذه التك               

 وعلى مقدرته على اإلبداع وعلى طبيعة الفن ذاته وإلى أي مدى تؤثر أنظمـة               مصممالحديثة على ال  

وهل تؤدي الخيارات المتاحة مـن خـالل    الحاسب الحالية والبرامج المتداولة على النتيجة النهائية ؟

 ؟ سواء بسبب المعلومات     مصمم هذه الوسيلة الجديدة إلى تقيد وتحديد الخيارات المتاحة أمام ال          إتباع

 والتصميمات  المتاحة والمتوفرة؟ وهل األمر يتطلب استخدام مقاييس جمالية جديدة لتقييم فن الحاسب           

 ؟ وهل تنخفض قيمة بعض التصميمات الفنية المعدة بواسطة الحاسب بـسبب طبيعتهـا         الناشئة عنه 

  بشرية ؟ غير الفريدة وبسبب إعدادها بواسطة اآللة وليس بواسطة اليد ال

 حدث تطور كبير فـى أسـاليب إعـداد          هأنفندعى  لإلجابة على جانب كبير من التساؤالت السابقة        و

أن ما أنجز فى اآلونـة       وحتى تصميم المنتجات والمطبوعات وصفحات الويب لدرجة         التصميم الفنى 

يوضح مدى  ا و األخيرة من هذه التصميمات واألعمال الفنية يظهر بوضوح عنصر اإلبداع الفردى فيه           

  .التنوع واالبتكارية التى يتضمنها

  ؟التصميم بالحاسبماذا تقدم برامج 

 قدمت وتقدم الكثير للعلم، فأنها قدمت الكثير أيضا للفن بفروعـه            التصميم بالحاسب أذا كانت برامج    

الرسـوم  بـرامج   تطور تصميم المنتجات وصور ومواقع الويب لكـن         وأوضح مثال لذلك    . المختلفة

 هى مثال عل التقدم السريع والمذهل       التليفزيونية التى تم تصميمها بواسطة برامج الحاسب       المتحركة

 إلنتاجـه  كان يستغرق عدة سـنوات       أربعينياتففيلم من افالم الرسوم المتحركة فى       . فى هذا المجال  

 ا يقول ان الحلقة الواحدة تستغرق فى إعداده       واليوم نجد مخرج لحلقات مثل حلقات المفتش كرومبو       

 Animation  تحريك الـصور  بتطبيقات وتستخدم برامج الحاسب لذلك ما يسمى .أسبوع واحد ال غير

Packages .     بيانات رقمية   الصور والنماذج ثالثية األبعاد فى شكل        وباستخدام هذه الوسيلة يتم تخزين

ـ     .  المطلوب تحريكها فى ذاكرة الحاسب      واألشخاص الخاصة باألشياء  ل هـذه   ثم يقوم الحاسـب بنق

بشكل رقمى أسهل وأكثر شيوعا فى التـداول        ماكن جديدة ويتم تخزين الحركة      مواضع وا األشياء الى   

   . اآلن

 فان تصميم الرسومات    الترفيه فى وسائل    التصميم الجرافيكى بالحاسب  وباإلضافة الى استخدام برامج     

الهندسـية المختلفـة يـتم    بذاته فاألشـكال    قائما مجاال أصبحواألشكال المتحركة بواسطة الحاسب 

 random shapes  العـشوائية ميزة خلق األشـكال بل أن استخدام . تصميمها بواسطة معادالت رياضية
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 قـد ال    المـصمم وفى هذه الحالة فان     . يؤدى الى الحصول على أشكال مختلفة مع كل تنفيذ للمعادلة         

      .إلبداع واالبتكار على امصمميعرف مسبقا نوع الشكل الذى سوف يتم رسمه مما يساعد ال

אאאא 
و مع ظهور الحاسبات ظهـر العديـد مـن بـرامج التـصميم              .. مع بداية التطور التكنولوجي والعلمي      

 – خطـوط    – فرشـاة    –ألوان  (  و تحمل مختلف مكونات التصميم       ،الجرافيكية مختلفة الخصائص والقدرات   

  .األبعاد األشكال ثنائية األبعاد والمجسمات ثالثية  من أدوات بناءوغير ذلك) ممحاة 

هـو   ١٩٨١و كان أول برنامج تم إصداره خاص بالتصميم الجرافيكي على أجهزة الحاسبات اآللية سنة               

 ثـم   Apple Mackintoshأجهزة الماكنتوش  للعمل على أول إصدار له الذى كان Mac Paintبرنامج ماك بينت 

والذى كان اكثر قدرة علـى االسـتفادة مـن           Windows يعمل تحت نظام التشغيل      ىاعقبه برنامج الرسام الذ   

واألشكال مقارنة بذلك المتاح لحاسبات      األلوان الحاسب فى تسهيل عمليات الرسم والتعديل ومعالجة         إمكانيات

 من حيث    و قد كان برنامج الرسام يشمل المكونات األساسية للتصميم الجرافيكي           . فى ذلك الوقت   الماكنتوش

القدرة على عرض الصور من الملفـات الخارجيـة أو           يملك    لم يكن  هلكنو.  الخ …قائمة األلوان أو الخطوط     

  . إال فى تنسيقات محدودةإجراء أي تعديالت عليها

و مع تطور البرمجيات في الحاسبات اآللية اتجهت كل األنظار إلى برامج الجرافيك والتصميم والعمل على                

قادرة على التغييـر و اإلضـافة للنـسخ األصـلية مـن              تصميمية،   قابلة لتحمل أي أعباء   تطويرها لتكون   

ج الخاصـة بالتـصميمات     وبالفعل تمكن المصممون والمبرمجون من ابتكار العديد من البـرام          .التصميمات

  : تقسم هذه اآلن إلىأنويمكن . الجرافيكية

  Image Processingبرامج معالجة الصور  •

o وتحسين الصور األبعاد الثنائى تطبيقات التصميم Image enhancement 

o  برامج استعادة الصورImage Restoration 

o  ضغط الصور برامجImage compression 

 تطبيقات النمذجة والمحاكاة الثالثى األبعاد •

o  برامج النمذجة والمحاكاةModeling and simulation 

o  برامج المحاكاة التفاعليةInteractive simulations 

o  3برامج التحريك الثالثى األبعادD Animations  

 تطبيقات الرسوم المتحركة •
o Morphing 
o Animation 

 تطبيقات تصميم صفحات االنترنيت •
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  والنشرالطباعةتطبيقات تصميمات  •

لكن المهم هنا اإلشارة إلى أن هذه البرمجيات والتطبيقات تتداخل فيما بينها ويتم االستفادة بها بشكل متبادل                 

 بتوظيـف   األبعـاد  نوع خاص من الرسوم ثنائية       إنتاجفيمكن على سبيل المثال     .  المصمم أهداف تحقيق   فى

 من خـالل برمجيـات      األبعاد ثالثية رسوم   إنتاجكما يمكن بالعكس    . مناسب لبرمجيات التصميم ثالثى األبعاد    

فادة من برامج الرسوم ومعالجة      كما يزداد يوما بعد يوم االست      . مثل الفوتوشوب وغيره   األبعادالتصميم ثنائى   

 الرسوم المتحركة بشكل مباشر من هذه البرمج مثل استخدام الفوتوشوب فى انتاج صـور               إنتاج فى   الصور

  . المتحركةGifال

    Image processingتطبيقات معالجة الصور 

واحد من األسـباب   هو التعامل مع الصور بالتعديل والتغيير والمعالجة ل Image processingمعالجة الصور 

  :التالية

  improveتحسين الصور  -

o   بإضافة التحسينات enhancement وتعزيز جماليات الصورة  وتأثيرها  

o استعادة وترميم واسترجاع الصور   restoration  

  extract information الستخراج البيانات والمعلومات من الصور  -

o  بتحليل الصورanalysisوى المعلوماتى لها وعناصرها  وتصنيف المحت. 

o       ببناء القدرة على التعرف البصريrecognition        على الصور سواء كان هذا التعرف بشريا 

 او من خالل الحاسب

 change their structure تغيير بناء الصورة  -

o  تحرير الصورimage editing ومعالجة محتواها البصرى او المعلوماتى  

o  ضغط الصورcompressionخزينها وتقليل حجم ن 

والمعالجـة الرقميـة    . وتعالج الصور عادة باستخدام وسائل وتقنيات بصرية او فوتوغرافية او الكترونيـة           

للصور هو نمط من أنماط المعالجة يعتمد بشكل رئيسي على الحاسبات وهو أكثر أنواع معالجـات الـصور                  

ى المـستقبل فإنـه مـن المتوقـع ا          وف. تداوال هذه األيام وذلك ألنه يتميز بسرعته ومرونته ودقته البالغة         

 وأساليب المعالجات التناظرية سيكون لهـا انتـشارا   electro-optical (photonic)األساليب الفوتوالكترونية 

  . أوسع قد يتجاوز ما للمعالجات الرقمية  للصور من انتشار اآلن

شأة عبر الحاسب مـن بـرامج       وال تقتصر المعالجات الرقمية للصور على الصور الفوتوغرافية  او تلك المن           

 X-rays ,  صور تأتى من مصادر واسعة مثل اشعة اكـس  إلى يتجاوز ذلك وإنما. مثل الفوتوشوب او غيره

 األشعةاو . infrared or ultraviolet  تحت الحمراء  او فوق البنفسجيةاألشعة وصور radar ,وصور الرادار
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  ..Ultra sonic (sonar) فوق الصوتية

 منها وذلـك  blur  الشحوب والزغللة  وإزالةات تحسين الصور تحسين جودة الصور ووضوحها        تتضمن عملي 

 او اظهـار    Contrast كما يمكن ان تتضمن زيادة او تقليل التباين       . لتتوافق مع متطلبات االستخدام الطبيعية    

 رؤيـة اكثـر     وقد يستهدف التحسين بنـاء    . التفصيالت او تلوين بعض اجزاء الصورة بشكل مغاير لما فيها         

  .وضوحا لكل الصورة او اجزاء منها لتصبح مرئية بشكل افضل واكثر وضوحا

 من جودة الصورة باستخدام محتوى معلوماتى قد يتجاوز ذلك Image restoration ويحسن استرجاع الصور

لف قـد   وهذه المعلومات قد تتضمن كيفية نشأة الصورة واى انواع التشوه والت          . الموجود فى الصورة ذاتها   

 البعـد  – geometric distortions تشوه فى االبعاد وتناسب االجزاء مع بعضها – noiseالشوشرة  (أصابها

، وغيرها من التشوهات التى قد تنشأ اثناء علية نقل الصور او معالجاتها            )defocusing عن البؤرة الحقيقي    

  .المختلفة

ومعرفـة او تقـدير     . الصورة نتيجة الحركة   Blur ويمكن ان يصيب نوع من الضبابية او الشحوب والزغللة        

 التـشوهات الهندسـية     إزالـة كمـا يمكـن     . نوع الحركة ومقدارها يمكن ان يساعد على تقليل هذا التأثير         

geometric  distortion   يمكن ان يكون استعادة الـصور   . او لتحسين مظهرهاأصلهاالستعادة الصور الى

معقدا فى إجراءاته ويستغرق زمنا طويال لذا فإنه ال يـستخدم اال عنـدما              مكلفا ومرهقا كما يمكن ان يكون       

  .تكون الصور مهمة او غالية

  :تحليل الصور

  :تحلل الصور لألسباب التالية

 الحصول على معلومات كمية من الصورة -

ماكينـات التحـك    (لتوجيه او التحكم فى الروبوت او ماكينات التصنيع الرقمى بمساعدة الحاسـب              -

وفى تعليم االالت الذكية التعرف على االجزاء والقياسات الو المساحات كمـا تـوفر              )  CNCى  الرقم

 .orientation  او الوضع الفراغى للجسمoutline shapeلهذه الماكينات الشكل الخارجى 

 .الحصول على بيانات احصائية كالتوزيع التكرارى للبكسالت وقيمها اللونية -

 .ؤية البصرية فى فحص المنتجات وعمل الماكيناتمساعدة او الحلول مكان الر -

   PhotoShopبرنامج الفوتوشوب 

هو برنامج يختص بمعالجة الصور من حذف أو إضافة أو تغيير في درجاتها اللونية أو في أبعادها الهندسية                  

 من تكبير أو تصغير أو دوران ،وهو برنامج عظيم ومتطور ومعقد بطريقة مذهلة ولكنه في نفـس الوقـت                  

يسمح لك بأن تقوم بمهام على مستويات عديـدة ،وقـد    ت  للبرنامج ةالتاموالبساطة   .سهل جداً في االستعمال   

صمم البرنامج ليراعي الدقة الشديدة في أي من التغيرات التي يريد المستخدم القيام بهـا علـى الـصورة                   

  .جميع األدوات ،البرنامج متعددة ومصممة لشتى األغراض المختلفة ويمكن التحكم بدقة في 
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منذ حقبة مضت عندما كان يريد شخص في جريدة أن ينشئ صورة لغالف تضع صورة حصان يقفز فـوق                   

وكان من الممكن للمصور أن يحضر صـورتين رائعتـين          . قوس قزح ، فلقد كان األفراد يستدعون مصوراً         

 وجهة نظر الجريـدة يأخـذ       وكان هذا يأخذ الكثير من الوقت والجهد ومن       . ويضعهما معاً في غرفة مظلمة      

أما  التعامل مـع هـذا   .وكان كل هذا يحدث قبل الحصول على المرحلة النهائية من الفيلم . الكثير من المال   

  .مهما كان المفهوم الذى لديه او الفكرة التى يبغى تنفيذهاالبرنامج فانه يضع تلك المقدرة في أيدي الشخص 

 .كل كبير وقد طرح أدوات متنوعة وأساليب شتى للتحكم في األلوان          برنامج مرتبط باأللوان بش   والفوتوشوب  

المشاهدة األولى للبرنامج تعطى فكرة جيدة عن األدوات الخاصة به ، فنرى على يـسار الـشاشة قائمـة                   و

بعـض  و. الختيار أمر أو وسيلة أضغط عليها بالفأرة مرة واحـدة          و .Toolboxتحوى بعض أدوات البرنامج       

نرى بأعلى الشاشة شريط قائمـة  بـه          .تيارات إضافية لعرضها اضغط عليها مرتين بالفأرة      األدوات بها اخ  

   . قوائم فرعية تظهر عند الضغط عليها بالفأرة 

  :ويستخدم البرنامج لتعديل الصور من خالل تقنيات متعددة اهمها

   : Color correction تصحيح اللون

من الضروري أن نلقى نظرة طويلة وجادة       و عنه،   ثب الكثير كوعلم معقد،   يتضمن قدرات فنيه    تصحيح اللون   

  .على الصورة التي سنصححها لكي نحدد أي من التصحيحات نحتاج ألي عملها لكي نصحح الصورة 

    :Contrast and brightnessتعديل اإلشراق والتضاد 

 حوار به رسم بياني يـستعمل  فتح صندوقالتى ت /  Image /  Adjust من قائمة   Levelويستخدم فى هذا األمر 

على ( المحور األفقي يعرض نطاق قيم هذه النقاط        و.  مستوى إشراق  ٢٥٦ في كل من     pixelsلقياس النقاط   

اسهل طريقة لتعديل المستويات هي أن تضغط علـى          و .)ابيض = ٢٥٥اسود وعلى اليمين    = اليسار صفر   

   . وتجعل البرنامج يطبق تغيراته المقترحةAutoزر 

 وهى مستطيل اسـود علـى اليـسار         Sliders اسفل الخط البياني في صندوق الحوار يوجد منزلقات       د  ويوج

بتحريك المستطيل األسود لليمين يقلل من التنـاقض فـي الظـالل ويجعـل              و. ومستطيل ابيض على اليمين   

ل الـصورة   الصورة مشرقة ، بتحريك المستطيل األيمن لليسار يقلل من التناقض في المناطق المميزة ويجع             

  .غامقة 

يقـدم  طريقـة    الـذى  Brightness/ Contrast    تعديل النصوع والتباين كما يمكن ان يتم هذا باستخدام أمر  

  . اسهل ولكن التحكم فيها غير دقيق حيث إنها تعطى طريقتين فقط لتغيير اإلشراق والتضاد للصورة 

  :إصالح توازن اللون 

 بالضغط  بالفأرة على أزرار كل  Color Balance لفتح صندوق حوار Image /  Adjust  / Color Balanceنختار  

 وسحب المنزلقات بخفة شديدة بعيدا عن اللون الغير مرغوب فيـه ،   Midtones , highlights , shadowsمن 

  .مع مالحظة أن األلوان على هذه المنزلقات الثالثة  هي ألوان مكملة 
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  :تصحيح درجة اللون والتشبع 

  ، على يسار صندوق الحوار توجد سلسلة من األزرار تشير ألي Image  /  Adjust  /  Hue- Saturationنختار 

 يمكن تعديل درجة لون وتشبع ولمعـان كـل مكـون     CMYK وثالثة ألوان طرحية RGBثالثة ألوان جمعية 

  .بمفرده

   :Variationsتصحيح اللون باستعمال أمر 

ما تقوم به من تعديالت للصورة، مما يؤدى ألي فهم كامل لمـا تفعلـه للـصورة                  رؤية    هذا األمر من   يمكن

بمفهوم عملي جداً ، فهو يعرض الصورة األصلية محاطة بمجموعة من تنويعات تصحيح اللون ممثلة بصور                

  .مختصرة

   :Curvesتصحيح اللون باستعمال أمر 

ر نرى فيه رسم بياني المحور األفقي يخطط قـيم     تفتح صندوق حواImage  /  Adjust  /  Curvesنختار     

كـل محـور    . اإلشراق كما كانوا قبل تصحيح الصورة ، المحور العمودي يخطط قيم اإلشراق بعد التصحيح               

في أي وقت تفتح فيه النافـذة       .  مستوى ، مقسم ألي أربع أجزاء بخطوط منقطة رقيقة         ٢٥٦يمثل مدرج من    

 من صندوق   Eyedropperعند استعمال أداة    . ألنه لم يتم عمل تغيرات بعد       يبدأ المخطط البياني كخط مستقيم      

 . التي تمثلها كعينة   البكسلاألداة بالضغط بالفأرة على الصورة ، تظهر دائرة على المخطط البياني لتبين قيمة              

كـان  إذا ضغطت بالفأرة في أي نقطة على المنحنى غير نقط النهاية ، سيتم إضافة نقطة تحكم توضع في م                  

  .يمكن إزالة نقطة التحكم بسحبها ألسفل حتى تصبح خارج الرسم البياني . الضغطة التي ضغطها

   :Filtersالمرشحات 

المرشحات هي سحر برنامج الفوتوشوب وهي ممتعة عند التعامل معها ، وتمكنك من إضافة تأثيرات خاصة                

في البرنامج والبعض اآلخر هي نماذج      بعض المرشحات مبنية    . وغير معقولة وتحسين جزء أو كل الصورة        

   .  Filters لكي تظهر في قائمة  Plug_ins في مجلد أن توضعموصلة داخلياً التي يجب 

 تضيف لمسات الرسام للصور ويسمح البرنامج بـدخول          التى ،اتمرشحعدة مئات من ال   ويعمل البرنامج مع    

على الرغم من إمكانيات البرنامج المدهشة إال       ونسب رقمية لكل  مرشح فنى  للتحكم في دقة تأثير المرشح،             

 في هذه المرشحات إال انه تأتى جافـة ومـصنوعة وفاقـدة             مصممانه عند تناوله لتقليد لمسات الفرشاة لل      

ين تتصاعد داخل العمل الفني لبنـاء الـشكل         مصممين ،ألن لمسات ال   مصممللحيوية التي تمتاز بها أعمال ال     

تلتف حول الشكل من أجل الوصول به الى أكثر درجة من الكمال وقوة التعبيـر               فهي تنحرف يميناً ويساراً و    

 ، أما ما تؤدي اليه هذه المرشحات فهو مجرد تأثير لمسات فرشاة ملصوقة فوق الشكل                مصممالذى يريده ال  

جعل من مثل   ولكن التقدم فى هذا المجال قد يتيح فى الفترة المقبلة تقدما ي           . وليس بناءاً تصاعدياً للعمل الفني    

  .التأثيرات التى توفرها المرشحات اكثر حساسية وتعبيرا
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 تطبيقات التصميمات الطباعية والنشر

  InDesignبرنامج 

ويستخدم البرنامج فى التـصميم  . ) Adobe InDesign(يسمى هذا البرنامج وو هو أحد منتجات شركة أدوبي 

مـن  الى حد كبيـر     وهو قريب   وعات بشكل محترف،      وهو يتميز بقدرته العالية على إنتاج المطب      . الطباعى

  . الذي يستخدم في المطابع والصحف والمجالتQuark Express برناج كوارك

 ويؤكد المهتمين بالجرافيكس أن هذا البرنامج سيكون في المستقبل القريب منافسا قويـا لبرنـامج كـوارك                

  .Macكينتوش  و الـما PCوغيره من البرمجيات التى تحفل بها حاسبات الـ 

 ات التى ميزتتعقيد ال أدواته بعيدا عن التفاعل معسهولة االستخدام وسهولة  وأكثر ما يميز هذا البرنامج هو       

  Pamphlet والمطويـات   Bookletsوحتـى الكتيبـات    مجالت الصحف والكوارك، و يفيد البرنامج في صنع

 InDesign  مـن برنـامج    ME النـسخة  وتـسمح  .  وغيرها Brochures بروشورات والPostersوالمعلقات 

  .وسيطة  الكتابة فيه بالعربي دون الحاجة لبرامج يةبإمكان

ويمكنك البرنامج من صنع صفحات متكاملة العناصر سواء استخدمت هذه الصفحات كجزء مـن كتـاب او                 

  .غالف او كمجلة او غيرها

 Soft Imageبرنامج 

 المتحركـة  والرسـوم  التصميم عملية في متخصصون والمصممين الفنانين من العديد اليوم أصبح 

 االختيـار  وسائل إحدى تصبح لكي الالزمة القوة (SoftImage) الـ ولدى والرسم، واإلضاءة النسيج وصناعة

 زر علـى  الـضغط  أن تعرف أن يكفي وال. ذكرها السابق المجاالت من كل في المتخصصون يستخدمها التي

 جيـدة،  منطقيـة  بطريقـة  الوظائف كل ربط كيفية معرفة ويجب ولكن ة،معين علمية تنفيذ إلى يؤدي معين

 الحواريـة  والصناديق الوظائف استخدام كيفية توضح التي والطرق الوسائل اتباع هي طريقة أفضل وتعتبر

 .متحركة ثالث بعد مشاهد لتصميم

  مثـل  خـصائص  لىع تحتوي لكي خصائصها مجموعة وتتسع عمقا تزداد (SoftImage) الـ  تطبيقاتوبدأت

(Actor model)  الديناميكية والمحاكاة. 

 العديد ضمن الصناديق هذه وتوجد. الثالث البعد وألوان (UV) أنسجة على (Paint) الحوارية الصناديق وتحتوي

 نعتاد تجعلنا التي المهام من مجموعةالى   قودناتو .الفيديو ألعاب إنتاج عملية في تساعد التي الخصائص من

ـ  العديد باكتشاف وستقوم. األيام هذه في المستخدمة الفنية التصميمية األساليب من عديدال على  الطـرق  نم

 وقد. ذلك إلى وما ةالمتحرك موالرس تطويروحتى بناء و   التصميم،و الرسم، علمية في تساعدنا التي المختلفة

 . فزيونالتلي ألعاب الفيلم، من يتجزأ ال جزء الثالث بالبعد المتحرك الرسم أصبح

  تصميم صفحات االنترنيتتطبيقات ١

 التـصميم    يستخدم  حيث  والصحف  فى المجالت  تلك التى نجدها  الصور دوراً أساسياً على الويب مثل       تلعب  
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 أصـبح اآلن    ى الجرافيك  التصميم  وفى الحقيقة أن   . باألشكال الجميلة لتسهيل توصيل المعلومات     مطعماالجيد  

صر الرسم مثل األزرار وخرائط الصور وشـرائط        اوذلك باالستعانة بعن  من أهم عوامل نجاح صفحات الويب       

  . عبر الصفحات كل هذا لمساعدة المستخدمين ليجدوا طريقهم عبر الويب والمواقع المعقدة والسهلةاإلبحار

 الرسـوم  إنـشاء  يمكن أن تستخدم فـى  Corel Draw و  Adobe Photoshopأن برامج تحرير الصور مثل 

جديـدة مـن التحـديات حيـث أن الـصيغ الخاصـة             ) حيث أنها برامج احترافية   (دمة الويب   الجرافيكية لخ 

بالبرنامجين تتميز بنوعية من ضغط الملفات عالية المستوى دون فقد للبيانات أو فقد لنوعية وجوده الصور                

ا حيث تكرار   وثانيا أن العديد من المهام اشتملت على تجهيز الجرافيك ألى موقع خاصة وأن كان موقعا كبير               

ن نظرة جيدة بل يهدف الى شئ ما كبيـر          م يخدم الويب يجب أن يكون أكثر        إلىالجرافيك، وأخيرا الجرافيك    

  .يخدم أهداف الموقع 

مرتبطة ببعضها البعض  متتابعة و Animationلويب على صور متحركة ان فنون جرافيكيات ميمكن أن تتض

  . فى حركة ديناميكية دائماصور  التى تجعل الJAVA Script أو HTML Codeبـ 

  وبرامج Flowchart الى برامج خرائط السريان يلجئوالكى تؤدى كل المهام فإن المصممين حاليا يجب أن 

 ولكن الجديد هو أنه اآلن توجد برامج جرافيك خاصة بالويب تشتمل على مرشحات وفالتر               .Utility األدوات  

ال يوجد برنامج منفرد يقدم خدمة متكاملة ولكن االختالف و.  Online وبرامج خدمة  PhotoShopخاصة بالـ 

  Adobe image Ready فعلي سبيل المثال نجـد أن  .بينهم ليس فى نوعية الصور المحسنة ولكن فى المميزات

 JPEG وGIF يعطى جودة عالية لملفات Digital Frontiersيعرض أحسن درجات التحكم فى اللون فى حين أن 

 كل القواعـد   Macro-Fireworks mediaيغطى  بينما يقدم أحسن وظيفة لعمل الرتوش  Debailizer Proفى حين 

  . تحرير الصور وأدوات اإليضاح والرسم إلى ةباإلضاف HTMLويدعم صيغة 

ولكن االستراتيجية األكثر شـيوعاً هـى       .. التعامل مع الويب    فى  هناك العديد من االستراتيجيات المختلفة      

 Netscape  أو Microsoft Internet Explorer  المتصفحين الرئيسيين لصفحات الويبتى تدعم من قبلالصبغ ال

Navigator  حيث تكون الملفات الجرافيكية بصيغ GIF أو JPEG  والصيغة الثالثة هـى  PNG   وهـذه يـدعمها

Microsoft Internet Explorer عندما تحول صورة إلى .  بشكل حالىGIFيضغط الملف بتخفيض  فإن البرنامج 

وذلك بدون فقـد جـودة      ) لون او أقل    ٢٥٦ (Bit-8إلى) ماليين األلوان    (Bit-24عدد األلوان فى الصورة من      

  . والجودة ٠الصورة ولذلك فإن البرامج تقدم لك االختيار لتوازن ما بين الحجم

     وصفحات الويب Adobe Photoshophالفوتوشوب  

برامج جرفيكيات الويب فهو يعد كأداه يتركـز عليهـا          كنوع من   لفوتوشوب  انصنف هذا برنامج    يمكن أن   

  التى يتمتع بها برنامج مثـل      الخاصةوالمؤثرات   المزايا   يتضمنمع أنه ال    و. التحسينات فى فنون الجرفيك     

Macromedia Fireworks   كما ال يتضمن القدرة الهائلة على تصميم الصفحات وصياغتها مثلDream Weaver 

والقـدرة علـى األداء المتكامـل        فى األلوان    ه وتحكم ء بعمقه فى األدا   افضل بكثير فيما يتعلق   ولكنه  ،  ثالكم

 علـى تجعله ينـافس    الذكى الذى يتعامل به البرنامج مع الصور        شكل   وال  .عرض الصور  للتصميم و  الشامل
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وتوشوب قادرا علـى انتـاج   لم يكن فيعد تجهيز لجرافيكيات الويب حيث   إن .  بين تطبيقات الويبالصدارة

عنها حيـث بالتـات األلـوان      imagereadyاال من خالل   Photoshop CS صفحات الويب فيما قبل النسخة 

 photoshop يشارك فى صـيغة   illustrakor in imgeready و   photoshopالمجدولة التي تظهر وتشعر كأنها 

ـ          وعلى أية حال يمكن أن يحتفظ بالطبقات الشف        PSDهى   سخ وصـفات   افة وتستطيع أن تحرر كـل مـن الن

  .النصوص من طبقات النصوص

وبخاصة عدد األلوان فـى باليتـة األوان    Dither  حيث يمكن التحكم فى كمية  Gifعند تحويل الصورة إلى 

 وكذلك يمكنك تحرير عدد األوان مباشرة بإضافة أو إزالة األلوان أو إقفال األلوان لمنع الزحزحة أو التغييـر                 

 التـي   PNG يستطيع دعم صـيغة   Image Readyان . لباليتة األلوان حيث جذب األلوان إلى األلوان القريبة 

  . أو الصور المفهرسة bit-24لصور   Alpha Channelتشتمل على 

أن العرض األولى للصور يخبرك بحجم الملف والوقت المحدد للتحميل ويمكنك المقارنـة بـين الـصورة                 

 HTML يولـد صـيغة    Image Readyأن  . أدوات مفيدة PAN المحسنة أن أداة التكبير والـ األصلية والصور

 للصور فن جانب العمالء والصور المقطعة وعلى سبيل المثال إختار الصور المقطعة فإن البرنامج يـدعم  

SCRIPT JAVA وكذلك تخصيص الربط LINKS   وبخاصة عدد كبير من الربط مثلPhotoShop   فـان IMAGE  

READY  يقدم عدة مستويات من ة UNDO  وكذلك يمكنك أن تسجل األفعال من خالل ACTION األفعـال  وإعادة 

حيث يـد   PSDالمتحركة حيث يقدم ميزات الحركة فى طبقات فى ملفات   GIFيقدم صور  IMAGE READYان 

ب وكذلك تحرير الصور وبرامج البرنامج من البرامج الشهيرة التى يهتم بها المحترفون والمصممين الى الوي     

 . الرسم حيث يعد أداة  قوية 

   COREL XARAبرنامج  

مثل كـل  وهو  !Corel DRAW وهو برنامج متميز يمتلك بعض امكانيات COREL من شركة Corel Xaraأن 

 وهـو كـأداة تـصويرية    raster images  مصمم للتعامل مع الصور النقطيةهذا البرنامجالبرامج الجرافيكية 

 يـشتمل علـى   corel xara فـان    CORELDRAW  النشاء وتحرير الرسومات التى تتكون من عناصـر مثـل   

 image readyمجموعات كاملة من الخطوط ومنحنيات بيزية وكل أدوات الرسم المناسبة وهو هنا يعد فى قوة 

   adobe  و macromedia fireworks  . النسخ الجديدة منفىو   corelxara دوق الحوار الخاص بـ  صنهناك 

GIF  وJPEG  وPNG  حيث يعرض فى الجانب الصورة مصغرة كعرض أولى وتخفيض اللون وضغط الملف .

 حال يمكنك ان تستعرض أيةيخبرك بحجم الملف الناتج فى الصندوق الحوارى للتصدير وعلى  CorelXaraان 

ألمر يكون فى جهـة اليمـين مـن          ا أنالصورة فى  مستعرض الويب الخاص بك وهذة ليست مشكلة حيث            

الصندوق الحوارى والعرض األولى للمستعرض يستعرض ويسجل أوقات لتنويع سرعة األداء ويتركك تختبر             

يخدم خيارات  معالجة الصور حيث تـدعيم    الجرافيك ولكن ال CorelXaraيعرض . صالحية وسائل االتصال 

 لوحـات الويـب وكـذلك    ألوان التى تحدد لك عدد  ويقدم عروض لكل من لوحات ألوا ن الويب bit-8صور 

  CorelXara دور إن .  JPEG للويب المختلفة حيث تسهل التعامل مع ملفـات  األلوان استيراد لوحات إمكانية
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قد يوجد صعوبة احيانا فـى التعامـل   لتطبيقات الجرافيك  Raster وليس مع  vector فى التعامل مع العناصر 

  . العديد من األمور التى ال تتطلب التعامل مع التصميم بكسل ببكسلمعه، لكنه بال شك يسهل

يجب أن يكون حجم    حيث   GIFالبرنامج يستورد كافة أنواع الملفات وامتدادها ولكن مشكلته انشاء ملفات           و

 Jpeg ولكن نتيجة    Dither لون أو    ٨ نوعية الصورة بتخفيضها الى      فىاحيانا التنازل    يجب    كما الملف صغير 

 لون  ١٠٠ تخفض وتضغط الى     PNG ممتازة من حيث الجودة واأللوان والحجم ، والمفاجأة أن الملفات            كانت

 ومزايا الرسم لديه لها ميل GIF يمكن ان يحفظ بصيغة  Core Xara ومع ذلك فإن .بدون فقد لجودة  الصورة 

 تؤدي التأثيرات ه عليك أن رائعة ولكن الظهار تأثيرات  Photoshopتفاعلى وشفافية ودعم لمرشحات وفالتر 

  .يدويا

 صـيغ  إنتـاج ن قوته الحقيقية فى القدرة على م وكل وظائفها وتكHTMLلغة  Corel Xaraعروض تدعم و

Vector                  قياسية لكل البرامج وكل الصيغ التى تتعامل مع الويب من حيث أحجام الملفات الصغيرة وهو يمكـن 

لويب  التصميم ل  يتطلب مثل كل البرامج ولكن      URL ن الويب  عناوي تكبير ودمج % ٢٥٠٠٠أن يعمل تكبير الى     

  . لتوصيف خادم الويب Browsers لخدمة المتصفحات  فالتر Corel Xaraفى 

Debabelizer Pro 4,5  
البرنـامج  ينتج  كما Raster صيغة ١٠٠ من أكثردعم حيث يأداة انتاج انسيابية هو  Debabelizer Proأن 

  .الي ولكنه كفء الى حد كبيرملفات جرافيك الويب بحجم ع

 مـن  Action Arrowسـحب  بمجرد  متعدد تصميم لونى انك يمكنك ان تنشئ Debabelizer Proمن ميزات و

 ال توجد مفاجأة فى اهمال بعض خصائص الويـب مثـل تقطيـع     Super Paletteالصور المفتوحة فى نافذة 

   فى تحسين الصورة  حيث وجدت فى برامج أخر أبرع منهJAVA Scriprsالصورة فى 

 ويحفظ تحويل ملـف يعتمـد   )التصميم االوتوماتيكى ( الى حد كبير من االتمتةDebabelizer Proلقد اقترب 

ان اسـهل  . للعجـب  والقوائم المجمعة على الرغم من قوتها وهو سهل االستعمال بشكل يدعو  Scriptsعلى 

 يسجل كل شـيء فـى   Debabelizer Pro أنرة ثم  ما تريد تحريره على الصوأداء هى Scripts إلنشاءطريقة 

 سلـسلة مـن   Drag and play اى انه ما عليك اال ان تسحب وتسقط Scriptsالخلفية بالترتيب الى ان تنشئ 

  . الجاهزة للمهام العامة Scripts مجموعة من Debabelizer Proاألوامر ويتضمن 

 وتدعك تسقط البيانات من النافذة title Bar ظهر على التى تAction Arrowان اتفاقية الوصلة الفريدة تسمى 

  .الواحدة الى نافذة اخرى لتنفيذ األوامر 

 يتركك لتضع نسبة مئويـة  Debabelizer Pro فإن 8bit من نوع BNG أو JPEG أو  GIFوعند انشاء ملفات 

نا كشفت بعض العيـوب      لقناة الفا ولكن اختبارات    Mask أو انشاء خلفيات شفافة من لون واحد أو          Ditherفى  

فيجب عليـك اوال ان تنـشئ لوحـة الـوان           . الفضولية واألكثر جدية فى تكوين امكانيات عرض محدودة         

 وعند اختباراتنـا  JPEGبالترتيب لتصميم اذ تحتوى على العدد الصحيح لأللوان ولذلك يجب ان تحفظ بصيغة   

 نتيجتهـا فقيـرة يحفـظ    JPEGوكانت صورة  كانت بحجم كبير GIF انتج نوعية ملفات Debabelizer Proلـ 
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 مهمته كأداة انتاج حيث أدوات التحرير والمعالجة للصور وبدال من قـص الـصور   Debabelizer Proبرنامج 

 يترك حافات سوداء وهذه مشكلة عامة عندما يسمح ولكن الضافة شعار Debabelizer Proبشكل تفاعلي فإن 

  .ها الشركة او نص سهل بتحديد موقع نسبي ل

 المتحرك كامل بلوحات GIF أن يجمع سلسلة من الصور او ملف فيديو فى ملف Debabelizer Proيستطيع 

 لكى تضيف تأثيرات خاصة عبر سلـسلة   Photoshopاأللوان وامكانيات الضغط وكذلك يمكن استخدام فالتر 

  .اطارات الصور المتحركة 

لك إلخراج أسماء وملفات للصور وتجميعهم ولكنـه ال   وذ HTML   يتعامل مع ملفات Debabelizer Proان 

ان األتمتة الفريدة تظهـر   .  JAVA Scripts لخرائط الصور وال يدعم تقطيع الصور او  HTLM Codeيكتب أى 

  ومزايا ثمينة فى إنتاج ملفات الحجم العالى ولكن مع كل مهام جرافيك الويـب سـتجد   Debabelizer Proفى 

   .ادوات أغلى وأفضل 

GIF Animator  
ديد لون الخلفيـة وكـذلك   ح تويمكن للمسنخدم. األعراضلجميع تصلح   Animationويقدم صورة متحركة 

ستويات لمرشحات النعومـة    مختار من خمسة    ي ان   ه ويمكن resolution تحديد حجم الملف طبقا لدقة الوضوح     

تج باأللوان الالئقة األفضل حيث لوحـة   يمكن ان يكون النا Animation GIF و  GIFومن اجل .  JPEG لصور 

 وكذلك الستعراض االلوان او عملها لمجموعة من الصور وبالتالى هـذه   Ditherاأللوان الخاصة بالويب او 

   .  GIFالخدمة تكون تقنية لصور 

MACROMEDIA FIREWORKS  
تحركة وذلك النتـاج    ون ومنتجوا صور م   مصممانه من البرامج المحترفة التى يتعامل معها  محترفون و           

 الى دمج كل الوظائف فى برنامج واحد ويعد واحد مـن   Macromedia Fireworksجرافيكيات الويب ، يهدف 

البرامج الغالية الثمن فى هذا المجال بامتالكه مجموعة كاملـة مـن ادوات جرافيكيـات الويـب والجـودة                   

  bitmaps  يحيط بالصور النقطيـة   Macromedia Fireworks فان  CorelXaraمثل . والبرنامج يعرض الكثير 

 كل هذه الوسائل تجعله البرنـامج   Layers وتحرير النصوص وتعدد الشفافات والطبقات  Vectorsوالعناصر 

 و االنـسجة   Gradientsاألول من جرافيكيات الويب حيث يمكنه طلب خلط ومزج األلوان وااللوان المتدرجة 

صائص وخواص الخط كمثال يمكنك باسلوب فنى راق وخصائص المـلء ان            واالنماط والشفافيات كملء وخ   

تنشئ منظرا طبيعيا جميال ويمكن ان تهيئ أشياء بالتأثيرات الحية حيـث المـساطر والزوايـا والنقـوش                  

 Macromedia Fireworksوالتوهجات والظالل وكل هذه الدوات سهلة وحرة وتجعلها طوع بنانك مـن خـالل   

 Macromedia Fireworks ان الصيغة األصلية لبرنـامج  .  Macromedia Xtras و Photoshopوكذلك فالتر الـ 

 وكـذلك   Vectors ولكنه يمكن ان يستورد مجموعة كبيرة من الصيغ والصور النقطية وكذلك الـ  PNGهى 

 Macromedia و  !CorelD RAW و  Illustrator  بالطبقات وكـذلك صـيغ   Photoshopالخاصة بـ  PSD صيغ 

Freehand   حيث يؤدى كل التحويالت و تخفيضات االلوان وعمليات الضغط فى الصندوق الحوارى للتصدير  
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  بعرض أولى للصور على الشاشة فى اربعة اشكال للملف اذ لم تـستعمل  Macromedia Fireworksيتميز  . 

ن تختار اللون الشفاف هو او قناة  والنشاء شفافية فتستطيع ا Alpha Channelsاداة التلوين الداخلية وكذلك 

يعتبـر برنـامج   .  حيث تجد كل مـا تريـد لحفـظ الملـف      Exportالفا من الصندوق الحوارى للتصدير  

Macromedia Fireworks نتائجة جيدة ولكنها ليست ممتازة بالنسبة لـ  GIF     حيث العـرض علـى الويـب 

 حـسب   PNGن االلوان تعتبر كاملة بالنسبة لـصيغة  والقدرة على نقل لوح الوان الويب فيعد هذا نقصا ولك

 تشتمل على اخراج متقدم ووضعية الجودة وفالتر النعومة بتخفيض الدقة و  JPEGواختيارات . االختيارات 

Macromedia Fireworks ال ينتج JPEG    ذات حجم صغير يقارن بالبرامج السابقة المنافسة ولكن دعمـة لــ 

HTML خاصة  يحسن من كفاءته وبURL  حيث القدرة على تقطيع الصورة فى المساحات كل مساحة يمكن ان 

ياخذ صيغة التصدير واوضاع الضغط وكذلك تجميع الصورة فى المستعرض باالضافة الى مـشاركة العميـل           

 المتحركة مع اختيار لوحة االلـوان   GIF ينتج صور Macromedia Fireworksان . والخادم فى خرائط الصور 

 ضغط دلتا وكذلك تأخير االطارات حيث لوحة االلوان تتركك تشاهد االطارات الفردية ، وكـذلك لكـى                  وكذلك

للرمز وتعـدل الخـواص مثـل    ) او شبيه (  يجب ان تحول العنصر الى رمز وانشاء حالته  Tweeningتؤثر 

  االطـارات  Macromedia Fireworksيولـد   دوران القياس وعدم الشفافية او التأثيرات الحية ، وفى البرنامج

 ’Macromedia Fireworks فى كل اطـار مثـل    JAVAScript المتحركة بـ  GIFآليا يمكن أيضا ان تولد صور 

URL  حيث تستطيع تقطيع صورة بواسة رسم مستطيل وكذلك تخصص مساحة مختلفة لكل شريحة متقطعة 

  Macromedia Fireworksلقد صـمم   .  يعرض مناطق مساحية مختلفة لمنطقة تحرير العناصر URLان كل . 

  CMYKبدون العيوب اال انه صمم ليكون صورا ذات دقة منخفضة بعرض الشاشة ولكنه ليس مناسبا لصور 

 ولكن ال يوجد فى مجمل اختباراتنا ال يوجـد برنـامج آخـر لعـرض      Rasterولكنه يعمل على تمييز  الـ 

  . والبساطة جرافيكيات الويب حيث ان دقة الوضوح والسهولة 

MAS Media Utility 1.20b  
التأكيد على  و التى تقوم بتحويل الجرافيك وبرامج التقاط الصور          المجانية على االنترنيت   من البرامج وهو  

  يقـدم  MAS Media Utility ومن خالل مساحته المخصصة فان . المتعددة فى صنع الصور المتحركةاألوساط

التـصميم حـول    . رب من الويب فانه ينقصه ما نعتبره وظائف أساسية          عدة وظائف قوية ولكنه عندما يقت     

كل أوامر البرنـامج تكـون فـى    .. وصلة لنقلك بين المهام المنفصلة او بين االختيارات المختلفة لكل منهم    

هذه تبدو حدسية المظهر ولكن ال تبسط مهام على  user interfaceواجهة المستخدم وضع الرؤية البسيطة، و

  bmp-24 تمكنك من المهام المتعددة المؤدية على نفس الملف كمثال وال تستطيع تحويل صورة فإنهاال  حأية

 وبذلك فعنـدما   GIF لون من  256لقد اجبرنا على تحويل .  فى ملف من خطوة واحد  GIFالى لون مخفض 

 على مجموعة واحدة مـن   ليؤدى أكثر من عملية  bit-Depth فعلينا تغيير  GIFتنشئ ملفا او تستورد ملف 

  النتاج جرافيكيات الويب فى المساحات حيث ينقصه الـدعم للعديـد   MAS Media Utilityيعد . الوقت المعطى 

لقـد اهتممنـا   .  TIFF  ولكنه يتعامل مع صيغة  GIF وكذلك  JPEG  و HTML من الصيغ فال يتعامل مع صيغ 

 تحول ملف ويجب ان تعيد تحميله لتشاهده فى نافـذة           ايضا من النقص فى العرض التفاعلى األولى حيث ان        
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 من الملفـات   ألوان لوحة إنشاء  يقدم لوحة الوان ممتازة وكذلك يمكنه MAS Media Utilityمع ان . منفصلة 

Indexed  مسبقا ال يمكن ان يتحين اختيار اللون باية طريق ولكن بالوضع األصلى Default  .  انMAS Media 

Utility ع انشاء لوحة الوان مختلفة حيث يمكن تحسين الصورة من الصندوق الحوارى للتحويل األولى               يستطي

 256 و  16و  2 ما بين (  الذى اختبرناه يقوم على اختيارات لتخفيض االلوان اإلصدارعالوة على ذلك فان . 

.  فى اختباراتنا للـصورة     يعد أداة ضعيفاMAS Media Utility ونتيجة لذلك فان  PNGولكنه ال يدعم ) لون  

  PNG عالجت الشركة بعض من نقاط الضعف للبرامج بتركك تختار الشفافية ودعـم لــ    1.21وفى اصدار 

 MASوحتى بعد التحسينات المهمة فـان  . وزيادة بعض االختيار لتخفيض عدد االلوان ثم صورة مفهرسة 

Media Utilityدام جرافيكيات الويب  ال يمكن ان يجارى الميزات او سهولة استخ .  

NetGraphics Studio 2.0  
 NetGraphicsفى مجال البحث عن جلب بعض البساطة الى العالم المعقد لجرافيكيات الويب فان برنـامج  

Studio من شركة Herma Technologies   واحد من جزئين يكونوا معـا NetGraphics Studio   الـذى يـستند 

وهـذا  . وة بخطوة مع المستخدمين الجراء المعالجة للصور على الويـب   لتمشى خط Wizardبالكامل على 

 مثاليا للمستخدمين المبتدئين فى جرافيكيات الويب ولكن المصممين المحتـرفين  NetGraphics Studioيجعل 

  JPEG او  GIF  دائما الصيغ المناسبة سـواء  NetGraphics Studioيقترح .. يريدون حلوال مرنة واكثر قوة 

عتمد على محتويات الصورة ، ان كل شاشة ترتكز على عملية وحيدة مثل اعادة الحجم او تخفيض عـدد                   وي

االلوان واى نقطة يحتمل ان تتراجع وتدخل عبر الويب والحفظ للويب كذلك البرامج الفائدية االخـرى مـن                  

يمكنك ان تـستمر   .  حيث يطلق شاشة عائمة بنافذة عرض اولية مع تحكم ترميز photoshopقالئمة فالتر 

  قـادرا علـى   NetGraphics Studio فان  HVS  حيث تشغيل الفالتر وبالمقارنة مع photoshopفى العمل فى 

 حيث تـستطيع   GIF لصفحات الويب معدة النشاء  Wallpaperتشغيل الخلفية من كل االدوات لتقليد اللون او 

ضبوط لاللوان والذى يجعله صعبا فى ضغط الصور مع          ولكن ال يمكن ان تحدد العدد الو       Bit-Odepthان تضع   

ان البرنامج ال يمكن ان ينشئ لوحة الوان بارعة للصور التعددة ولكنه يعرض مجموعة مفيدة مـن                 . الدقة  

 حيث المعالجـة   JPEGو  GIFلكال من . خيارات لوحة االلوان المحفوظة مع اختيارات اكثر لالوامر لالنتشار 

امج الذى يحمل الملفات بشكل متسلسل يسمح لك باختيار بارامترات لكل ملف وترميـز              على دفعات فى البرن   

 ولكنهـا ستـضاف    PNGالبرنامج ال يدعم بشكل حالى صـيغة  . الجودة تكون بلمسة رقيقة وادوات الويب

ات البرنامج غالى الثمن بشكل نـسبى ولكـن ادو        . بالتأكيد فى المستقبل القريب ويدعم االنتقاالت والتوهج        

 GIF وصور  GIF والثانية الناشئة  والثالثة توثيق photoshopالويب لها ثالثة قوى رئيسية األولى تكامل الـ 

  .  المتحركة 

אא 
 لزيادة كفاءة العمل، فهو في معظم  بغزارةاليومحاسب منتجي الرسوم المتحركة ال يستخدم

تلوين  وإعدادكما يمكن ، )In Between Frames(ات الوسيطة األحوال يستطيع أن يقوم بعمل اإلطار
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مسح ال  فبعد عمل .حاسب بصورة أيسر عن طريق الCharacters  أو األشخاصBackground الخلفيات

قوم باختيار األجزاء المراد تلوينها ثم نختار اللون أو الخامة المطلوبة يلإلطارات ) Scan (ضوئىال

بعد أن فعلى التغيير،  حاسب قدرة الاوجه االستفادة المعروفة هى  وأقوى .ونقوم بإضافتها له

كما يمكن االستفادة من قدرة الحاسب على  بأخرى استبدالها يمكنك لون أو خامة معينة ستخدمت

  ..احداث التأثيرات والمؤثرات الخاصة

  :مسألتين هامتين هما المصمم يحدد البد أن وقبل الشروع فى العمل

   ؟  animation الرسم المتحركذا أين يتم عرض ه -١

  في النقل ؟ المستخدم األسلوب  -٢

يحدد  كما انه .  تحديد طريقة النقل المستخدمةرسوم المتحركة هام للغاية  عرض الأسلوبوذلك ألن 

ام كنت ، شريط فيديومن خالل مستوى الجودة المطلوب مثالً إذا كنت تريد عرضها في التليفزيون 

 البد من  المحدد الذىجودةال له مستوى هاألن كل من. دة عرض سينمائيعرضها في وحترغب فى 

البد من   Low or High level Definition والتحديد   Frame resolutionمراعاته ومعرفة حدود معينة للدقة 

  .  بهاااللتزام

 اكثر استخدامهو. ةهى الطريقة التقليدي ىاألول.  كيف سيتم النقل فهناك طريقتان معروفتان في ذلكعنأما 

   frame by frame recording ى التسجيل صورة بصورة وهاآلن حتى هايستخدمالبعض  الزاللكن  وفى السابق

قبل نقل خاصة ت فيديو )كارت(بطاقة الفيديو من خالل أجهزة تسجيل بحاسب  توصيل الاوالمقصود به

ألنه  للصور فائقة الجودة بال هذه الطريقة وتتميز .ستطيع التحكم في الفيديو أثناء النقلتاإلطارات المفردة و

ب هذه وعيأما . ال يكون هناك أي نسبة ضغط للصور أثناء النقل مما يحافظ على الصورة األصلية للصور

عمل لفترة  التسجيل تأجهزةستمر ت في عملية النقل وا أطولأنها تستغرق وقت فتتلخص فى الطريقة

 تعتبر هذه كما تعد. خسارة باهظةتكون ال عندئذ  video head سجيلالت رأسطويلة مما قد يؤثر على 

   .لألفراد والمشروعات الناشئة غير مناسبة على االطالقالطريقة 

وهي ببساطة استخدام أحد .  وهي تزداد شعبية يوماً بعد يوم real time recordingهي فوأما الطريقة الثانية 

جة من المعالجة تبحيث يقوم بضغط الصور النا mpeg compression كروت الضغط للفيديو المدعم لتقنية 

 ويرتفع رة ش حتى يمكن تسجيلها إلى الفيديو مبا real time  فى الزمن الحقيقىوتحويلها إلى حركة سلسة

  .  جودة اإلدخال واإلخراجكلما زادتثمن بطاقة الفيديو المستخدمة في الضغط والنقل 

  -:أصبح هناك أقسام رئيسية لها  )  2d Animation(لحركة ثنائية األبعاد  في مجال احاسب بعد دخول ال

١. Animated Cels :   مثل حركة شخص أو حيوان أو غير ذلك من األحداث ، فبعد عمل هذه الشخصية

  .مثالً يمكنك أن تضعها في أي مكان تريده أو تكرر الحركة بالوقت الذي تريده 
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٢.   Optical Effects :ركة الـ وهي إضافة لح )Cels (  فمثالً إذا كان   الشخص صاعد جبل معين

فتستطيع عن طريقها أن تبطئ سرعته عند بداية الجبل مثالً ، أو إذا كان شخص يمشي في الصحراء 

أن تجعله يبدو وكأنه  ) Optical Effects( مثالً فبعد أن يبعد مسافة معينة تستطيع عن طريق الـ 

   ) .Scale Down( يصغر في الحجم 

٣. Tweening & Morphing :   وهو يأخذ أحد األشكال ويحوله إلى آخر ويقوم بعمل الـ )In Between 

Frames. (   

٤. Color Cycling  :  وفيها يقوم البرنامج بعمل إدارة لأللوان كما يحدث في يفط اإلعالنات. 

  

  عناصر تقييم برامج الرسوم المتحركة باستخدام الحاسب

قدرة البرنامج على التطوير والبناء ، فهناك برامج تتميز عن غيرها في القدرة على بناء األجسام  -١

  .المعقدة بأسلوب ميسر 

  .تحكم في وضع الخامات على المكان المراد أو تكرارها أو غير ذلكالقدرة على ال -٢

قدرة البرنامج على أداء الحركات المعقدة مثل حركات األشخاص أو العناكب أو قدرته على التقاط  -٣

  .الحركة من الطبيعة

قدرة البرنامج على معالجة الصور الناتجة ويختلف ذلك من برنامج إلى آخر، وهي من أهم العناصر  -٤

   ) .Render Quality( في نجاح برنامج عن غيره ألن الناتج في اآلخر هو ما يهم المشاهد 

  الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد بالحاسب

في العصر الحديث اعتمدت الكثير من األفالم واأللعاب على هذه المجسمات  ) 3D( في عالم اإلبداع المجسم 

ان ليحاول أن يحاكي ما يري ، وإذا تكلمنا عن الحركة في وحركاتها وأصبح كل شخص يطلق لخياله العن

البد أن نتعرف سريعاً على بعض األساسيات الخاصة بالحركة ثالثية األبعاد والمتفق عليها ) ٣D(عالم الـ 

  :في كل البرامج الثالثية األبعاد 

( ن هذا المجسم  بناء الشكل المجسم أو المجسمات المراد عمل الحركة لها فمن الممكن أن يكو-١ 

  
 

 حركة ثالثية األبعاد  حركة ثنائية األبعاد

 
Tweening    - Optical Effects  

Color  Cycle - Morph   - Cels  

 Motion Capture 
3d  Morph- IK       
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سفينة مثالً إذا كنت قصتك في البحار ، أو يكون المجسم غواصة إذا كانت ) الشكل ثالثي األبعاد 

قصتك تحت البحار ، أو من الممكن أن يكون المجسم طائرة أو كوكب آخر أو قمر صناعي أو 

 البرامج تعطي    وهذا البناء للشكل له أساليب مختلفة ، فمعظم.  حيوان أو غيرها من المجسمات 

األشكال األساسية للتكوين من كرة أو مربع أو مخروط أو أسطوانة مع كيفية التحكم في شكلها ، 

أو  ) Polygon Modeling( أو عن طريق  ) Spline Modeling( في حالة استخدام البناء عن طريق 

 األشكال على مسار ، ثم بعد ذلك يمر هذه) 2D(أن هذه البرامج بها جزء لرسم الشكل في الـ 

  .خاص أو عدة مسارات لتصبح بالشكل المطلوب 

 أو المستخدم أن يبدع مصمم إعطاء اللون والخامات للمجسم وهي خطوة هامة جداً فيها يستطيع ال-٢ 

في اختيارها ، واليوم تخصصت عشرات الشركات في إنشاء أقراص مضغوطة مليئة بخامات ومواد 

، ومن أشهر الشركات المنتجة لهذه الخامات شركات  ) Material Librery( لوضعها على المجسمات 

   ) .Corel Draw , Kodak: ( مثل 

 الخطوة التالية وهي ضبط الضوء للمنظر العام ومناسبة الضوء للموقف ودرجات األلوان مع -٣ 

 وضبط اختيار الخلفيات المناسبة سواء ثابتة أو متحركة ووضع المؤثرات مثل الضباب أو غيره

  .الظالل واالنعكاسات المطلوبة 

 إعطاء الحركة للجسم ليبدأ حركته سواء كانت هذه الحركة ناتجة عن حركة الجسم أو حركة -٤ 

الكاميرا أو حركتهما معاً ، وأياً كان نوع الجسم المتحرك سواء سيارة أو إنسان أو حيوان أو طائرة 

كون تحريك عادي بنقل الجسم أو الكاميرا من أو غيره من المجسمات ، والحركة للمجسمات قد ت

، وهي تفيد حركة الكائنات الحية  ) IK ) ( Inverse Kinematics( موضع إلى آخر أو حركة 

   .حاسب واألشخاص أو الحيوانات ، أو كانت الحركة عن طريق لقط الحركة من الطبيعة إلى ال

  Morphingتقنية التشكل 

وهو التغيير في   Morphingتكنولوجيا التشكل او ما يسمى ب Morphخرى  وعملية التحويل من صورة إلى أ

الصور أو الشكل أو التبديل بينها من أقدم المؤثرات الخاصة التي استخدمتها السينما العالمية ، وعملية 

، هي ببساطة أن تحيط الصورة األولي والثانية ببعض النقط والخطوط  Morphالتحويل من صورة إلى أخرى 

 في الصورة تتجه ثم تتبتم توجد بينهما عالقة حتى تعلم النقط والخطوط في الصورة األولي إلى أين ث

  .الثانية

  :إلى القسمين التاليين  ) Morph(  وينقسم الـ 

 ١- Transition Morph :  وهي عملية إظهار صورة من أخرى)Cross Fading ( مع عملية تحويل أجزاء

  .زاء من الصورة الثانية من الصورة األولي إلى أج

 ٢-  Distortion Morph :  وهي تستخدم صورة واحدة وتعطي اإلحساس بحركة شيء أو تغيير في شكله
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Warping.    

   ) 3D Morph(التشكل المجسم 

 فهي عملية تحويل من مجسم إلى 2D Morphوهي عملية تختلف عن الـتحول الشكلى التقليدى ثنائى األبعاد 

ورة إلى أخرى ، وهذه الخاصية لها قيد وهو أن يكون المجسم األول مساوياً لآلخر في آخر وليس من ص

وهو . عدد النقاط ، ويفضل أن يكونا مرتبين بنفس الدرجة حتى يتم التحويل بين األشكال بصورة طبيعية 

  -:مناسب للكثير من األغراض أهمها 

لرياح أو حركة األمواج على الشواطئ أو  النبات بفعل ا الكائنات واألجسام مثل حركةتمثيل حركة -١

  .حركة السوائل اللزجة 

  .حركة األشخاص والكائنات الحية  -٢

  . أو التروس الماكيناتحركة اآلالت مثل أجزاء  -٣

  ؟ ) 3D Morph(كيف يتم عمل تحويل مجسم  *  

نأخذ أكثر من نسخة من الجسم األصلي ونجري عليها بعض التعديالت في الهيكل مع  •

 على عدد النقاط ، ثم نعدل في كل نسخة مما يتوافق مع الحركة المطلوبة ثم المحافظة

  .آلخرنحول من كل مجسم إلى ا

إنشاء أكثر من شكل ثنائي األبعاد ومتساويين في عدد النقط ونتحكم في عدد نقط ثابت على  •

  .المسار فيكون الناتج شكلين أو أشكال مختلفة في الشكل ومتساوية في النقط

التي تعمل من داخل البرامج الثالثية األبعاد ،  ) Plug-Ins( ض البرامج المساعدة هناك بع •

وهي قادرة على تحويل المجسمات غير متساوية النقط إلى أخرى متساوية النقط وبترتيب 

  .وبذلك تستطيع التحويل من أحدهما إلى األخرى . متقارب 

אאא 
فإننا نتكلم عن عالم آخـر وهـو عـالم اإلبـداع             ) 3D(  الحركة في عالم     لكن إذا تكلمنا عن   

المجسم ، وكما رأينا في العصر الحديث فقد إعتمدت الكثير من األفالم واأللعاب على هذه المجسمات                

وحركاتها وأصبح كل شخص يطلق لخياله العنان ليحاول أن يحاكي ما يري ، وإذا تكلمنا عن الحركة                 

البد أن نمر سريعاً على بعض التعاريف الخاصة بالحركة ثالثية األبعاد والمتفق             ) 3D (في عالم الـ    

  .عليها في كل البرامج الثالثية األبعاد 

(  بناء الشكل المجسم أو المجسمات المراد عمل الحركة لها فمن الممكن أن يكون هذا المجسم                 -١

البحار ، أو يكون المجـسم غواصـة إذا         سفينة مثالً إذا كنت قصتك في       ) الشكل ثالثي األبعاد    

كانت قصتك تحت البحار ، أو من الممكن أن يكون المجسم طائرة أو كوكـب آخـر أو قمـر                    



אאא 
  

٢٤  

  

  .صناعي أو حيوان أو غيرها من المجسمات 

وهذا البناء للشكل له أساليب مختلفة ، فمعظم البرامج تعطي األشكال األساسية للتكوين من كرة أو                

إسطوانة مع كيفية التحكم في شكلها ، في حالة استخدام البناء عن طريق              مربع أو مخروط أو     

Spline Modeling  أو عن طريق  Polygon Modeling أو أن هذه البرامج بها جزء لرسم الشكل  

 ، ثم بعد ذلك يمر هذه األشكال على مسار خاص أو عدة مسارات لتصبح بالشكل                2Dفي الـ     

 تتنافس الشركات في إبتكار طرق تكوين وبناء جديـدة تـسهل            وفي الوقت الحالي   .المطلوب

عملية التكوين ونري في العصر الحالي أن هناك شركات تخصـصت فـي بنـاء المجـسمات                 

  .Viewpoint , Zygote Acurisالمعقدة وغيرها وعرضها للبيع مثل شركة   

 أو المـستخدم أن     صممم إعطاء اللون والخامات للمجسم وهي خطوة هامة جداً فيها يستطيع ال           -٢

يبدع في إختيارها ، واليوم تخصصت عشرات الشركات في إنشاء إسـطوانات خامـات فقـط                

  ، ومن أشـهر الـشركات المنتجـة لهـذه     Material Libreryومواد لوضعها على المجسمات  

    .Corel Draw , Kodakالخامات شركات مثل   

 ومناسبة الضوء للموقف ودرجات األلوان مـع         الخطوة التالية وهي ضبط الضوء للمنظر العام       -٣

إختيار الخلفيات المناسبة سواء ثابتة أو متحركة ووضع المؤثرات مثـل الـضباب أو غيـره                

  .وضبط الظالل واإلنعكاسات المطلوبة 

 إعطاء الحركة للجسم ليبدأ حركته سواء كانت هذه الحركة ناتجة عن حركة الجسم أو حركـة                 -٤

 معاً ، وأياً كان نوع الجسم المتحرك سواء سيارة أو إنسان أو حيوان أو               الكاميرا أو حركتهما  

طائرة أو غيره من المجسمات ، والحركة للمجسمات قد تكون تحريك عادي بنقل الجـسم أو                

  ، وهي تفيد حركة الكائنـات  IK ( Inverse Kinematic( الكاميرا من موضع إلى آخر أو حركة 

ت ، أو كانت الحركة عن طريق لقط الحركة من الطبيعـة إلـى              الحية واألشخاص أو الحيوانا   

   .حاسب ال

  -:وتظهر قدرة البرنامج المستخدم في عدة نقاط أهمها *  

 قدرة البرنامج على التطوير والبناء ، فهناك برامج تتميز عن غيرها في القـدرة علـى بنـاء                   -١

  .األجسام المعقدة بأسلوب ميسر 

  .ضع الخامات على المكان المراد أو تكرارها أو غير ذلك القدرة على التحكم في و-٢

 قدرة البرنامج على أداء الحركات المعقدة مثل حركات األشخاص أو العناكب أو قدرتـه علـى                 -٣

  .التقاط الحركة من الطبيعة 
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 قدرة البرنامج على معالجة الصور الناتجة ويختلف ذلك من برنامج إلى آخر، وهي مـن أهـم                  -٤

  .Render Quality نجاح برنامج عن غيره ألن الناتج في اآلخر هو ما يهم المشاهد  العناصر في

  -: المستخدمة في ذلك بالنسبة للحركة ثنائي األبعاد حاسب ومن أشهر برامج ال*  

  ) .Animator Pro (-٢ )Axa( أكزا -١

٣-) Animator Studio. (  ٤-) Corel Move. (  

  ) .Soft Image 3D(من عائلة برنامج   ) Toonz(ائية األبعاد  باإلضافة لبرامج الحركة ثن-٥

  - ) :3D(بالنسبة لبرامج الـ *  

١-) Soft Image ( حركة الكائنات الحيةوهو من أقوى البرامج في الحركة وخاصة.  

٢-) Alias / Wave Front (  ، وهو من أقوى البرامج في البناء والمؤثرات الخاصـة

لبرامج ثالثية األبعاد والبرامج تحمل نفـس إسـم         وهي شركة منتجة ألقوى ا    

  .الشركة 

٣-) Autodesk 3ds Max. (  

٤- ) Autodesk Maya. (  

٥-) Light Wave. (   

٥-) Solid works. (   

٦-) Electric Image. (  

٧-) Electric Gig. (  

  - ) :2D Morph(  برامج الـ أهمومن *  

١-) Electric Reality. (  

٢-) Morph (نتاج شركة من إ)Black Box. (  

٣-) Photo Morph. (  

א 

 وضع خطة لتحقيق حاجة من حاجات اإلنسان، وتطبيق التقنيات لتحويل الموارد إلى منتج يلبي                هو التصميم

  . حاجة من حاجات المجتمع

ا الحصول على كميات كبيرة مـن       كيف يمكنن "ربما كانت هذه الحاجة معّرفة تعريفاً جيداً منذ البداية، كقولنا           

، وبـدون   )مثل الفحم الحجـري   (الكهرباء بطريقة نظيفة وآمنة واقتصادية، وبدون استعمال الوقود الحفري          

وربما كانت تلك الحاجة غامضة ومعرفة تعريفاً ناقصاً، ولهذا يجب بذل الكثير . إلحاق الضرر بسطح األرض؟   
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ال " عدد من الناس يقتلون في حوادث الطائرات      " واضحة، فقولنا    من التفكير والجهد لتعريف المشكلة بصورة     

يصف الحاجة وال المشكلة بصورة واضحة، وثمة احتمال أن ينطوي الموقف على أكثر من مشكلة واحدة في                 

  .آن معاً

 لها حل واحد، أما مشكلة التصميم فعلى النقيض من ذلك إذ ليس لها إجابة               أو العلمية إن المشكلة الرياضية    

واحدة، كما أن اإلجابة التي نعتبرها اليوم جيدة ستكون غدا إجابة ضعيفة، وذلك في حالـة نمـو وتطـور                    

  . تغييرات اجتماعية خالل فترة زمنيةأو حدوثالمعارف 

مشكلة التصميم ليست مشكلة افتراضية على اإلطالق، فالتصميم له هدف حقيقي، هدف يمكن إثبات صحته               ف

  ). شيء معين له حقيقة فيزيائيةأو إبداعهاية عبر اتخاذ إجراء محدد ابتكار نتيجة في الن هو(

الـشخص   فيعتقد البعض أن المصمم هـو     . تعني كلمة تصميم في الهندسة معاني مختلفة ألشخاص مختلفين        

 بينمـا يعتقـد     ،أي جزء آخر في أية آلة      أو) gear(الذي يستخدم أدوات الرسم ليرسم تفاصيل دوالب مسنّن         

 التصميم إبداع نظام معقد مثل شبكة االتصاالت، أما في بعض فروع الهندسة فقد تـم اسـتبدال                  اآلخرون أن 

  . التطبيقية التخاذ القرارأو النظريةكلمة تصميم بمصطلحات مثل هندسة النظم 

ولكن ال يهم أي الكلمات نستعمل لوصف وظيفة التصميم في الهندسة، فهنالك عمليـة صـناعية يـتم بهـا                    

 والرسم واللغة، كل ذلك يـتم اسـتخدامه         الحاسب  بادئ العلمية وأدوات الهندسة والرياضيات و     استخدام الم 

  .إلنتاج خطة وعندما يتم تنفيذ تلك الخطة فأنها ستحقق حاجة من حاجات اإلنسان

  :تصميم المنتجات: ثانيا

يلهـا،   تصميم مجاال واسعا من األنشطة يبدأ من عمليات استقصاء وجمـع المعلومـات وتحل         يتضمن

عمليات  واستنباط متطلبات واعتبارات التصميم، ثم عمليات صياغة األفكار واالتجاهات المختلفة، إلى

لتعقد هذه العمليات وكبر حجم البيانات المتزايد كان ضـروريا أن يزيـد             ونظرا  . اإلنتاج ثم المتابعة  

مية وحاجة هذه العمليات    االهتمام بعمليات التصميم والتصنيع باستخدام الحاسبات، وظهر بوضوح أه        

الذى باستخدامه يمكن التحكم أو السيطرة على جوانب عملية التصميم واإلنتـاج، وإتاحـة    �للحاسب

  . كثير من األنشطة المختلفة والمتنوعة) أو بإعفائه من ( الفرصة للمصمم بأداء 

مـن التـسهيالت    و توجد انظمه كثيرة للتصميم والرسم بالحاسب ومثل هذه األنظمة قدمت العديـد              

والمساعدات إلنجاز األعمال الهندسية والعلمية علي أروع وأدق صوره وفي أوقات قياسية وقابلـه              

للتعديل واإلضافة بسهوله وفي زمن قصير إذا قورنت بطرق الرسم العادية التي ال يمكن التعديل فيها                

  ٠عديل إلضافة أي ت ويصعب اإلضافة والبد أن يعاد العمل فى التصميم بالكامل

  :ويمكن ان نلخص استخدامات الحاسب فى مجال تصميم المنتجات فى

 الى  بناء وصياغة أفكار التصميم    بدءا من    عمليات التصميم المشاركة بفاعلية فى كافة مراحل       •
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 وتقييمها إلى أن تنتهى بتوجيـه       معالجة معلومات التصميم  تسهيل الحصول على المعلومات و    

 .العمليات اإلنتاجية

 الكثيرة التـى يتـضمنها      العمليات المنطقية والرياضية   من االستفادة يكون فى اتمام       أكبر كم  •

معالجـة األخطـاء وتعـديالت      تصميم المنتجات، وتستخدم هذه كأفضل ما يكون فى عمليات          

 .التصميم

 فى المنتجات وتقييم هـذا      توظيف البيانات اإلرجونوميكية  وتستخدم العديد من البرمجيات فى       •

 .انعكاسه على نجاح المنتج فى اداء وظيفته بشكل آمن ومريح للمستخدماالستخدام و

  تقييم التصميم واختبارهوتستخدم تقنيات النمذجة بالحاسب بنجاح اآلن فى  •

  :عملية التصميم

  :عملية التصميم العامة بأنها عملية تكرارية تتألف من المراحل التالية) Shigley(عرف العالم شكلي 

 المصطلح اإلنجليزي المصطلح العربي

 Recognition of Need .1  تحديد الحاجة) ١ (   

 Definition of Problem .2  تعريف المشكلة) ٢ (   

 Synthesis .3  التركيب ) ٣ (   

 Analysis and Optimization .4  التحليل واالستمثال) ٤ (   

 Evaluation .5   التقييم) ٥ (   

 Presentation .6  التقديم) ٦ (   

 ،ويعني تحديد الحاجة أن هنالك مشكلة معينة يمكن أن يتخذ بشأنها إجراء صحيح على شكل حل تـصميمي                  

 عيب معين في منتج موجود أصالً وأصبح بحاجـة          أو وجود هذا التحديد قد يكون حاجة السوق لمنتج جديد،         

ديد، وفى كـل األحـوال       لتطوير منتج تقادم فأصبح بحاجة إلى تج       أو حاجة  إدخال تصحيح في تصميمه،      إلى

أما مرحلـة تعريـف المـشكلة فتتـضمن تحديـد            تعتبر هذه المرحلة هي نقطة البداية في عملية التصميم        

المواصفات للجزء المراد تصميمه وهذه المواصفات تتضمن الخصائص الفيزيائية، والوظيفيـة، والكلفـة،             

  . والنوعية واألداء الوظيفي

 ببعض ارتباطاً وثيقاً، والعالقة بينهما عالقة تفاعل مـستمرة، إذ            ببعضها انمرحلتا التركيب والتحليل مرتبطت   

يقوم المصمم في مرحلة التركيب بوضع تصور للجزء من حيث شكله الهندسي وطريقة عملـه ثـم يقـوم                   

بتحليله بموجب الخصائص الوظيفية واألحمال التي يتعرض لها، ثم يعاد التركيب على ضوء نتـائج عمليـة                 

وذلك بهدف تحسين التصميم، وهكذا تستمر الدائرة للعملية التكرارية حتى يتم الوصول إلى أفـضل               التحليل  

  .تصميم بحيث يستجيب للقيود التي يواجهها المصمم
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من المفيد أن نذكر أن مرحلة التحليل تتضمن عادة حسابات هندسية معقدة بغية الحكم على األداء الـوظيفي                  

 كل على انفراد ومن ثم التكرار لحين الحصول على أفضل تصميم، ولما كانت              للمنتج ككل وعلى أداء أجزائه    

تتمثل مرحلة التقييم فـي اختبـار       ،هذه الحسابات معقدة نوعاً ما فان هذه العملية تستغرق وقتاً طويالً عادة           

ا ويـتم هـذ   . في مرحلة تعريف المـشكلة     وفحص التصميم للتأكد من مطابقته للمواصفات التي يتم تحديدها        

بفحـص األداء النـوعي، الوظيفـة،    ) Prototype model(التقييم في الغالب عن طريق تصنيع نموذج أولـى  

  .والوثوقية ومعايير أخرى

عرض التصميم،   المرحلة األخيرة في عملية التصميم مرحلة تقديم أو       

 هذه المرحلة توثيق التصميم عن طريق رسوم هندسية         فيويتم أيضاً   

اد الداخلة في التـصميم وقـوائم للمجمعـات         وتحديد مواصفات المو  

الطاوالت (ويتم عادة إنجاز الرسوم التصميمية على المراسم         .وهكذا

حيث يتم توثيق التصميمات على شـكل رسـوم هندسـية           ) الهندسية

تفصيلية، وتتضمن التصميمات الميكانيكية رسـم المنـتج بكاملـه،          

يـة والعـدد     رسوم أخرى ألجزائـه ومجمعاتـه الفرع       إلىباإلضافة  

ويمكـن تمثيـل هـذه       .  والمثبتات الالزمة لعملية تصنيع المنـتج     

  : التالي الخطوات التصميمية الستة ذات الطبيعة التكرارية بالشكل

  : في التصميمالحواسباستخدام 

دخل الحاسب  مجاالت مختلفة من الحياة، وكـان مـن الطبيعـي أن              

م، خاصـة فـي     يفرض نفسه أداة قوية في مجال التصنيع والتـصمي        

  .  السنوات األخيرة

  
  عملية التصميم

) Computer Aided Design(الحاسـب   ) أو بمعونة( بمساعدة أو التصميمويتضمن مصطلح التصميم بالحاسب  

أو  أو تحليـل  ، يتضمن أية عملية تصميم تستخدم الحاسب  لتطوير          CADاختصارا باألحرف   الذي يشار إليه    

  :يتكون من عنصرين مهمين هما) CAD(ويمكن القول بأن نظام التصميم بالحاسب  .  تصميم هندسيتعديل

عتاد ، ويشير هذا المصطلح إلى ال)Interactive Computer Graphics: ICG (:رسوميات الحاسب  التفاعلية

)hardware (  والبرمجيات)software (         حيـث   التي يستخدمها المصمم إلنشاء تـصميماته ورسـومه ،

ووسائل اإلدخـال   ) monitor( التي تتضمن المرقاب     والطرفيانيشمل العتاد وحدة المعالجة المركزية،      

 إنجـاز   أما البرمجيات فتشمل مجموعة البرامج التي تـسهل       . ومعدات أخرى مثل الطابعة والراسمة    

  . الخ... الوظائف الهندسية المطلوبة كالرسم والتحليل الهندسي

، حيـث أن    الحاسـب    الثاني المهم من عناصر نظام التصميم ب       وهو العنصر ،  أو المصمم : المستخدم •

  .  التفاعلية ما هي إال أداة يستخدمها المصمم لحل مشكلة تصميميةالحاسب رسوميات 
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  : نذكر منهاالحاسب دام نظام التصميم بوهنالك أسباب كثيرة تدعو الستخ

 الرسـومات   وإنجـاز  وهذا يتحقق بتقليل الوقت الالزم للتركيـب والتحليـل           :زيادة إنتاجية المصمم   .١

 إلكمـال وتترجم زيادة اإلنتاجية هذه في تخفيض التكلفة وكذلك بتقليل الوقـت الـالزم              . التصميمية

  . المشروع

 يتيح للمصمم إنجاز تحليالت عميقـة ودقيقـة         الحاسب  م ب  إن نظام التصمي   :تحسين نوعية التصميم   .٢

كمـا أن األخطـاء     . للتصميم، ويوفر كذلك عدداً كبيراً من التصميمات البديلة التي يمكن اختيارهـا           

  . التصميمية أقل بسبب الدقة العالية التي يوفرها النظام، وهذه العوامل تقودنا إلى تصميمات أفضل

سم الهندسي لغة دولية تتخطى عوائق الترجمة، واستخدام نظام التصميم           الر :تحسين تبادل األفكار     .٣

وإلى مواصفات قياسية في الرسم وإلى تقليل األخطـاء،         ,  رسوم هندسية أفضل   إلى يؤدي   الحاسب  ب

وبالتالي نحصل على تصميمات يمكن أن تكون مفهومة لجميع العاملين في حقول الهندسـة بغـض                

  . النظر عن لغاتهم

وضـع األبعـاد علـى المنـتج        (  عند تكوين الرسوم لمنتج ما       :انات تكون قاعدة للتصنيع   توفير بي  .٤

فانه تتوفر بيانات كثيرة يمكن اسـتخدامها فـي         ) الخ  ...وأجزائه وتحديد قوائم المواد ومواصفاتها    

  . عمليات التصنيع

عدة في المراحل األربعـة      يمكن أن يقدم المسا    الحاسب  وباإلشارة إلي مراحل عملية التصميم السابقة فان          

 غير  الحاسب  األخيرة، أما في المرحلتين األولى والثانية والتي يتم فيها تحديد الحاجة وتعريف المشكلة فإن               

 عـن   الحاسب  قادر على لعب دور معين فيهما ألن هاتين المرحلتين تمثالن نشاطاً ذهنياً مستقالً وهما يعجز                

  :النحو التالي في عملية التصميم على الحاسب ه ويمكن إجمال الدور الذي يلعب. أداءه

 المصطلح اإلنجليزي  المصطلح العربي

Geometric Modeling  النمذجة الهندسية) ١ (   

Engineering Analysis  التحليل الهندسي) ٢ (   

Design Review and Evaluation  مراجعة وتقييم التصميم ) ٣ (   

Automated Drawing  ؤتمتالرسم الم) ٤ (   

) Shigley(تتفق هذه العمليات مع المراحل األربعة األخيرة في عملية التصميم المصنفة من قبل العالم شـكلي                 

  .التالى وكما هو موضح في الشكل 

 للمصمم تكوين النموذج عن طريق رسـمه باسـتخدام          الحاسب  تتيح النمذجة الهندسية في نظام التصميم ب      

النـوع األول مـن    . معينة وعرضه على الشاشة، ويتم هذا عن طريق ثالث مجاميع من األوامر           أدوات رسم   

أما النوع الثـاني فانـه يتعلـق        . األوامر يقوم بإنشاء العناصر األساسية للرسم مثل الخط والدائرة والنقطة         

وع الثالث يتيح إمكانية والن. ياس وعمليات أخرى قبعمليات التعديل والتحرير مثل المسح والتدوير والتحكم بال       
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  . التحكم بربط هذه العناصر بعضها ببعض بهدف عرضها على الشاشة بطرق مختلفة

  
  عملية التصميم بالحاسب 

ندسية دوراً مهماً حيث تتوفر برمجيات متقدمة في مجال التحليـل،            في مرحلة التحليالت اله    الحاسب  ويلعب  

في هذه التقنية يتم تقسيم الجسم ). Finite Element Method(خاصة تلك التي تستخدم طريقة العناصر المحددة 

والتي تشكل في النهاية شـبكة      ) مثلثات عادة ما تكون على شكل مستطيالت أو      ( عدد كبير من العناصر      إلي

ويتم تحليل السلوك النهـائي للجـسم فيمـا يتعلـق باإلجهـادات             ). nodes(عقد    عناصرها بنقاط أو   تتصل

واالنفعاالت أو انتقال الحرارة والخصائص األخرى عن طريق حساب سلوك كل عقدة، وبدراسة السلوك العام               

  . لكل هذه العقد يمكن تخمين الوضع النهائي للجسم

عـن طريـق   ) Kinematics tests( في فحص االختبارات الحركية الحاسب في مرحلة تقييم التصميم يستخدم 

برامج خاصة قادرة على تحريك الرسوم بشكل يشبه الرسوم المتحركة إلى حد ما، حتى يتم التأكد من عـدم                   

تقاطع األجزاء فيما بينها، كما يتم أيضا التأكد من تداخل األجزاء، مما يعني إمكانية االستغناء عـن تـصنيع       

  .نموذج األوليال

، وتشمل هـذه الرسـوم      الحاسب  الرسوم المؤتمتة تتضمن الحصول على رسوم هندسية في نظام التصميم ب          

المساقط والمقاطع والمنظور والرسوم التفصيلية بمقاييس رسم مختلفة، كل ذلك بأسلوب آلي يـؤدي إلـى                

  .اختصار الكثير من الجهد والوقت مقارنة بالرسم اليدوي

 لإلشارة إلي نوعين من النظم من المفيـد التمييـز           CADD الحاسب  مصطلح الرسم والتصميم ب   وقد استخدم   

  :بينهما وهما

  . النظم التي تمتلك إمكانيات تنفيذ كافة المراحل األربعة أعاله، وتكون كلفتها عالية عادة •

 كلفة منخفضة   النظم التي تمتلك إمكانيات مرحلتي النمذجة الهندسية والرسوم اآللية فقط، وهي ذات            •
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  . نسبياً

هي التسمية األشمل وهي التي استخدمت في هذا المقالة، كما    " الحاسب  الرسم والتصميم ب  "ولذلك فإن تسمية    

 Computer-Aided Design And كذلك لإلشارة إلى مفهوم النظم الشاملة للرسم والتصميم CADDاستخدم مصطلح 

Drafting.  

 هو الحصول على الرسوم الهندسـية للتـصميمات         الحاسب  والتصميم ب إن أول مظاهر استخدام نظم الرسم       

 للـصمميين المطلوب إنتاجها بسرعة ودقة عاليتين وبمواصفات قياسـية تلغـي فـوارق األداء البـشري                

 مع الكتابة باآللـة     هو الحال إن احتراف استخدام هذه النظم يزيد من حجم االستفادة منها، كما            . والرسامين

 تغدو األمور المتعلقة بحفظه واسترجاعه وتعديله ونقله أموراً بسيطة          الحاسب  إنجاز الرسم ب   وعند   ,الطابعة

 3Dوباإلضافة إلى ذلك فإن إمكانية بناء النمـاذج ثالثيـة األبعـاد    . للغاية مقارنة بأعمال التصميم التقليدية

Models الرسم التقليدية غير ممكن مع طرقوهو أمر توفر فرصة لرؤية المنظور من زوايا مختلفة .  

  :م دور النمذجة الهندسية في عملية التصمي

وقلنا أن عملية التصميم تتألف     ) الحاسب  التصميم والتصميم ب  راجع مقالة   (تكلمنا عن مراحل عملية التصميم      

 يمكن أن يقدم المـساعدة فـي المراحـل          الحاسب  لمراحل الستة فان    من ست مراحل، وباإلشارة إلى هذه ا      

األربعة األخيرة، أما في المرحلتين األولى والثانية والتي يتم فيها تحديد الحاجـة وتعريـف المـشكلة فـإن        

 غير قادر على لعب دور معين فيهما ألن هاتين المرحلتين تمثالن نشاطاً ذهنياً مستقالً وهـو مـا                   الحاسب  

  . عن أداءهالحاسب يعجز 

 في كل مرحلة من هذه المراحل فقد عقدنا العزم          الحاسب  وبالنظر لألهمية البالغة للدور الذي يلعبه التصميم ب       

إنشاء اهللا على شرح هذه المراحل بشيء من التفصيل، عبر سلسلة مقاالت نبدؤها بالنمذجة الهندسية، لبيان                

 في مؤسساتنا الصناعية واألكاديمية واهللا أسأل أن يـسدد          لحاسب  ا واقعيا من نظم التصميم ب     االستفادةكيفية  

  .خطانا على طريق التوفيق

  :النمذجة الهندسية

من المراحل الهامة في عملية التصميم حيث يصاغ التصور األولي للشكل           ) Synthesis(تعتبر مرحلة التركيب    

د كثيرا في تطوير أساليب العمل في هذه         ساع الحاسب  إن ظهور   . الهندسي للعنصر أو المنظومة الميكانيكية    

 دورا هاما في مجال التركيب والتجميع وذلك بتوفير إمكانيات رائعة في تحويل             الحاسب  المرحلة، حيث يلعب    

الرسوم ثنائية األبعاد إلى مجسمات حقيقية يمكن تجميعها وتركيبها وفحص التداخالت التي قد تحدث خـالل                

الـذي  ) Prototype(ر في التصميم نتج عنه عدم ضرورة تصنيع النموذج األولي           التجميع، هذا األسلوب المبتك   

  . يعني ضياع الكثير من الجهد والكلفة

إن عملية النمذجة الهندسية تعتبر من المراحل الحرجة ألن العديد من التصميمات والعمليات الصناعية تعتمد               
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للقيـام  ) Finite elements(ستخدم لتطـوير نمـوذج   عليها كقاعدة بيانات، فمن الممكن على سبيل المثال أن ت

 والتشوهات الناتجة عن األحمال المسلطة، وإنتاج رسومات هندسية مفـصلة، كمـا ويمكـن           اإلجهادبتحليل  

 CNC( التحكم الرقمي أو ما يعـرف        كائن الستخراج البيانات الالزمة لتحديد مسار عدة القطع في          استخدامها

Machines.(  

يحتاج إلى تفسير وفهـم وهـذا       ) المساقط القياسية (ام ثالثية األبعاد برسومات ثنائية األبعاد       إن تمثيل األجس  

بالطبع يتطلب دراية كافية بلغة الرسم الهندسي التي قد يكون من الصعب في أحيان كثيرة إدراك المقـصود                  

اسـتنتاجها مـن    خاصة إذا كانت العناصر المرسومة تحتوي على تفاصيل دقيقة ومتشعبة يصعب تخيلهـا و             

ولذلك يلجأ المصممون في بعض األحيان إلى عمل نمـاذج مـصغرة            . المساقط المعتادة في الرسم الهندسي    

ولذلك قد نرغب في إنشاء نماذج ثالثية       . لتساعد على تسهيل مهمة إكمال التصميم وبيان إمكانية عمل اآللية         

  .األبعاد حقيقية بدالً من المساقط ثنائية األبعاد

 لبناء أجسام ثالثية األبعاد واقعية وبأية تفاصيل بحيث يمكن معالجة هذه             توكاد أدوات نمذجة مناسبة   يوفر أو 

  :ويدعم أوتوكاد ثالث طرق للنمذجة المجسمة هي. األجسام بطرق مختلفة

   .)wireframe model(نموذج اإلطار السلكي  •

   .)surface model or mesh(النموذج السطحي أو الشبكي  •

  ). solid model) (صمتأو الم( المجسم النموذج •

نموذج اإلطار السلكي، وكما يدل عليه أسمه، هـو          ولكل طريقة تقنياتها الخاصة في اإلنشاء والتعديل             

ال توجد سطوح في هذا النموذج، إنه يتألف من نقاط وخطوط           . عبارة عن طريقة لتمثيل الجسم ثالثي األبعاد      

. تم إنشاء هذا النوع من النماذج برسم عناصر ثنائية األبعاد فـي الفـراغ             وي. وأقواس تصف حافات الجسم   

الـذي  ) ٣D polyline(ويوفر أوتوكاد عناصر لرسم نموذج اإلطار السلكي مثل متعدد الخطوط ثالثي األبعـاد              

وألن كل عنصر مـن العناصـر   ). spline(يسمح برسم خطوط متصلة أو مستمرة في الفراغ وكذلك الشريحة     

نة لنموذج اإلطار السلكي يجب أن يرسم بشكل مستقل فان هذه الطريقة في النمذجة تعتبر مـن أكثـر                   المكو

  . بعضا من هذه المعانيالتالىويوضح الشكل .  للوقتاستهالكاالطرق 

  
النمذجة السطحية أكثر تطورا وتعقيدا من الطريقة السابقة وذلك كونها تعرف باإلضافة إلى حـواف                        
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ويتم تمثيل السطوح   . ويقوم أوتوكاد بتعريف سطوح الجسم على شكل شبكة من المضلعات         . الجسم سطوحه 

  . نموذجا سطحياالتالىالمقوسة بشكل تقريبي، ويوضح الشكل 

  
  

في هذه الطريقة يمكـن     . وتعتبر النمذجة المجسمة من أسهل طرق العمل في المجال ثالثي األبعاد                    

مخـروط  وال) Box(إنشاء التصميمات المجسمة عن طريق عناصر أساسية ثالثية األبعـاد مثـل الـصندوق               

)Cone (  واألسطوانة)Cylinder (  والكرة)Sphere (  واإلسفين)Wedge (   واألنبوبة الحلقية)Donut .(   ومن مـزج

هذه العناصر يمكن تكوين مجسمات أكثر تعقيدا عن طريق عمليات ربط أو طـرح وتقـاطع وغيرهـا مـن                    

ألبعاد على طول مـسار يـتم        المجسمة عن طريق بثق عناصر ثنائية ا       نماذجكما ويمكن إنشاء ال   . العمليات

   .ا نموذجا مجسمالتالىويبين الشكل . تحديده مسبقا أو تدويرها حول محور تماثل

  
ألبعاد وطرق تعديل تختلف في تأثيرها علـى        وبما أنه لكل طريقة قواعد مختلفة في إنشاء النموذج الثالثي ا          

إن إمكانية التحويل بـين أنـواع       .  طرق النمذجة  استخدامالنماذج المختلفة، لذا فانه يوصى بعدم المزج في         

. النماذج محدودة من النموذج المجسم إلى النموذج السطحي ومن النموذج السطحي إلى النمـوذج الـسلكي               

حويل من نموذج سلكي إلى نموذج سطحي أو من نموذج سطحي إلى آخر             ومع ذلك فانه من غير الممكن الت      

  .مجسم

אא 
  تعريف النمذجة: أوال

إعـادة  (وترميزها  ) األسلوب(هي عملية التعرف على واكتشاف السمات والمهارات والممارسات والقدرات          

يمكننا استخدام الرمـوز   ( .قلها أو اظهارهاوبناء القدرة على تكرارها أو ن) صياغتها بشكل مبسط له مدلول

  )او السمات والمهارات األصلية مرة آخر فى موقف آخر

الصفات واإلمكانيات ، والفـرق   وهناك فرق واضح بين النمذجة واالستنساخ التقليدى فكالهما يمكن أن  نقل
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 النمذجة ناتجة عن مهارة تأتي االستنساخ التقليدى تكون في. يكمن في نوعية الصفات واإلمكانيات المنقولة 

واإلمكانيات من القدرة على  فك لترميز غيـر مـدرك    بينما في النمذجة تأتي الصفات. من النظرية والخبرة

  .حسيا أو معنويا أحيانا 

   مستويات النمذجة: ثانيا

اكتشاف او التعرف على صفات وأنماط وأسـاليب و طريقـة االنتـاج او              : النمذجة البسيطة وهي     .١

ماذا يتضمن هذا المنتج من الخبـرة أو   ستخدام  ونقلها، وتركز على حصيلة من النعارف تناول اال

المهارة حتى وصل الى ما وصل إليه من ابتكار  فى الشكل او البناء منتج معين او حتى تطور فـى                  

عمليات، وأثرها فـى   وتكون عبر اكتشاف مجموعة فروق، طرق،. المالمح عن منتج آخر يسبقه 

   .منتجال

تركز على كيف ولماذا هذه المهارات او الصفات او الخبرات وتعـرف بمتابعـة              : النمذجة العميقة    .٢

امكانات األنظمة التمثيلية ، الستراتيجيات  ماوراء هذا المنتج من  معتقدات، معايير ، برامج عقلية ،

وتتـضمن هـذه   .   عنـه العمليات التي أدت الى يناءه او التى تنتج ,التي ولدت الفرو قات والطرق

 والمعـايير  األداء الممكنة  وبعكـسه أيـضا األداء المعوقـة،     التعرف على  عناصر المتميز مثل 

  كيف ترتب األفكار ) االستراتيجية المعرفية( الداخلي  والمفهوم الذهني

 :األربعة أبعاد النمذجة

 .اء التصميمما يقف ور) ماذا(التعرف على واعادة صياغة  كل : النمذجة المفصلة  •

 التعرف على واعادة بناء عدد من الكليات التى يمكن ان تنمذج الصورة الكلية: النمذجة الكلية •

  . بدون التطرق الى تفاصيل هذه الكليات

ومراقبة سلوك واداء وصفات المنتج ) مراقب(موقع علوي  بقاء المصمم  في: النمذجة الواعية  •

   .بدون االنخراط فى تجربة مباشرة معه

وبالتالي التفاعل الكامل معه  في  االتصال القوي واأللفة العميقة بالمنتج : غير الواعية  النمذجة •

 .أو بعضه. حالته والتعرف بذلك على نموذجه للعالم 

  :Simulation المحاكاة

ى  ويكون السمة االساسية التى تفرق بين النموذج والمحاكاة ه      .خلق كيان تفاعلى من نموذجين او اكثر       هى  

 من النظام فى الزمن الحقيقى      ا جزء ت اذا كان   والعناصر األخرى  التفاعلية واستجابة المحاكاة لتفاعل االنسان    

Real Time .وتكون المحاكاة ضرورية عندما:  

  .interacting components يكون النموذج معقد ويتضمن عناصر تفاعلية  •



אאא 
  

٣٥  

  

   وقد تكون غير واضحةnonlinearالعالقة بين متغيرات النموذج غير خطية تكون  •

  .يتضمن النموذج متغيرات عشوائية التصرف •

 3Dمرئية فى رسوم الحاسب المتحركـة ثالثيـة االبعـاد    model output يكون مخرجات النموذج  •
computer animation  


