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kb§a@‰ì•@@pbîbc@ @
سواء كنت تنوى إنشاء األعمال الفنية مع االكتفاء بعرضها علي الشاشة، أو من اجل طباعتها، ينبغى 

وعلى الرغم . عليك أن تتفهم عددا من المبادئ األساسية التى نحكم إنشاء الصور وتعديلها فى الحاسب

حاسبات وفقا لمتغيرات عديدة منها التصنيف من أننا يمكننا تصنيف كل ملفات التطبيقات الجرافيكية لل

  :وفقا لالستخدام الذى يصنفها إلى ستة أنواع هى

  Raster /  Bitmapملفات الصور النقطية  •

  Vectorملفات صور المتجهات  •

 Metafileملفات الصور المركبة  •

 Fractalملفات الصور الكسرية  •

 3D drawings / images)  المجسمة(ملفات الصور والرسوم ثالثية األبعاد  •

   Animation / Videoملفات الصور المتحركة واألفالم  •

لكن الصور فى الحاسبات تنتمى إلى نوعين رئيسيين يتحكمان فى كيفية رؤيتنا وإدراكنا لها على 

الوسائط المرئية المختلفة مثل الشاشة والمطبوعات وكذلك على الكيفية التى يتعامل الحاسب بها مع هذه 

 وتقوم على التعامل مع الصورة Bitmap or Raster Image وهذين النوعين هما الصورة النقطية .األنواع

، وتقوم على تفكيك الصورة إلى مجموعة من عناصر Vector Imageوالصورة المتجهة . نقطة بنقطة

 جداً عندما وفهم االختالف بين النوعين يكون مفيداً . vector representation) الشعاعى(التمثيل المتجهى 

  .تتعامل مع أيا منهما وذلك ألنه يمكنك فى هذه الحالة استخدام كل منهما وتوظيفه فى مكانه الصحيح

üëc@@ZòîİÔäÛa@òİíŠ¨a@ëc@‰ì–Ûa@@òîäÔm@ @
يلجأ هواة الرسم لتقليد لوحة ما أبدعها أحد الفنانين أو حتى صورة فوتوغرافية لشخص عزيز، إلى 

فهم يستعملون قلم رصاص دقيق فى رسم شبكة من المربعات فوق .  الصوراستخدام تقنية سهلة لنقل

نسخة من اللوحة األصلية، وشبكة مماثلة في عدد المربعات على اللوحة البيضاء التى ستستخدم في 

رسم الصورة  ثم يبدءون فى تقليد خطوط اللوحة األصلية الواقعة ضمن كل مربع من اللوحة األصلية 

وفى المعتاد أنه إذا وجدت صعوبة في تقليد خطوط وعناصر . ر لها في اللوحة المقلدةفي المربع المناظ

اللوحة األصلية بشكل دقيق، فإنهم يتحايلون على ذلك بمضاعفة عدد المربعات في الشبكتين 

  .وكلما زاد عدد هذه المربعات، زادت سهولة الحصول على تقليد أكثر دقة. المتناظرتين

 طريقة مشابهة في Raster graphics التى تسمى أيضاً باسم Bitmap graphicsالنقطية تعتمد تقنية الصور 

تخزين ورسم والتعامل مع الصور والرسوم تقوم على تجزئة الصورة إلى عدد كبير جدا من النقاط 

وتقوم تقنية الصور النقطية على تنظيم وضبط والتحكم فى وحفظ المعلومات . المتراصة أفقيا ورأسيا

اصة بموقع ولون كل نقطة مجموعة من النقاط التى تنتظم فى ترتيب أو توزيع هندسى فى شبكة الخ
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 pixelsمستطيلة الشكل من الصفوف المتساوية الوحدات من النقاط المربعة الصغيرة جداً تسمى البكسل 

البناء وهى أصغر وحدات الرسم والتمثيل ووحدة " Picture Elementعنصر الصورة "اختصارا لعبارة 

. األساسية فى جميع الصور النقطية وتمثل لونا أو درجة ظلية  ويؤدى ترتيبها إلى إنشاء صورة مميزة

وإذا ما كبرت جزء من صورة فى أيا من برامج معالجة الصور فستبدأ فى رؤية كتل البناء األساسية 

والتي يعبر عددها عن " سلبك"وكلما زاد عدد هذه النقاط التى يسمى الواحد منها . التى تكون الصورة

  . كلما بدت الصورة أكثر تجانسا وأقرب إلى الطبيعةresolutionالكثافة النقطية 

ومصطلح البكسل فى العالم الرقمى للصورة النقطية ذو استخدامات متعددة فهو يطلق على النقاط التى 

  .الصورة النقطية) نقاط(تؤلف شاشة الحاسب كما يطلق للتعبير عن عناصر 

الالزمة لوصف كل نقطة من نقاط الصورة باختالف عدد األلوان ) bitجمع بت " (البتات"يختلف عدد و

 أى عندما تكون الصورة باألبيض واألسود -ولن يحتاج األمر في أبسط الحاالت . التى تحتويها الصورة

 النقطة التي  عندما تكون1حيث تكون قيمة هذا البت. واحد لوصف حالة النقطة" بت" إلى أكثر من –

  . عندما تكون هذه النقطة سوداء0يمثلها بيضاء، وتكون قيمته

 تبدأ headerلصورة باألبيض واألسود حيث تتصدر الملف مقدمة " الصور النقطية "ويمكننا تخيل ملف 

وغالبا ما تبدأ ملفات الصور النقطية . بإشارة إلى أن هذا الملف يحمل صورة من نوع الصور النقطية

 مقدران – يليها وصف ألبعاد الصورة يتضمن عدد العرض والطول BM ببرامج ويندوز بالحرفين الخاصة

 للداللة على استخدام لونين ٢بالبكسل ثم يذكر عدد األلوان المستخدمة في الصورة  ويكون الرقم هنا 

  . فقط

ويصف كل منها حالة " 1"أو ”0“ بعد هذه المقدمة تبدأ سلسلة طويلة من البتات التي تأخذ إحدى القيمتين 

ويكون عدد هذه البتات مطابقا لعدد البكسالت المشكلة للصورة، أي . نقطة من النقاط المشكلة للصورة

وال حاجة بالتالى لذكر موقع كل بت بشكل صريح حيث يمكن . حاصل ضرب طول الصورة في عرضها

لة التي تكون فيها أبعاد الصورة ففى الحا. استنتاجه بمعرفة أبعاد الصورة وموقع البت في السلسلة

320X200 داخل الملف الصور النقطية، البكسل في الموقع 700 بكسل مثال، سيمثل البت الذي رقم تسلسله 

   في الصف الثالث من الصورة 60الذى رقم تسلسله 

òãìÜ½a@òîİÔäÛa@‰ì–Ûa@Ýîr·Z@ @
لوصف لون كل بكسل في " بت"كثر من لتمثيل الصور الملونة باستخدام تقنية الصورة النقطية نحتاج أل

 colorوالذي يسمى عادة بعمق األلوان (الصورة الملونة ويتوقف عدد البتات الالزمة لتعيين لون البكسل 

depth ( على عدد األلوان المتاح استخدامها في الصورة) الباليتة"والتي يشار إليها بقائمة األلوان أو "

palette ت  بتات أو باي8 فباستخدامbyte ويمثل الرقم .   لونا256 واحد لوصف البكسل مثال يمكن تعيين

أما في الرسوميات عالية .  العدد األقصى من األرقام الثنائية التي يمكن تمثيلها باستخدام ثمانية بتات256

لوان  لونا، ويمكن لهذا العدد الهائل من األ16.777.216 بت فباإلمكان توليد 24الجودة ذات العمق اللوني 
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ولذلك يسمى هذا النمط . أن يغطي التدرجات المختلفة لسائر األلوان التي يمكن أن نصادفها في الطبيعة

   true colorمن الرسوميات مجازا نمط األلوان الحقيقية 

من األرقام الثنائية ) ثمانية بتات( بتات أو بايت واحد فإن كل بايت 8وعندما يكون عمق األلوان بمقدار 

  . المتاح استخدامها في هذه الحالة256لصور النقطية يعين أحد األلوان الـفي ملف ا

 . RGBويولد كل لون من هذه األلوان بتشكيلة من ثالثة ألوان أساسية هي األحمر واألخضر واألزرق 

وبالتحكم في شدة كل من هذه األلوان األساسية يمكن الحصول على كامل طيف األلوان المستخدمة في 

 بتا فسيعين اللون برقم ثنائى طوله  24أما عندما يكون عمق األلوان .  لونا256البالغ عددها الصورة و

  . واحد لكل لون من األلوان األساسيةByte ، بواقع بايت 3Bytesثالثة بايتات 

ونظرا لميل العين البشرية للتجاوز عن تمييز اختالف األلوان للنقاط المتجاورة وخلطها معا بصريا، فإن 

شكيلة النقاط الثالث المتالصقة ستبدو وكأنها نقطة واحدة ، وستتألق بضوء يتحدد لونه بدرجات كل من ت

  . األلوان الثالثة األساسية المكونة له

 في الكمبيوتر توليد إشارات التحكم بالمدافع اإللكترونية video adapterوتتولى بطاقة موائم العرض 

ويستهدف كل مدفع من هذه المدافع اإللكترونية النقاط . شاشةلأللوان األساسية الثالثة داخل ال

  .الفسفورية ذات الخصائص اإلشعاعية المالئمة للون الذي تولده عند اصطدام اإللكترونات المسرعة بها

والصور النقطية هى أكثر الوسائط شيوعاً عند التعامل مع الصور الفوتوغرافية وهى النظام األمثل 

عادة إنتاج الصور الفوتوغرافية والصور األخرى التى تتضمن الكثير من التفاصيل ذات واألكثر شيوعاً إل

  .الدرجات اللونية المستمرة المتداخلة غير المحددة

 مثل Image Processing Programويستخدم فى معالجة وتحرير الصور النقطية، برنامجاً  يسمى 

  .  وغيرها كثير Paint Shop Pro وAdobe Photoshop و Painter و Picture Publisherبرامج 

والبت هو الوحدة األساسية فى .  واحد على األقلBitويتم تسجيل معلومات لون كل بكسل  فى بت 

.  معلومات الحاسب وهى المعادل  للبكسيل فى وحدات التخزين والذاكرة وعمليات التشغيل فى المعالج

أو القيمة " ١" التخزين ووحدات الذاكرة بالقيمة وهو اصغر وحدات ذاكرة الحاسب ويمثل فى مواضع

واللتين يمكن استخدامهما لتمثيل اللونين األسود واألبيض وبالتالى إذا ما جمعنا عدة بتات مختلفة " صفر"

  . ضمن شبكة واحدة عندها يمكننا الحصول على صورة نقية مؤلفة من عدة نقط سوداء وأخرى بيضاء

) Pixel per Inch or CM(  الكثافة النقطية وهىعدد النقاط فى وحدة الطولىوتعتمد الصور النقطية عل

وتؤثر الكثافة النقطية بطريقة مباشرة فى جودة . التى تظهر مجموعة منظمة من النقاط كمنتج لها

ه الصورة سوف تستخدم فى الطباعة على الورق أو للعرض على الشاشة فى الصورة سواء كانت هذ

   .Webالعروض أو من خالل صفحات 
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@ÝØ‘@IUMQH@@ÒŠ§ae @@@òîİÔã@ñ‰ì•@óÏ@pbíìnß@týq@óÏ@aØß  Raster @ëcbitmap@@ @

ومن الممكن أن تحدث تشوهات للصورة النقطية عند تحريرها بتغيير حجمها أو ضغطها كما تتشوه أيضاً 

  . ية للصورة من كثافة النقط األصلResolutionإذا طبعت على طابعة ذات كثافة نقطية أعلى 

 نقطة في السنتيمتر فيمكننا حساب ٥٠ سم وكثافتها النقطية ٥ x ٥فمثالً عندما تكون الصورة أبعادها 

 نقطة وبالتالي عدد النقط الكلى ٢٥٠ = ٥٠ x ٥عدد النقاط في كل صف نقط من الصورة وهو يساوى 

 سم مع ثبات ١٠ x سم ١٠فإذا غيرنا حجم الصورة إلى .  نقطة٦٢٥٠٠ =٢٥٠ x ٢٥٠= للصورة 

 فإن كل نقطة في الصورة ستكبر بحيث تغطي أربعة أضعاف المساحة التي كانت للصورةالكثافتة النقطية 

تغطيها وبالتالى ستبدأ نقاط الصورة في الظهور منفردة نظراً لكبر حجمها مما يؤدى لتشويه شكل 

  . Pixelizationالصورة الكلي أو ما يسمى بالبكسلة

فات الصور النقطية معلومات اللون على أساس أن كل بكسل منفرد بذاته لكن هناك وتسجل معظم مل

.  بعض الصيغ التى تستخدم مخطط األلوان بحيث تحتوى على معلومات كل البكسالت ذات لون معين

لذلك تسمى مخططات األلوان باسم قنوات األلوان ، وتسمى الصيغة التى تستخدم مخطط األلوان باسم 

  .مخططةالصيغة ال

ñ‰ì–Ûa@Š•bäÇ@ëc@@pýØjÛa@—öb–Z@ @
كلما كانت النقاط التي تؤلف الصورة أصغر حجما، كلما ازدادت التفاصيل التي يمكن لهذه النقط  •

وتُعرف هذه الكثافة باصطالح البكسل . إبرازها ، وكلما ازدادت التفاصيل زادت كثافة الصورة

لصورة العالية الكثافة، بشكل معتدل، قد وعلى سبيل المثال، فإن ا. لكل سنتيمتر أو بوصة

وبناء على المبدأ الحسابي البسيط والصارم،  ) ppi ٣٠٠(   بكسل في البوصة  ٣٠٠تحتوى 

فإنه كلما تضاءل حجم النقطة كانت الحاجة إلى المزيد من النقاط التي تشكل الصورة في مقاس 

ية تحتاج إلى ملفات كبيرة الحجم معين، وهذا هو السبب الذى يجعل الصور ذات الكثافة العال

  .لتخزينها
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. البكسالت لها شكل مربع ولها وضع يتناسب مع النقاط الضوئية األخرى في الصورة النقطية •

  .ويعتبر حجم النقطة الضوئية مسألة نسبية تماماً لكنه ثابت دائما

   Color Depthالبكسالت لها قدرة لونية يمكن حسابها متى عرف عمق اللون  •

رامج الصور النقطية تتأثر جودة الصورة فى كل مرة تدير فيها أو تعيد قياس صورة فى ب •

فعلى سبيل المثال فأنت تضيف نقاط عندما تكبر مساحة وتنقصهم . مختارة أو جزء من صورة 

 .عندما تصغر هذه المساحة فأنت فى الواقع ال تصغر أو تكبر حجم البيكسل أبدا

  
@ÝØ‘IUMR@H@@ÒŠyA⁄@aØß@@ÝØjÛa@‰bèÃ@ @

 

  
@ÝØ‘IUMS@HÝØjÛa@‰bèÃ⁄@ñ‰ì–Ûa@åß@Øß@õŒu@ @

@æìÜÛa@ÕàÇ  Color Depth@ @
 المخصصة للبكسل الواحد وتحتوى هذه  Bitsيتحدد عدد األلوان التى يحتويها ملف بناء على عدد البتات

ت بكسل كلما أمكن تسجيل الظالل البتات على معلومات تسجل بيانات البكسل وكلما زاد تسجيل بيانا

وعند العمل فى برامج معالجة أو تحرير الصور فأنت تحرر نقاط البكسل .  واللمعان التى يحتويها البكسل

  .بتغيير لونها، وظاللها، ونصوعها

 وهو قياس  Bit Depth وعمق النقطةPixel Depthأيضا عمق البكسل Color Depth  ويسمى عمق اللون 

ات اللونية المتاحة لكل نقطة فى الصورة، وهكذا فإنه كلما كبر عمق اللون فهو يعنى كم أكبر لكم المعلوم
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وكمثال فإن نقطة ذات عمق يساوى . من األلوان المتاحة ودقة أكثر إلظهار اللون فى الصور الرقمية

ا أسود ليس لها سوى احتمالين كقيمة أسود أو أبيض وبذلك تكون الصورة التى تنشأ عنه) ١(واحد 

 فقط من ذاكرة الحاسب لتمثيله والبت Single Bitويستخدم النوع من البكسالت بتا واحدا . وأبيض فقط

   (0)أو (1)  هو اصغر وحدات ذاكرة الحاسب ويمكن لهذا البت أن يأخذ قيمة من اثنتين هما

لوان التى يمكن وكلما زاد عدد البتات التى يستخدمها الحاسب فى تمثيل اللون كلما ازداد عدد األ

  .الحصول عليها ومن هنا جاءت تسمية عدد البتات التى تستخدم لتمثيل لون كل بكسل بعمق اللون

يستخدم الحاسب عددا اكبر من بتات المعلومات إلنشاء ألوان إضافية ويتم تحديد عدد األلوان أو عدد 

إلى )  الحاالت المتاحة للبت الواحدالذى يمثل عدد  ( ٢التدرجات الرمادية المتاحة من نتيجة رفع الرقم 

البكسل سيكون لدينا أربع ) لون( بتان لتمثيل معلومات ٢فإذا ما استخدمنا . أس يمثل عدد البتات المتاحة

بدائل مختلفة يمكننا استخدامها سواء كانت هذه أربعة مستويات من التدرج الرمادية أو أربعة ألوان 

 مستوى من الدرجات الرمادية ١٦ن المعلومات عندها سيكون لدينا وإن استخدمنا أربعة بتات م. مختلفة

 ١٦بتا يعطينا اكثر من ٢٤ لون  واستخدام ٢٥٦أو االلوان  وإن استخدمنا ثمانية بتات نحصل على 

  . مليون لون لنختار واحدا منها للبكسيل الواحدة 

 الذى يمثل ٢ إيجاد نتيجة رفع الرقم ويتم تحديد عدد األلوان أو عدد الدرجات الرمادية المتاحة من خالل

 يمثل عدد البتات المتاحة فإذا ما كان لدينا بتان لتمثيل Powerعدد الحاالت المتاحة للبت الواحد إلى أس 

البكسل عندها سيكون لدينا أربع بدائل مختلفة يمكننا استخدامها سواء كانت هذه أربعة ) لون(معلومات 

  . ن اجل البكسل الواحدةمستويات من التدرج الرمادية م

 للحصول على أفضل نتيجة أثناء العمل ، ينصح باستخدام شاشة قادرة على عرض الصورة بعمق 

 بت من البيانات وتسمح هذه الزيادة، بمعدل عشرة بتات لكل من األحمر، ٣٠ بت إلى ٢٤األلوان من 

اصيل أكثر لأللوان ، والحدود واألزرق، واألخضر ، بمعدل أقل لفقدان البيانات وصور أفضل تظهر تف

والظالل األمر الذى يمكن الصورة من أن تمثل ظالل أكثر من اللون، مع انتقاالت أدق بين األلوان وكثافة 

  . أكبر للون، مما يؤدى إلى صورة أكثر واقعية ، ولكن هذا يعنى أيضا زيادة حجم الملف النهائى

عن البكسل فى الصيغ النقطية للملفات أو ما يسمى بعمق الجدول التالى يوضح نسبة عدد البتات المعبرة 

   ومنها يتضح أقصى عدد من األلوان لكل حالة Bit Depthالبت 

pbnjÛa@…†Ç@ @æaìÛÿÛ@ó–Óþa@…†ÈÛa@ @
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@òîİÔäÛa@òÏbrØÛa@ @
 إلى وحدة القياس المستخدمة لتحديد مقاس الصورة وطريقة عرضها على الشاشة، تشير الكثافة النقطية

  :وكذلك لتحديد المعدات المستخدمة لتخريج تلك الصورة

الكثافة النقطية  للصورة وذلك يشير إلى عدد البكسالت فى كل بوصة من الصورة، ويقاس بالبكسل  •

  ) ppi(بوصة /

 طريقة عرض الصورة على الشاشة وذلك ما يعرف نقطة الكثافة النقطية  الشاشة وهو ما يحدد •

  ) dpi(بوصة /

الكثافة النقطية  للطابعة وتحدد الجودة النهائية للصورة المطبوعة، والتى يتم قياسها بكل من نقطة  •

  ) lpi(بوصة / أو الخط ) dpi(بوصة /

QN @ñ‰ì–ÜÛ@@òîİÔäÛa@òÏbrØÛa@@Z@ @

 هو كثافتها النقطية، و يتم قياسها بعدد البكسالت فى كل العامل األساسى عند العمل مع الصور النقطية

 ١٠٠و يمكن أن تتنوع بكسالت الصورة فى الحجم ، فإذا كان لديك صورة كثافتها النقطية ). ppi(بوصة 

ppi ٣٠٠أما فى صورة كثافتها النقطية .  من البوصة المربعة١/١٠٠، فإن كل بكسل سيساوى ppi ، 

 مما يعطيك تفاصيل أكثر دقة وأقل تشوها ولكن مع - من مربع البوصة ١/٣٠٠فإن كل بكسل سيساوى 

فعلى سبيل المثال إذا كان لدينا صورة ذات طول وعرض يساوى بوصة واحدة بكثافة . حجم ملف أكبر

 بكسالً ٧٢ بكسل في العرض و٧٢(  بكسالً ٥١٨٤  فإن البوصة  المربعة تحتوى على ppi ٧٢نقطية 

 تنتج ١٤٤ كيلو بايت ، في حين أن نفس الصورة بكثافة نقطية ٦حجم الملف يبلغ فإن )  في االرتفاع 

  .  كيلو بايت٢١ملفا حجمه 

ويعتبر حجم الملف عامال هاما فى تحديد مساحة القرص التى تحتاجها للتخزين وأيضاً سرعة تداوله 

 أن يكون عملية موائمة بين لذا فإن اختيار الكثافة النقطية المطلوبة للصورة يحتاج. ومعالجته وطباعته

الحصول على كل البيانات المطلوبة لإلنتاج بمواصفات جيدة للصورة وبين االحتفاظ بحجم الملف أصغر 

  .ما يمكن

RN ò‘b’ÜÛ@òîİÔäÛa@òÏbrØÛa@Z@ @

وتحدد هذه األبعاد . هى نسبة عر ض بكسالت الشاشة إلى ارتفاعها تشير هنا إلى أبعاد بكسل الشاشة

وألن أنظمة التشغيل المختلفة . قة الشاشة المستخدمة والبرمجيات التى تتعامل معها اعتمادا على بطا

تتعامل مع بكسالت الشاشة بطرق مختلفة فالصور المنشأة باستخدام أنظمة الماكنتوش تبدو مشوهة شئ 

وقد يرجع هذا إلى أن أجهزة . IBMما إذا ما عرضناها على أنظمة الحاسب الشخصية المتوافقة مع 

 نقطة في البوصة، بينما تقوم شاشات الحاسبات ٧٢لماكنتوش تقوم بعرض الصورة  بكثافة نقطية تبلغ ا

  . نقطة في البوصة٩٦الشخصية بعرض الصورة بكثافة نقطية 

وباعتبار أن الكثافة . الكثافة النقطية للشاشة تحدد مقاس الصورة التى يتم عرضها على تلك الشاشة
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ى بكثير من الكثافة النقطية للشاشة التى تعرضها ، فإن الكثافة النقطية النقطية للصورة تكون أعل

فمثالً لو كانت لدينا صورة بكثافة . للصورة تبدو أكبر بكثير على الشاشة من مقاس الطباعة الفعلى

 بكسل ٩٦الكثافة النقطية {  بكسل فى البوصة ويجرى عرضها على شاشة حاسب شخصى  ٧٢نقطية  

ولو كانت الصورة بالكثافة النقطية العالية  . نها تبدو اصغر قليالً من حجمها الفعلىفإ} فى البوصة 

 مثالً وتم عرضها على الشاشة نفسها فإنها تبدو بحجم اكبر بكثير من حجم طباعتها وذلك  ٣٠٠

  .لالختالف فى الكثافة النقطية بين الصورة والشاشة 

شرة إلى نقاط الشاشة أى أن الكثافة النقطية للصورة فى برامج تحرير الصور تترجم نقاط الصورة مبا

عندما تكون أكبر من الكثافة النقطية للشاشة فإن الصورة تبدو أكبر على الشاشة من األبعاد المحددة لها 

 نقطة فى البوصة على ١٤٤بوصة ذات كثافة نقطية × فمثالً عند عرض صورة مكونة من بوصة . فعلياً

 بوصة على ٢×  بوصة  ٢ نقطة فى البوصة فإنها تظهر فى مساحة ٧٢شاشة ذات كثافة نقطية 

 بوصة لتعرض ٢ نقطة فى البوصة فتحتاج إلى ٧٢الشاشة وذلك ألن الشاشة تستطيع  فقط أن تعرض 

  . نقطة وهو العدد المساوى ألحد حدود الصورة١٤٤

SN @òÈibİÜÛ@òîİÔäÛa@òÏbrØÛa@ @

وهى عدد النقاط فى (هم الكثافة النقطية لتلك الطابعة إذا كانت الصورة تعد للطباعة فمن المهم أن نف

التى تكون عادة مناسبة ). البوصة التى تنتجها طابعة الليزر أو النفث الحبرى أو طابعة فصل األلوان

 ٦٠٠لكثافة النقطية للصورة لكن ليست هى نفس الرقم وأغلب طابعات الليزر يمكنها إخراج كثافة نقطية 

أما .  نقطة فى البوصة١٥٠ إلى ٧٢كثر وتنتج جيداً الصور ذات الكثافة من نقطة فى البوصة أو أ

 نقطة فى البوصة أو ٢٤٠٠ إلى ١٢٠٠فيمكنها الطباعة فى . طابعات فصل األلوان ذات الجودة العالية

  . نقطة فى البوصة٣٠٠ إلى ٢٠٠أعلى وتنتج بشكل جيد الصور ذات الكثافة النقطية من 

  :ن المقارنة بين األسلوبي
يمكن لتقنية الصور النقطية التعامل مع أى نوع من الصور بمجرد تخزينها إلى شبكة دقيقة من النقاط 

وذلك يلجأ إليها معظم مطورى البرمجيات بالنظر لبساطة البرامج . التي لن تلحظ العين البشرية تمايزها

  .الالزمة للتعامل معها

@òîİÔäÛa@‰ì–Ûa@òîäÔm@óÏ@‰ì–ÔÛa@kãaìu@ @
ملفات الصور النقطية حيث تحتل هذه الملفات مساحات تخزين هائلة من الذاكرة أو القرص ضخامة  •

ولهذا السبب يكتسب . وخاصة عندما تكون الصورة كبيرة وملونة وذات كثافة نقطية عالية. الصلب

كما تقل ضخامة حجم الملفات على الموارد . استخدام تقنيات فعالة لضغط الملفات أهمية حاسمة

وتبدو الفروق في األداء جلية بين النظم التي تستخدم ناقال من . ى للكمبيوتر كالمعالج والناقلاألخر

  . بت أثناء معالجة ملفات الصور النقطية16 بت وتلك التي تستخدم ناقال من عيار 32عيار 
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ب افتقارها إلى المرونة مما يجعل معالجتها مسألة معقدة وترجع صعوبة المعالجة جزئيا إلى غيا •

الروابط الداللية بين البيكسالت التي تشكل الصورة  فإذا أخذنا مثال صورة في هيئة الصور النقطية 

فإذا أردنا القيام . لبيت ريفي على تل، نجد أن ليس ثمة روابط داخلية بين النقاط التي تشكل البيت

كأن نغير لونه أو  ٠بأي نوع من المعالجة التي تستهدف الجزء الخاص بالبيت الريفي في اللوحة 

مع .  أبعاده أو مكانه، فإن على البرنامج القيام بعمليات معالجة معقدة الكتشاف حدود البيت الريفي

 ولتغلب على هذه المشكلة تستخدم ٠احتمال ان يرتكب بعض األخطاء في تمييز هذه الحدود 

 النقاط العائدة للكائن ذاته  حيث تعرفobject orientedالبرمجيات الحديثة تقنية البرمجة بالكائنات 

  ٠كتله مستقلة ذات هوية 

مشكلة الكثافة النقطية والتي تتحدد قيمتها عند إنشاء ملف الصورة بتقطيعها أفقيا وعموديا إلى  •

 قد تبدو للعين كنقاط أو قد ال تميزها العين عندما تكون الكثافة النقطية كبيرة ٠مستطيالت صغيرة 

لمشكلة عند تكبير الصورة حيث تكبر معها هذه المستطيالت إلى درجة وتبرز ا. بما فيه الكفاية

ويمكن للبرمجيات الذكية التغلب على . تصبح معها مرئية مما يؤثر على المظهر المتجانس للصورة

ولكن ذلك يتطلب زيادة أعباء . هذه المشكلة بإدخالها خطوطا جديدة بين بيكسالت الصورة األصلية

وتظهر مشكالت مماثلة عند تصغير الصور النقطية وتخزينها ثم تكبيرها . مجالمعالجة على البرنا

  .ثانية حيث تتردى الكثافة النقطية وتصبح الصور مشوشة

bîãbq@Zpbèvn½a@‰ì•Vector GraphicsZ@ @
وهذه . Vectorsهى صور تتألف من خطوط ومنحنيات يتم تحديدها بطريقة رياضية وتعرف بالمتجهات 

وتتميز العناصر المنشـأة هنا . معا لتكوين الشكل وتحدد مواقعها بواسطة إحداثياتالعناصر تتراكب 

بأنها موجودة دائما كعنصر منفصل مستقل مكتمل يمكن التحكم فيه بتحريكه، وتحجيمه، وتدويره 

وتكتيله، وحذفه كعنصر فردى أو كمجموعات  بسهولة الن البرنامج يحتفظ بالخصائص التى تحدد 

  . أساس رياضى حسابىالعنصر على 

شكالها الهندسية كمثال عند رسم دائرة قطرها بوصة فى برنامج ألوالمتجهات تعبر عن الرسومات وفقاً 

يتعامل مع المتجهات فأنه يرسم دائرة وفقاً لحجمها وشكلها وبالتالى يمكننا ضبط حجمها أو تغيير لونها 

  .بدون أن تقل درجة جودة الرسم

 أى معادالت خاصة بالوسيط أى صيغ parametric equationsا عن طريق وتحصل الصور على شكله

ومعادالت رياضية لألشكال التى يمكن بناءها من الخطوط المستقيمة والمنحنيات حيث يتم تعريف كل 

عنصر عن طريق معادلة رياضية بحيث يتكون من خط تمهيدى وتعبئة والبد من عرضهما فعلياً على 

ويرجع السبب وراء ضرورة عرضها إلى أن كونها . ة أو ظاهرة على الشاشةهيئة صور نقطية مطبوع

  . معادالت رياضية ال يعني شيئاً إال إذا رأيت نتائجها
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@ÝØ‘IUMT@H@ÒŠ§ae@òîèvnß@ñ‰ì•@óÏ@pbíìnß@týq@óÏ@aØß@@@Vector@ @

والبرامج .  وهذا النوع مفضل عند الحاجة إلى نصوص أو أشكال شديد الوضوح وذات مظهر حاد

  هى Corel Draw، وكورل درو Free Hand  ، فريهاند Adobe Illustratorالمعروفة مثل أدوب اللستريتور 

كما تستخدم الرسوم المتجهة  أيضا بشكل .  امثلة عن البرامج التى تنشئ الرسوم المتجهة وتتعامل معها

  .Adobe PageMaker أو Quark Xpressموسع فى تطبيقات تصميم الصفحة والنشر المكتبى مثل 

يقوم الكمبيوتر بكتابة هذه الرسوم بلغة خاصة مثل بوست سكريبت التى تستخدم فى مجال التصميم 

الطباعى والطباعة التجارية، ويتم ترجمتها إلى الشكل البصرى المرئى بأسلوب الكمبيوتر الخاص الذى 

  تحتاج إلى ترجمة أقل لكن ملفاتها أكبر بكثيريسمى التأويل، وعلى النقيض من ذلك فإن الرسوم النقطية 

  :  عن النقطية بميزات أساسية أهمهاVectorوتمتاز الصور المتجهة 

فعلى سبيل المثال يمكن تمثيل خط . تتمتع بكثير من المرونة والفاعلية مقارنة بالصور النقطية •

نحني كمجموعة من الخطوط كما يمكن تمثيل م.  مستقيم بتعيين نهايته بدال من تعيين كل نقطة فيه

ويمكن ألجزاء منها أن تمثل كأقواس دائرية تعطي . المستقيمة القصيرة جدا المتصلة مع بعضها

وباعتماد مثل هذه الطريقة في التمثيل . بأنصاف أقطار انحنائها والنقاط المحددة لها من الطرفين

وبدون أن يؤدي إلى تشوهات تقلل يصبح التحكم باألبعاد والمواقع واأللوان والظالل أكثر سهولة 

  . من جودة الصور

يمكن تغيير مقاساتها بتكبيرها أو تصغيرها مرات عديدة أو إعادة ترتيب األشكال والخطوط بدون  •

  .فقدان للمعلومات أو ظهور تشوهات وعيوب

تنتج ملفات مدمجة ومضغوطة وأصغر فى الحجم وتتطلب مساحة أقل للتخزين مما يسهل نقلها  •

  . امل معها بداخل الحاسبوالتع

الشكل المنشأ في برنامج الرسوم المتجهة يمكن تحريكه، أو تدويره أو نقله باعتباره عنصرا  •

وبسبب ذلك تعمل برامج .  مستقال الن البرنامج يحتفظ بالصفات تحديد العنصر على أساس رياضى

ظهرا حادا شديد الرسوم المتجهة بطريقة أفضل  بالنسبة للنصوص واألشكال التي تطلب م
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  ٠الوضوح

رغم أن التعريف الدقيق لملفات الصور المتجهة يؤكد أنها تحتوى على معلومات متجهات فقط لكن  •

الواقع الحقيقى لصور المتجهات يسمح باحتوائها على بيانات غير متجهة مثل بيانات الصور 

  . النقطية والدرجات اللونية والظلية والنصوص

عتمد على الكثافة النقطية حيث أنها ال تعبر عنها بعدد ثابت من النقط لهذا والرسومات المتجهة ال ت •

) طابعة أو شاشة(فهى تضبط حجمها آلياً حتى تظهر خطوطها رفيعة وحادة على أى وحدة إخراج 

وعلى أى كثافة نقطية وكنتيجة فأن الرسومات المتجهة هى أفضل اختيار عند كتابة حروف 

ر وأيضاً الرسومات التى تحتاج إلى حدة الخطوط ورفعها فى أحجام وخصوصاً ذات الحجم الصغي

ولكن بما أن شاشات الحاسب تتكون من شبكة من النقاط فأن كل ). Logo(متعددة مثل الشعارات 

وهكذا يكون على . من الرسومات المتجهة والصور النقطية البد وأن تظهر على الشاشة كنقاط

  .رها على الشاشةاظهإل على إخراج أشكالها على هيئة نقطية برامج الرسومات المتجهة أن تعمل

على وصف عناصر الرسم فيما يشبه الوصف اللغوى وتضمن العناصر التي المتجهى تعتمد تقنية التمثيل 

  .يمكن وصفها وفقا لهذه الطريقة أشكاال رسومية أولية مثل الخطوط والدوائر والمضلعات وغيرها

مصممة وفقا لهذه التقنية عند فتحها بمعالج للكلمات أشبه باإلنجليزية وأرقاما وتبدو ملفات الرسوميات ال

 دائرة نصف قطرها (100,2250,5000 )وعلى سبيل المثال تصف عبارة مثل . عشرية ورموزا كتابية أخرى

 سم وهي عبارة شبيهة بتلك التي تستخدمها الهندسة y=5 سم و X=2.25  ميليمتر وإحداثيات مركزها100

  .لتحليلية في وصف األشكال الهندسيةا

متحوالت يمكن من خالل تغيير قيمتها التحكم بالعديد من خصائص المتجهية وتتضمن ملفات الرسوميات 

الرسوم كالتحكم بأبعادها واأللوان وغيرها من الخصائص بدون الحاجة إلعادة كتابة المعادالت الرياضية 

  . التي تصف الرسوم

ويمكن للبرامج . على نطاق واسع في الرسوميات الهندسية والبيانيةالمتجهى  وتستخدم تقنية الرسم

. المتجهية، قراءة وتفسير العبارات التي تحتويها الملفات المتجهية المؤهلة للتعامل مع الرسوميات 

ومن ثم إظهارها على شاشة الكمبيوتر أو . وبناء خارطة نقطية للصور والرسوميات التي تصفها

  .واسطة الطابعةطباعتها ب

 على شكل CADوهكذا تخزن الرسوم الهندسية المنشأة بواسطة برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر 

 ضمن نموذج ثالثي األبعاد وهو ما يفسر سهولة أجراء الكثير من ٠معادالت رياضية وبيانات رقمية 

كائن رسومي أنشئ بواسطة أحد فعندما نقوم بتدوير . التعديالت والمناورات باستخدام مثل هذه البرامج

 حول أحد محاوره، يقوم البرنامج بإعادة احتساب قيم المعادالت الرياضية التي تصف هذا CADبرامج 

الكائن بعد تعديل بعض عواملها طبقا لوضعها الجديد بعد تنفيذ عملية التدوير، ثم يقوم البرنامج بحساب 

وعندما نريد إظهار .  طة نقطية ورسمها على الشاشةالمنحنيات التي تصفها المعادالت الجديدة كخار

كائن تختفي أجزاء منه خلف كائن آخر في الرسم ، فعندما يمكن للبرنامج أن يعيد رسم الشاشة بحيث 
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  . يرسم الكائن المراد إظهاره في مقدمة الشاشة وعدم رسم أي كائن آخر فوقه

 مدى السهولة في تغير مخطط بياني Lotus أو Exelويالحظ مستخدمى برمجيات الجداول االلكترونية مثل 

أنشأته بمجرد تغيير إحدى القيم العددية في الجدول الممتد الذي ترتبط به أو تغيير إحدى الخيارات 

  .المتجهىالخاصة بالرسم وذلك بفضل اعتماد هذه البرامج على تقنيات التمثيل 

 كما يطلق page–description languagesى لغات رسومية وصفية تسمالمتجهى تستخدم تقنية التمثيل 

   .metafile أوdisplay Listsعليها أحيانا تسميات أخرى مثل الئحة العرض  

 متقدمة لتفسير وتنفيذ التعبيرات الخاصة بها  وتلجأ interpreterوتعتمد مثل هذه اللغات على مفسرات 

  ٠شكال هذه المفسرات إلى برامج فرعية متخصصة لتنفيذ رسم مختلف األ

وهي فضال عن ذلك لغة قوية . وتعتبر لغة بوست سكريبت من أكثر اللغات الوصفية الرسومية شيوعا

بهدف إظهارها على متجهيا وغنية باإلمكانيات وصممت هذه اللغة أساسا لوصف الرسوميات الممثلة 

 واسعة من  ويمكن استخدام لغة بوست سكريبت وصف طائفة٠الشاشة أو طباعتها بواسطة الطابعة 

 لكن استخدامها لوصف الصور الفوتوغرافية fontsاألشكال الممثلة متجهيا بما في ذلك الحروف الطباعية

  لن يعطي نتائج مرضية 

òèvn½a@‰ì–Ûa@òîäÔm@óÏ@‰ì–ÔÛa@kãaìuZ@ @
كما . أنها قاصرة عن إمكانية تمثيل األشكال المعقدة التي تحتويها الصورالمتجهى يعيب تقنية التمثيل 

يظل للعناصر التى تتكون منها الرسوم المتجهة مظهر آلى جاف وال يمكنك تحسين الصورة أو إنشاء 

  . تلك التأثيرات اللونية الرائعة التى يمكنك الحصول عليها فى برامج معالجة الصور

 Saw toothلكن المشكلة األكثر أهمية فى العرض النقطى لبيانات المتجه وهى توليد تأثير سنون المنشار 

المتجهات التى ترسم بزوايا تجعل .  التى ال تكون رأسية أو أفقية Diagonalللمتجهات المائلة أو القطرية

الحساب الرمزى للمولد المتجه يقدم بعض األنواع من الدوران أو إقحام أقرب جار فى تقدير عنوان الـ 

pixel للـ bitsمسننة  لتوليد متجهات معينة، وهو ما يسبب عرض المتجهات .  

brÛbqZòèvn½aë@òîİÔäÛa@âìŠÛa@´i@@pbÔîjİnÜÛ@òàöý½a@ @
مالئمة تماماً للصور التي تحتوي على تنوع كبير في األلوان والظالل " الصور النقطية "تعتبر تقنية 

واألشكال مثل الصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية واإلطارات الملتقطة من شريط فيديو أو شاشة 

  . تمثيل الفيزيائي المباشر لهذه الصور أسهل من وصفها بمعادالت رياضيةفال. كمبيوتر

فيعتبر مالئما للرسوم التي تعتمد على الخطوط مثل تلك التي تنتجها برامج التصميم المتجهى أما التمثيل 

 والرسوم التي تحتوي أشكاال أكثر بساطة وأقل غنى بتدرجات cadوالرسم الهندسى بواسطة الكمبيوتر 

مالئما للرسومات البيانية والرسوم التي تعد ببعض أنواع المتجهى كما يعتبر التمثيل . لوان والظاللاأل

  free handبرامج الرسم الحر 
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وفي بعض الحاالت تستخدم التقنيتان معا في مراحل مختلفة من العمل وهو تدبير يتيح االستفادة من 

عند معالجة األحرف المتجهى  تستخدم تقنية لتمثيل  مثالfontsففي تطبيقات الخطوط . مزايا كل منهما

داخل الكمبيوتر ، حيث تتوافر الكثير من المرونة لدى تغير حجم الخط أو تحويله إلى مائل أو أسود قاتم 

boldوعلى العكس .  أما عند االنتهاء من رسم الحرف فمن السهل التعامل معه على هيئة الصور النقطية

  .المتجهية التعامل مع الهيئة plotterمة من ذلك يسهل على الراس

ويمكن للعديد من برامج التطبيقات التعامل مع كلتا الهيئتين، مع إعطاء األفضلية للهيئة التي تسهل 

ويلجأ بعضها لتحويل الهيئة التي ال تستطيع التعامل معها مباشرة إلى الهيئة . الوصول إلى غرضها

 التي تعتمد TIFFولكن يمكنه تحويل ملفات المتجهية  الهيئة Corel Drawفمثال يستخدم برنامج . األخرى

على تقنية الصور النقطية إلى تمثيل متجهى باقتفاء حدود األلوان والظالل وتسجيل معادالتها وفقا 

  .لطريقة التمثيل المتجهى

  

  


