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 ظاهرة الرسوم المجسمة أو ثالثية األبعاد
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 :حقائق
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 :مقارنة بين الصور الثنائية والثالثية األبعاد
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 :مقارنة بين الصور ثنائية وثالثية األبعاد



 كيف يتحقق  التجسيم 
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 :حيل الفنانين فى تحقيق التجسيم
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 :الصور المجسمة باألمس
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 :الصور المجسمة اليوم
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 :مراحل انشاء مناظر واقعية ثالثية األبعاد
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 :أوال خلق عالم افتراضى ثالثى االبعاد
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 األشياء فى العالم االفتراضى ثالثى األبعاد



جعل األشياء تظهر أقرب ما تكون 
 :للحقيقة
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Wireframe
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 :أشكال األشياء  والعناصر 



 :بناء العناصر

   من المضلعات) ٨٦٢(للید مصنوعة من عدد قلیل نسبیا wireframeشبكة سلكیة  



 ):٢(بناء العناصر 

  مضلع لبناء الشبكة السلكیة جعلت الید أكثر  طبیعیة وأكثر استدارة ٣٤٤٤استخدام 
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 :مالمس األسطح
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 :جعل المنظر االفتراضى  واقعيا



 :اضافة االسطح

 إضافة االسطح للشبكة السلكیة یغیر الشكل من بناء ھندسى ریاضى إلى ما یشبھ ید  طبیعیة
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 :اإلضاءة
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 :تأثيرات اإلضاءة



 )٢(تأثيرات اإلضاءة 

 االجسام فى االرض ویعطیھا ثقال ووزنا تضیف الظالل العمق كما یثبت الظل المرمى
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 Perspectiveالمنظور 



 )٢(المنظور 

 األیادى ھنا منفصلة وبعیدة عن بعضھا لكن فى المناظر الحقیقیة تغطى األجسام بعضھا بعضا
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 :الحاسب وخلق المنظور
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 :الحاسب وخلق المنظور






Z-Buffer Bit


 

 :الحاسب وخلق المنظور
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 :كيفية حساب العناصر المختفية
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 :كيفية حساب العناصر المختفية
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Rendering 

 :كيفية حساب العناصر المختفية
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 Depth of Fieldعمق الميدان 
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 Depth of Fieldعمق الميدان 
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 Depth of Fieldعمق الميدان 
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 Alias-Antiإزالة التشوهات 
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 Alias-Antiإزالة التشوهات 
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 الجانب المرئى  من العالم االفتراضى: ثالثا
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 الجانب المرئى  من العالم االفتراضى: ثالثا
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 الجانب المرئى  من العالم االفتراضى: ثالثا



∗
∗
∗


∗


∗A B 

 

 :أمثلة واقعية
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 :تحريك الصور الثالثية األبعاد



∗
∗Frames


∗


∗


∗Blurred




∗



∗


∗x 60x 5

x60x60
 

 :تحريك الصور الثالثية األبعاد



 Blurringخلق التشويش والشحوب 

)  الزغللة(یسعى المبرمجون إلى إضافة شىء من  التشویش والشحوب ∗
لمزید من الواقعیة فى الصور ثالثیة األبعاد ھو ما یسمى بزغللة الحركة 

Motion Blur  أوSpatial Anti-Alias . 
خاصیة ذیل الماوس التى تظھر فى ویندوز،  نوع بدائى جدا من ھذه ∗

إن نسخا من األجسام المتحركة تتحرك من مكانھا مع وجود نسخة . التقنیة
 أخرى فى موضع آخر ثم تذوب األقدم وھكذا

ویعتمد وضع النسخة الجدیدة على مكان الرائى واتجاه الحركة ومدى  ∗
  .قرب الجسم المتحرك
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 االنعكاسات
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 االنعكاسات


