
بوالرسم بالحاس

:مقدمة 

الحاسب أنه  ف الرسم  ن تعر مساعدة "م ن الصور والرسومات  فن تكو

نظم ".  الحاسب م تمثل أبرز اهتمامات مطور ات الرسم والتصم انت برمج وقد 

م  ات التي تقع ضمن مفهوم التصم ر العدید من البرمج الحواسیب، فتم تطو

مصطلح ) Computer Aided Design(الحاسوب  شار إلیها اختصارا  والتي 

CAD .  ات ذا اتجاهین، منها ما هو عام، ومنها ما هو ان تطور هذه البرمج

ة أو  ة أو اإللكترون ائ ة أو الكهر ان ة ـ الم متخصص في أحد المجاالت الهندس

.البناء والعمارة

الحاس خ تطور الرسم  بو تار

ه الرسوم الحا ان في عام أول فلم استخدمت ف ة  West.(في فلم ، م١٩٧٣سو

world (عاد ة األ انت الرسوم المستخدمة في هذا الفیلم ثنائ عده بثالث . و و 

ح األكثر استخداما في عالم السینما  عاد لتص ة األ سنوات تم إنتاج أول رسوم ثالث

ة ه . والرسوم المتحر نتج أشهر األفالم الذ دمجت ف العدید ثم تتوالى السنین و

ة ة المتحر ات الرسوم الحاسو اه آخر فیلم تم أنتاجه .من تقن وقد شد االنت

دعى أحالم الفیلة  ات و میز ). ElephantsـDream(استخدام هذه التقن الذ 

وقد استخدم في ، أنه أنتج بواسطة الحاسوب، هذا الفلم عن غیره من األفالم

مبیوتر مفتوحة المصدر وحرة عإنتاجه برامج  .التوز



الحاسب  ة الرسم  : أهم

ة، ألن الرسام -١ ساهم استخدام الحاسب في خفض تكالیف اإلنتاج المال

ه على شاشة الحاسب نه إزالة هذه ، قوم بتغییر المشاهد التي ال تعج م و

ار أ خسائر في األوراق أو األح نه المسح و ، اللوحات أو المشاهد بدون م ما 

ةالتعدیل بد أن  تتأثر اللوحة األصل ون

التكبیر و التصغیر و القلب و -٢ ن إضافة مؤثرات على لوحة الرسم،  م

الحاجة إلى إعادة الرسم من جدید .اإلمالة و تغییر لأللوان دون

ل -٣ م ش ة أو تصم في تنفیذ لوحة فن توفیر الوقت والجهد المستغرق

.معمار

ة تداول ونقل الرسم من -٤ ان مبیوتر إلى  آخرإم .جهاز 

:االستخدامات المختلفة لبرامج الرسم 

والرسامون–١ ون–٢.      الخطاطون والمعمار .المهندسون

ون–٣ ر اء–٤.          العس . منتجو األفالم–٥.       األط

. مجال الفضاء–٧.           الجغرافیون–٦

:أنواع الرسم 

بیرة من الرسوم :فن الملصقات-١ على مجموعات  ات تحتو وهي برمج

التي تم إعدادها من قبل عدد من المبرمجین و المتخصصین في ، الجاهزة

الحاسب ن عرضها على الشاشة أو وضعها في مستند ، فن الرسم  م و 

.معین



الید-٢ م  ر و التصم :التصو

ات الرسم استخدام الید ا/ برمج تم الرسم هنا  ة مع قدرات الحاسب و و شر ل

ح .ملحقاته  مثل الفأرة و لوحة المفات

مساعدة الحاسب  م  ات التصم ادة اإلنتاج و اختصار / برمج ومن فوائدها ز

ارات و الطائرات و لوحات  ة و أجزاء الس م المعمار الوقت و الجهد مثل التصام

ة ائ .الدوائر الكهر

ة-٣ ان ل : المخططات و الرسوم الب ة على ش انات الرقم للب صر تمثیل 

ة ان .مخططات أو رسوم ب

الصور و الرسوم  :الهیئات الخاصة 

ال الملفات التي یتم حف الصور فیها أبرزها :هناك عدد من الهیئات أو أش

/ Jpg( و تسمى اختصارًا) Jpeg( ملف • على )  و هي تحتو

ل عالي الدقة، لذا ف ش إنها تستخدم عادة لحف الصور و معلومات لأللوان 

ض و األسود، و هي  الرسوم التي فیها العدید من األلوان أو ظالل اللونین األب

. تعطي مساحة صغیرة

ل أقل من هیئة ) Gif( ملف • ش على معلومات  حتو ، لذا ) Jpeg( و

فهي تستخدم لحف ملفات الصور و الرسومات التي تكثر فیها الخطو الحادة 

على  قونات ، أزرار (التي تحتو ن إعداد ) نصوص ، شعارات ، أ م ما أنه 

من هیئة  ة جدًا ة بهذه الهیئة و هي تعطي مساحة قر ) Jpeg.( صور متحر

ة الدقة) Bmp( ملف  • على معلومات عال حتو لذا فأنها تستخدم . و 

م التي  ذلك التصام التفاصیل و  قة و الملیئة  لحف ملفات الصور و الرسوم الدق

بـ  بیرة تقارن قي و هي تعطي مساحة  حق أضعاف ١٠تحتاج إلظهار لون

Jpegو Gifالصور المحفوظة على هیئة 



ر للنوع ) Png( ملف • صغر حجمه) Gif( تطو . و یتمیز 

بیر جدًا) Psd( ملف • . صور محفوظة ببرنامج الفوتوشوب وحجمها 

بیر ) Psp( ملف • صور محفوظة ببرنامج الفوتو شوب و هي ذات حجم 

. جدًا

ات و ) Tiff( ملف • ادل الصور بین أنواع البرمج و هي هیئة تستخدم لت

. األجهزة

الحاس ات الرسم  :ب و تقن

ة: أوًال ة الخارطة النقط : تقن

ًا من النقا المتراصة أفق بیر جدًا ة على تجزئة الصورة إلى عدد  تعتمد هذه التقن

ًا على حف المعلومات " سل " وتسمى الواحدة منها ، وعمود ضًا وتعتمد أ

لة للصورة ل نقطة من النقا المش موقع ولون .الخاصة 

ة  : عیوب الخارطة النقط

تتأثر –٣.          افتقارها إلى المرونة –٢.         ضخامة الملفات –١

.بتكبیر الصورة

ة  قات التال ة مالئمة للتطب : تعتبر هذه التقن

ة –١ ة –٢.             اللوحات الفن .الصور الفوتوغراف

ًا ة التمثیل اإلشعاعي : ثان :تقن

وذلك  ه الوصف اللغو ش عن طر تعتمد على وصف عناصر الرسم وصفًا

ها  ة التي تحتو ة األول انات لوصف العناصر الرسوم ة و اض ة معادالت ر تا

.   مثل رسم الخطو والدوائر والمضلعات. وتحدید مواقعها ووضعیتها 

ة  قات التال ة مالئمة للتطب : تعتبر هذه التقن



ة –١ ة–٢.        الرسومات الهندس ان . المخططات والرسوم الب

.معالجة الخطو–٣

الحاسب م و الرسم  :أنواع برامج التصم

١-Corel Paint Shop Pro Photo:

افة أنواع الصور  العمل على معالجة وتعدیل  قوم  برنامج الرسم الشهیر و

عد من أفضل البرامج في هذا المجال .والرسوم و

٢-Paint.NET:

ندوز من برنامج الرسام في و وهو أقل جودة من البرامج ، برنامج اقو

ة علیها، المتخصصة ر وتعدیل الصور والكتا ات تحر ان ه إم وهذا البرنامج ، ولد

ف و سهل جدًا .غني عن التعر

٣-Autodesk 3ds Max:

عد من البرامج  عاد و  ة األ برنامج لصناعة األلعاب و الرسومات ثالث أقو

ة في مجاله .االحتراف

٤-Adobe Flash CS3 Professional:

ولكن ، هو نفسه برنامج فالشAdobe Flash CS3 Professionalبرنامج 

ة ة و احتراف ثیرة قو م . مع میزات  أنه برنامج تصم برنامج الفالش معروف 

ا ب وله الكثیر من المزا م شعارات ومواقع و رنامج تصم ة و .صور متحر

٥-Adobe Photoshop CS3 Extended:

عتبر من البرامج الرائدة في مجاله و من أقواها و برنام ف و  ج غني عن التعر

ه .أكثرها شعب



:ختامًا

ندوز؟ الماكنتوش أفضل من بیئة الو م األعمال  لماذا تصم

في مجال النشر ، أجهزة ماكنتوش أقل انتشارا عملون و مع ذلك  فمعظم الذین 

هذه األجهزة) خاصة الورقي( الكمبیوترات وتبلغ،  ستخدمون حصة ابل في سوق

حوالي  ًا ة حال م مثل فوتوشوب . ٪٨إلى ٧الشخص ومع أن برامج التصم

ندوز، لكن  تتمیز أجهزة ماكنتوش بتفوقها  والكورال وغیرها موجودة في بیئة وو

م الفني التصم ل ما یتعل  ثیر في بیئة ، المطل في  قى التعامل معها أفضل  ی

عن أن إدارة األلوان في نظام ماكنتوش التي صن عت من اجل ذلك، هذا فضًال

ثیر على مثیلتها في األنظمة األخر ح . ماكنتوش تتفوق ما أن لوحة مفات

ندوز(ماكنتوش  عها عن لوحة و ة دخلت على ) یختلف توز ما وان العر ال س

عید ندوز، نظام ماكنتوش منذ زمن  یرًاأخ. فهي أسهل للمصممین منها في الو

ن اإلضافة له أو الحذف منه) أو أس(نظام  م فهو ، ماكنتوش نظام مستقر ال 

عته األولى. محمي ومستقر ونظام . فإذا أقفلت النظام وأعدت تشغیله عاد إلى طب

ندوز للفیروسات من الو حیث أن جهاز األ بي أم مفتوح ، ماكنتوش أقل تعرضًا

.هاتضیف وتحذف منه ما تشاء من البرامج وغیر 


