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 يـي و أمـأب ؛إلى من علمني الحرف األول

 رّب ارحمها كما ربياني صغيراً 

 

 هذه األرض التي احتوتني من دون كللوٕالى 

 

 يلتـيفي مخّ  وٕالى الخـالدين

 

 ابـذا الكتـدي هـأه

 

 

 رمـزي العـربي
 2/6/2008ان، عمّ 



 
 

 3 

 دمةــمق

التأمــل فيمــا حولــه معتمــدًا لقـد كــان اإلنســان منــذ فجــر الوجــود قـادرًا علــى البحــث و 
علــى ردود فعلــه وغرائــزه تجــاه الطبيعــة، وحــاول أن يســتنبط التصــورات األوليــة حــول 
مفهوم وجوده، فقد نظر إلى الطبيعة من حوله وحاول تفسـير ظواهرهـا اعتمـادًا علـى 
الخبرة األولية التي تكونت لديه نتيجة لتكرار ردود فعله تجاه حدث معين، ممـا حـداه 

كتــف ولـم ي حــاول التعبيـر عنهـا بشــكل عملـيف وير طـرق تــأثره بهـذه األحـداثإلـى تطـ
 بمجرد ردة الفعل البسيطة التي تعتمد على الغريزة.

مع مرور الزمن أصبح لدى اإلنسان طرقه الخاصة للتعبير عن ظـواهر الطبيعـة 
وتفاعله معها، وما أن بدأ اإلنسان بالسيطرة على هذه الظواهر حتـى أصـبح بإمكانـه 

ر عنهــا ســلفًا؛ لقــد تكونــت لديــه لغــة الحكــم علــى مقدرتــه مــن خــالل التجربــة التــي عّبــ
وعــرف أنــه يســتطيع فــرض مزيــد مــن الســيطرة علــى الطبيعــة عــن  ،خاصــة بــالتعبير

 طريق ذلك الحوار المعقد بينه وبين مكنونات الطبيعة. 

 مــع بــدء اســتيطان اإلنســان للطبيعــة كــان ال بــد لــه مــن البحــث عــن طــرق جديــدة
للتعبير عن قوتـه التـي هزمـت المطـر والسـيول والريـاح، وكـان ال بـد مـن التفكيـر فـي 

خفية وراء هـذه الظـواهر، فيمـا بعـد تطـور مفهـوم النظـرة للطبيعـة علـى  أن هناك قوىً 
أنهــا موجــودة لخدمتــه فــي حــال أنــه تمكــن مــن إرضــائها أو التغلــب عليهــا علــى حــد 

 سواء. 

؟ هــل تجيبنــا الرســومات األوليــة فــي كهــوف هــل كــان الســر إذن هــو قــوة التعبيــر
العصــر الحجــري عــن هــذا الســؤال؟ أم تجيبنــا قــوة التصــاميم فــي بــالد وادي الرافــدين 
ووادي النيل؟ تلك األقوام التي وصلت مرحلـة متقدمـة فـي منـاهج التعبيـر عـن الحيـاة 

معابـدهم والدين وحتى التعبير عن ما بعد الموت. لقد اتبعـوا منهجـًا معينـًا فـي تـزيين 
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 وقصــــورهم وقبــــورهم بأشــــكال صــــممت خصيصــــًا لمحاكــــاة أفكــــارهم حــــول الظــــواهر
من هنا نستطيع اإلقرار بكل جزم أن التصميم ليس وليد النهضة ؛ المختلفة الطبيعية

بل هو موجود منذ األزل وسيبقى مستمرًا لألبـد طالمـا  ،األوروبية أو الثورة الصناعية
 ويتأثر باألحداث اليومية ويتفاعل معها.  أن اإلنسان يعيش على هذا الكوكب

من خالل تلـك السـطور الفلسـفية وبتجريـد المنطـق اإلبـداعي لمعـاني التعبيـر عـن 
عـن أفكـار  نستطيع القول بأن التصميم ببساطة يعني منهج التعبير ؛الذات والطبيعة

ليــة معينــة باســتخدام الوســائل البصــرية، فهــذه العمليــة أشــبه بترجمــة األحاســيس الداخ
مــن الطبيعــة ضــمن  هلــدى الشــخص عــن طريــق اســتعمال األشــكال المجــردة المســتقا

 عالقات معينة مثل (الوحدة، التوازن، واإليقاع...).

ـــة أو بتعبيـــر آخـــر "اإلبصـــار"، فالمصـــمم يعـــي تمامـــًا أن  التصـــميم يحـــاكي الرؤي
س، النــا "يراهــا"الفكــرة التــي يريــد إيصــالها للنــاس عــن طريــق تصــميم معــين يجــب أن 

إذن فالتصــــميم يتعامــــل مــــع العــــين مباشــــرة، ومــــن ثــــم يتكــــون اإلحســــاس بجماليــــات 
األشكال الموجودة داخل التصـميم لـدى المشـاهد، فـنحن ال نسـتطيع تسـمية "اإلعـالن 
اإلذاعـي" تصــميمًا، وفــي الوقــت نفســه يمكننــا إطــالق تســمية "تصــميم" علــى اإلعــالن 

ممثلـــون فـــي اإلعـــالن التلفزيـــوني هـــي التلفزيـــوني، فحتـــى الحركـــات التـــي يقـــوم بهـــا ال
 .في اإلعالن لتعبر عن فكرة معينةمستقاة من الطبيعة وموظفة 

للتصـميم أهميـة كبيــرة فـي حيـاة النــاس لمـا لــه مـن دور هـام فــي تـوفير احتياجــات 
كـل أفـراد المجتمـع ومسـتهلكيه  ذوق تخاطـب المجتمع من منتجات فنيه من شـأنها أن

والثقـافي، ويهــدف التصــميم بالدرجــة  هم االجتمــاعيحسـب اخــتالف أعمــارهم ومسـتوا
األولـــى إلـــى تحقيـــق الرفاهيـــة والناحيـــة الجماليـــة، فـــبعض المصـــممون يـــرون أنفســـهم 
كفنانين بينما آخرون ُيفّضلوَن اعتبار أنفسهم أشخاصًا لهم القدرة اإلبداعية على حل 

 المشاكل.
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ناســبة للمشــاكل يهــدف التصــميم عــن طريــق البحــث المســتمر إلــى إيجــاد حلــول م
وهـو -التي قد يواجهها الناس في حياتهم العادية اليوميـة، فالتصـميم الصـناعي مـثًال 

يتعلــق بتنفيــذ تلــك األفكــار التــي تتكــون لــدى المصــمم  -أحــد فــروع التصــميم المهمــة
إليجـــاد حلـــول لمشـــاكل قـــد تواجـــه النـــاس نتيجـــة الجلـــوس علـــى كراســـي غيـــر مريحـــة 

البحـث والتفكيـر بتصــميم جديـد يتناسـب والحاجــات  للظهـر؛ وظيفـة المصـمم هنــا هـي
الفيزيائية للجسم، إذن فالمصمم يجب أن يعرف تمامـًا حجـم المشـكلة وأبعادهـا، ومـن 
ثـــم يتـــرك العنـــان لخيالـــه لينـــتج حـــًال مناســـبًا عـــن طريـــق طـــرح فكـــرة معينـــة باســـتخدام 

 العقل. العناصر المختلفة للتصميم من خطوط وأشكال وألوان تجذب العين وتخاطب

تنحصر مهمة مصمم اإلعالنات التجارية في إيصال فكرة معينة للناس ومحاولة 
إقنــاعهم بهــا، فعنــد اإلعــالن عــن منــتج أو ســلعة معينــة ســيحاول المصــمم اســتخدام 
األشـــكال والخطـــوط واأللـــوان معـــًا فـــي إطـــار يعبـــر فيـــه عـــن مزايـــا هـــذه الســـلعة، قـــد 

افة جملة معبرة، وقد يضع الكثير من ٕاضو يختصر المصمم تلك الفكرة في صورة ما 
 العناصر؛ الكم ليس مهمًا بقدر الكيف.

لقـــد اختـــار المصـــمم مـــنهج التفاعـــل القريـــب مـــن النـــاس والبقـــاء علـــى مقربـــة مـــن 
مشاكلهم وهمومهم للتعبير عنها في صـورة تتميـز بالجماليـة؛ فهـو بـذلك يسـتمتع بهـذا 

معارض التصميم الجرافيكي، حيث التفاعل في جميع حاالته، فنحن عادًة ال نذهب ل
ذلـك  أننا نكتفي بالنظر حولنا فـي أي مكـان لنـرى العديـد مـن األمثلـة علـى التصـميم.

هــــو التصــــميم؛ عــــالم كبيــــر مــــن مكونــــات الجمــــال والــــذوق، ومــــرآة تعكــــس الحضــــارة 
 والرقي.  
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 يكيالفصل األول: تاريخ التصميم الجراف

، ونســتطيع إدراك ذلــك مــن خــالل الرســوم اإلنســانالتصــميم الجرافيكــي قــديم قــدم 
قبـل التـاريخ حيـث كانـت بـدايتها  تعـود إلـى فتـرة مـا والمنحوتـات التـي وصـلتنا، والتـي

لمــا يــراود تفكيــر ناتجــًا الفنيــة ال تقــوم إال بنــازع عفــوي، وأكثــر األحيــان يكــون دافعهــا 
نها طقوس أوض تجاه ظواهر الطبيعة، فتكون كما لو مغ الفترة من اإلنسان في تلك

، ولكي تحميهم رموز أو آلهة لتقديسها وعبادتها بشكل وتماثيل دينية وٕاشارات سحرية
  مفترسة. من الشرور التي تحيط بهم من ظواهر طبيعية وحيوانات

إن أكبر دليل على أن التصميم قديم قدم اإلنسان هو االكتشافات األثرية لكهوف 
، وهــي سلســلة معقــدة مــن الكهــوف تحتــوي علــى فرنســاالجنــوب الغربــي لســكو" فــي "ال

 16000علـى جـدرانها، ويقــدر عمـر هـذه الرســومات الحيوانــات الكثيـر مـن رسـومات 
 سنة. 

 
 السكورسومات على جدران كهوف 
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األشـياء  واألشـكال التـي كـان يسـتخدمها اإلنسـان القـديم فـي تمييـز إن هذه الرسـوم
تطـــورت مـــع الـــزمن وأصـــبحت الســـبب األول فـــي ظهـــور الكتابـــة؛ هـــذا  قـــدوتعريفهـــا 
اإلنســان مــن خــالل التعــايش مــع الطبيعــة، والصــراع  العظــيم الــذي أدركــه االكتشــاف
الطبيعية واختالف أحوالها، والتغيير الذي تمارسه عبر  يعيشه مع الظواهر الذي كان

 السنة. فصول

عهم الـة علـى األشـياء، وذلـك بـاختر كان السومريون أول من اسـتخدم الصـور للدال
والتـي اعتبـرت الشـرارة األولـى لظهـور  ؛)0F1(قبل المـيالد 3000للكتابة المسمارية عام 

   )1F2(فن التايبوغرافي "خطوط الطباعة" فيما بعد.

 
 كتب عليه قائمة فيها حصص الطعام المخصصة للجنود. - قبل الميالد 3100، لوح طيني

                                                 
 به بين طريقة الكتابة وشكل المسمار.اشتسميت بهذا االسم لل )1(
تابـة السـومرية والتـي ال تمـت بصـلة إلـى أي لغـة معاصـرة. أول كتابة تم التعرف عليها هي الك )2(

قبل الميالد تم اعتماد الخط المسماري لكتابة اللغة األكديـة، كمـا اسـتعمل نفـس  2400بحلول عام 
الخــط فــي كتابــة اللغــة اآلشــورية واللغــة البابليــة، وهــي كلهــا لغــات ســامية مثــل اللغتــين المعاصــرتين 

عمال الخط المسماري للكتابة في لغات الـبالد المجـاورة لـبالد مـا بـين العربية والعبرية. وتواصل است
النهــرين مثــل لغــة الحطيــين واللغــة الفارســية القديمــة، واســتعملت إلــى نهايــة القــرن األول المــيالدي. 
وتــم فــك رمــوز الخــط المســماري فــي العصــر الحــديث أي القــرن التاســع عشــر وبــذلك تســنى لعلمــاء 

داريـــة والرياضـــية والتاريخيـــة والفلكيـــة والمدرســـية والطالســـم والمالحـــم العصـــر قـــراءة النصـــوص اإل
 لوح طيني من بالد الرافدين في المتحف البريطاني. 130000والرسائل والقواميس. ويوجد حوالي 
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والنحــــــت علــــــى وجــــــه  بوجــــــه عــــــام مهــــــارتهم بــــــالفنونب ونلقــــــد اشــــــتهر الســــــومري
ـــــديين وانطبـــــاعيين. لقـــــد كـــــانوا مـــــن أمهـــــر  الخصـــــوص، وكـــــان أقـــــدم ّنحـــــاتيهم تجري

فهــم أول مــن جمــع بــين الكتابــة والصــور فــي أعمــالهم الفنيــة حيــث كــان  ؛المصــممين
، فكـــان اإلطـــار العـــام للتصـــميم معبـــرًا وبقـــوة عـــن مكنونـــات معـــينلكـــل صـــورة رمـــز 

2Fومري.(اإلنسان الس

1( 

 
 من العصر السومري نحت بارز جدارية

تـــذكر المصـــادر التاريخيـــة أن أقـــدم عمـــل فـــي التـــاريخ تـــم فيـــه مـــزج الكتابـــة مـــع و 
) مـن العصـر The Blau Monumentالصـور المنحوتـة هـو النصـب التـذكاري (

 السومري المبكر.

                                                 
 .1987 -بغداد–تاريخ الفن القديم في بالد وادي الرافدين  –) زهير صاحب، وسلمان الخطاط 1(
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 نجليزي، لندن، المتحف االق.م The Blau Monument (– 3100لوح النصب التذكاري (

لقد كان يجري قـديما الخـتم بـالحجر وهـذا يعتبـر أقـدم طـرق الطباعـة التـي عرفـت 
لـــدى البـــابليين وغيـــرهم، وكانـــت تســـتعمل هـــذه األختـــام لإلســـتغناء عـــن التوقيـــع علـــى 
ــــر مــــن  ــــة فــــي كثي ــــرت كرمــــوز ديني ــــائق والمعاهــــدات، أو أنهــــا اعتب المســــتندات والوث

و طباعـــة ليبصــم بهـــا فـــوق الطــين أو مـــن الحجـــر األحيــان. وكانـــت الوســيلة أختـــام أ
بخــدش أو نقــش ســطحه. وكــان الخــتم عبــارة عــن حجــرة دائريــة تغمــس فــي الصــبغة 
السائلة أو الطين ومن ثم يوضع فوق سطح ناعم ومستو لطبع ماكتب عليه كصورة 

 )3F1(متطابقة عكسيًا.

 
 األختام األسطوانية من الفترة السومرية

                                                 
 –لفن في العراق القديم، ترجمة عيسـى سـلمان وسـليم طـه التكريتـي، بغـداد أنطوان مورتكات، ا )1(

1975. 



 
 

 11 

ام الطينية المنقوشة بتصاميمها البسيطة ألول مرة منذ سـنة لقد تم استعمال األخت
ق.م. في بالد السومريين؛ وهو الوقت الذي تزامن مـع اختـراع الكتابـة، وكانـت  300

هــذه األختــام تطبــع علــى األبــواب المخصصــة لحيــازة وحفــظ الســلع، كمــا تــم العثــور 
 . والفرات دجلةعليها على األكياس والسالل التي كانت تنقل من خالل نهري 

 
 أختام مربعة من الفترة السومرية

الشــخص الســومري لمــا لــه مــن أهميــة  لقــد أصــبح الخــتم األســطواني مــن مقتنيــات
كبيرة في حياة الفرد والجماعة في المراسـالت والمقـاالت وحتـى األختـام التـي يتضـرع 

مـا  شـكل الخـتم فهـوه عبـاره أوهم يحرصون عليهـا كـل الحـرص،  ،بها الفرد الى األله
عن قطعة من الحجر ذات شكل اسطواني غالبًا ما تكون مثقوبـة مـن الوسـط ليسـهل 

او تعليقهـــا بواســـطة خـــيط أو ســـلك معـــدني. ويـــنقش علـــى الخـــتم االســـطواني  حملهـــا
بواسطة الحفر بصورة معكوسة رسوم ومشـاهد تختلـف فـي مواضـيعها وطرازهـا الفنـي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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مــن فتــرة الــى أخــرى. ان التكوينــات ال تظهــر اال عنــد دحرجتهــا علــى الطــين الطــري 
  )4F1(.فهي بارزة وبشكلها األصلي الذي قام بعمله الفنان

 لـوح حمـورابي المشـهور إن أقوى مثال على تطور التصميم من العهد البابلي هـو
 282 احتـــوى علـــى قـــدو ؛ قبـــل المـــيالد 1750و  1792ي كتـــب مـــا بـــين عـــامي ذالـــ

وفـــي هـــذا العمـــل تـــم ظهـــور اســـتخدام األعمـــدة فـــي عمـــود،  21قـــانون وزعـــت علـــى 
الـرئيس لإللـه مـردوك  عبـدفـي الم هـذا اللـوح تـم تشـييدالتصميم ألول مرة في التـاريخ. 

يظهــر فــي قمــة هــذا اللــوح باإلضــافة إلــى القــوانين صــورة  فــي بابــل وفــي مــدن أخــرى.
قــدم نفســه لإللــه (مـردوك أو شــماش) ويــده اليمنــى مرفوعــة إلــى فمــه وهــو يلملـك بابــل 

 كرمز لإلحترام.

  
 قبل الميالد 1750 – 1792لوح حمورابي، 

                                                 
 .الدكتور صبحي انور رشيد -تاريخ الفن في العراق القديم فن االختام االسطوانية  )1(
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مطبوعــة علــى ورق مــن لــوح خشــبي يرجــع تــاريخ أول صــورة ظهــرت فــي الشــرق 
 بحفـــرلصـــينيون بـــدأ ام 200وفـــي ســـنة ق.م عنـــد الصـــينيين،  868تعـــود إلـــى ســـنة 
ــــب خشــــبية، وكــــان كتــــاب ( الكتابــــة والصــــور ــــوذي Tipitakaالبــــارزة فــــوق قوال ) الب

ألــف صــفحة باســـتخدام القوالــب الخشـــبية  130 نحـــو م فــي972المقــدس يطبــع عـــام 
 (بلوكات). 

ت الطباعة من كليشهات خشـبية صـور عليهـا نـص الصـفحة في هذه الفترة تطور 
) Movable Typeبالكامـــل إلـــى طريقـــة تجميـــع حـــروف المونوتيـــب المتحركـــة (

خشبية، وهكذا تم اختراع أول صحيفة مطبوعة فـي "بييجينـغ"  وترصيصها في قوالب
  )5F1( م.700عام 

بــــــة وكــــــان المصــــــريون أول مــــــن اســــــتخدم الــــــورق للتعبيــــــر عــــــن أفكــــــارهم أو لكتا
معامالتهم اليومية وتسجيل أحداثهم المهمة؛ وكان ذلك مـن خـالل الكتابـة علـى ورق 
البــردي، لكــن الخطــوة األهــم فــي تــاريخ التصــميم بعــد ذلــك الحــين كــان اختــراع الــورق 

ميالدية، ثـم اختـراع الطباعـة البـارزة عـام  105) عام Ts'ai Lunعلى يد الصيني (
 ًا.ميالدية على أيدي الصينيين أيض 770

                                                 
جوزيــف نيــدهام، العلـــوم والحضــارة فــي الصـــين: الــورق والطباعــة، كامبريـــدج، مطبعــة جامعـــة  )1(

 كامبريدج.
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 كأنه القديس الذي اخترع الورق Ts'ai Lunصورة من القرن الثامن عشر تظهر 

سنة كـان الكـوري  400الجدير بالذكر أنه قبل اختراع (جوتنبرغ) آللة الطباعة بـ 
)Choe Yun-ui ــــرع ــــة حــــرف طباعــــةأ) أول مــــن اخت  1234عــــام  ةمتحركــــ معدني

6Fميالدية.(

1( 

 
أول كتاب مطبوع باستخدام  - Choe Yun-uiالمعلمين) للكوري  كتاب (الحكماء البوذيين وأوالد

 القوالب المعدنية

                                                 
 .2001ديرو، جامعة موهوك، آذار ) مايك كور 1(
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لـــم تعـــرف أوروبـــا الطباعـــة حتـــى وقـــت قريـــب، ففـــي الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه أمـــم 
، كـــان األوربيـــون مـــا يزالـــون ينســـخون والمعدنيـــة المشـــرق تســـتخدم القوالـــب الخشـــبية

ن باســـتخدام طريقـــة القوالـــب هـــي الكتـــب والرســـائل بأيـــديهم. وأول مـــا طبـــع األوروبيـــو 
م، وبعد ذلـك انتشـرت طباعـة الكتـب فـي أوروبـا 1423صورة للقديس كريستوفر عام 

 باستخدام تلك الطريقة. 

مثـال مهـم فـي تـاريخ التصـميم الجرافيكـي، وهـو بكثير تم إنتـاج  1423وقبل عام 
، ويعــرف أيضــًا بإســم ميالديــة The Book of Kells( – 1800لــز (يكتــاب ك

7Fبواســطة الرهبــان الســلتيين( باليــد هنســختــم وهــو إنجيــل تــاب كولومبــا"، "ك

يحتــوي )، و 1
، وفـــي هـــذه األيـــام يعتبـــر وخطـــوط الطباعـــة علـــى الكثيـــر مـــن الزخـــارف والرســـومات

 الكتاب الكنز الوطني إليرلندا.

 
 مكتبة جامعة ترينيتي. –في دبلين  كتاب كيلز

                                                 
 هم رجال الدين المسيحيين في أوروبا القديمة، والذين يتكلمون اللغة السلتية. )1(



 
 

 16 

8Fي جوهـــان جـــوتنبرغ(علـــى يـــد األلمـــان آلـــة الطباعـــةيعتبـــر اختـــراع 

 1450) عـــام 1
الجرافيكـــي، حيـــث قـــام جـــوتنبرغ بتطـــوير  ميالديـــة الثـــورة األكبـــر فـــي تـــاريخ التصـــميم

توضع بجوار بعضـها الـبعض ثـم يوضـع فوقهـا الـورق  معدنية قوالب حروف طباعية
ثـم يضــغط عليــه، وبهــذا االختــراع تــم إنتــاج الكثيــر مــن النســخ فــي وقــت أقــل مــن ذي 

 .النسخ المطبوعةزادت جمالية ودقة ب، بل قبل. ليس هذا فحس

 
 صورة آلة الطباعة التي اخترعها جوتنبرغ

وبالرغم من بساطة اآلت الطباعة في ذلك الوقت إلى إنها أدت إلى تحقيـق انجـازات 
 مهمة في مجال نشر وتداول المعلومات كان من أهمها:

 ادت من انتشارها.ساعدت على إنتاج عدد كبير من النسخ للمؤلفات وبالتالي ز  .1
ســاعدت علــى ظهــور نمــاذج مــن المطبوعــات الدوريــة التــي لــم تكــن مألوفــة قبــل  .2

ظهور الطباعة. والتي كان لها عظيم األثر فـي تـداول المعلومـات وانتشـارها فـي 
 مختلف شرائح المجتمع. 

قللــت الطباعــة مــن الكلفــة النهائيــة ألســعار الكتــب وســاعدت علــى تنــامي الرغبــة  .3
 القراءة. المجتمعية في

                                                 
 م)1468 -م 1398) عاش جوهان جوتنبرج من (1(
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قلصـت الطباعــة مــن الفجــوة المعرفيــة بــين األمــم وســاعدت علــى التقــارب الفكــري  .4
 بسبب تيسير سبل تناقل المطبوعات.

ســاعدت الطباعــة علــى تنــامي دور المكتبــات وزيــادة مجاميعهــا لتلبيــة متطلبــات  .5
 المستفيدين منها.

ســــاعدت الطباعــــة علــــى ظهـــــور مهــــن عديــــدة تـــــرتبط بالطباعــــة ولعــــل انتشـــــار  .6
 ؤسسات النشر والطباعة والتوزيع خير دليل على ذلك.م

شــجعت الطباعــة علــى التــأليف بســبب العوائــد الماديــة الكبيــرة فضــال عــن تحقيــق  .7
 االنتشار الواسع.  

شجعت الطباعة على ظهـور حركـة الترجمـة بـين اللغـات المختلفـة ممـا أدى إلـى  .8
 حدوث التقارب الفكري والثقافي بين األمم.

ــا ةالثــورة الصــناعي عملــت  ،التــي بــدأت فــي أواخــر القــرن الثــامن عشــر فــي أوروب
جهتها على زيادة الحركة التجارية وبالتالي زيـادة االهتمـام بـاإلعالن عـن الكثيـر مـن 
المنتجــات الجديــدة التــي أصــبحت تصــنع وتــوزع بشــكل كبيــر، كــان البــد عنــدها مــن 

فــي ظــل ازديــاد  زيـادة إنتــاج اإلعالنــات لالتصــال بـأكبر عــدد مــن النــاس، وخصوصـاً 
المنافسة الشديدة بين الشـركات الكبيـرة، باإلضـافة إلـى مـا ذكـر فـإن الثـورة الصـناعية 
أتاحـــــــت المجـــــــال الختـــــــراع أنـــــــواع جديـــــــدة مـــــــن اآلالت الطابعـــــــة وآالت التصـــــــوير 

 الفوتوغرافي، وابتكار تقنيات آلية جديدة زادت من سرعة اإلنتاج.

 Penny( وهو رسمي في التاريخهنري كول أول طابع بريدي صمم  1840عام 

Black( أسس 1849، وفي عام ) "صحيفة سماها "صحيفة التصميمJournal of 

Design :أن )، والتـــــي مـــــن خاللهـــــا طـــــرح مفهومـــــًا جديـــــدًا فـــــي التصـــــميم أال وهـــــو
 التصميم ال يجب أن يقتصر فقط على النواحي التزيينية. 
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 1840 متصميم هنري كول عا –) Penny Blackطابع (

ــــاريخ التصــــميم الجرافيكــــي اهتمــــام  ــــي حصــــلت فــــي ت إن مــــن أهــــم التطــــورات الت
)، Typographyخطوط الطباعة تايبوغرافي (بتطوير أنواع جديدة من  المصممون

وخصوصًا في أيام الثورة الصناعية، ومن أهم المصممين الذين كان لهم الفضل في 
اختـار أن يكسـر القـوانين  الذي  )John Baskervilleتطور هذا المجال المصمم (

الســـــائدة أنـــــذاك فيمـــــا يخـــــص بـــــالخطوط التقليديـــــة المســـــتخدمة فـــــي طباعـــــة الكتـــــب 
والصــحف، حيــث ابتكــر أنواعــًا جديــدة لــم تكــن شــائعة االســتخدام فــي المطــابع، ولقــد 

مــن زيــت الكتــان المغلــي وبعــض مــن الــراتنج  تطــور نوعــًا جديــدًا مــن األحبــار تكونــ
 ر قبــل االســتعمال، وبــذلك أضــافت مــادة الــراتنج لمعانــاً وكــان يحفــظ لشــهو  ،صــمغ)ال(

9Fنذاك. (آللحبر األسود الكثيف الذي كان شائع االستعمال 

1( 

، "وليـام كاكسـتون" تم إنتاج أول كتـاب باللغـة اإلنجليزيـة علـى يـد 1475في عام 
)، Italicأول خط من نوع الخط المائـل ( "فرانسيسكو قريفي" صمم 1501وفي عام 
نوع مـن الخطـوط اإلنجليزيـة فـي عـام  60بتطوير  "وليام كاسلون" االنجليزيكما قام 

                                                 
  /http://www.artsci.wustl.edu/~kbotnick) انترنت: 1(

http://www.artsci.wustl.edu/~kbotnick/
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والتــي بقــي اســتعمالها رائجــًا  ،)Caslon Fontsســميت بخطــوط كاســلون ( 1720
 Sansأنـتج كاسـلون أول خـط مـن مجموعـة ( 1816للستين سنة التاليـة، وفـي عـام 

Serif) .(10F

1( 

ي، وتـــم تطـــوير أنـــواع ونمـــاذج فيمـــا بعـــد تتابعـــت التطـــورات علـــى فـــن التـــايبوغراف
ــــدة مــــن الخطــــوط منهــــا العــــريض ( )، واليــــوم Black) واألكثــــر ســــماكة (Boldجدي

وبفضــل الكمبيــوتر أصــبح باإلمكــان االختيــار بــين أنــواع كثيــرة مــن خطــوط الطباعــة 
 والتي سنتعرض لذكر مميزات كل نوع في فصل اإلخراج الفني.

وهو رائد في حركة الفنون  –أسس وليام موريس  1896و  1891ما بين عامي 
 Kelmscott( مطبعتـه الخاصـة - "Arts & Crafts Movementوالحـرف "

Press(  وبدأ بطباعة المواد اإلعالنية الخاصة بحركة الفنون والحرف، ومن ثم نشر
عها بعد ذلك إلى األغنيـاء، وبهـذا كـان مـوريس يالعديد من الكتب المتقنة الطباعة ليب

التصميم والفنون األخرى بإثباته أن التصميم الجرافيكـي يحتـل أول من فصل ما بين 
 )11F2( مساحة مهمة في األسواق التجارية.

)، وأتم دراسـته الجامعيـة فـي Eco-socialismشارك موريس بفعالية في حركة (
)، وهنـــاك قابـــل John Ruskinأوكســـفورد. تـــأثر هـــذا المصـــمم بأعمـــال الكاتـــب (

، حيــث كــان لهــم الفضــل فــي تأســيس حركــة ) وآخــرينPhilip Webbالمعمــاري (
 Pre-Raphaeliteالفنـــون والحـــرف. ثـــم قابـــل بعـــض األصـــدقاء وأسســـوا حركـــة (

Brotherhood(  التــي تعــود إلــى البســاطة فــي األعمــال الفنيــة نــادت بتطبيــق التــي
 .القرن الخامس عشر نالفن االنجليزي م

                                                 
  فيليب ميجز، تاريخ تصميم الجرافيك، مرجع سبق ذكره. )1(
   www.en.wikipedia.org/wiki/Graphic_design) انترنت: 2(

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Graphic_design
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اإلنتـــاج الفنـــي، لقـــد آمـــن مـــوريس بوجـــوب االبتعـــاد عـــن األســـاليب الرخيصـــة فـــي 
والعــودة إلـــى الحـــرف اليدويــة، وأن الفـــن يجـــب أن يكــون فـــي المتنـــاول، وال يجـــب أن 

 يكون هناك ترتيب في الوسائط الفنية.

أب  -1872المولــود فــي عــام  -يعتبــر الكثيــرين مــن النقــاد أن "بيــت مونــدريان" 
 دامه للشــبكاتالتصــميم الجرافيكــي، بــالرغم مــن أنــه كــان فنانــًا تشــكيليًا، إال أن اســتخ

)grids( (تكوينــات) كــان الشــرارة األولــى لظهــور مــا يســمى  فــي لوحاتــه التــي ســماها
 ) في مجال اإلعالنات.grids systemنظام الشبكات (

مــا نعرفـــه اليـــوم عـــن التصـــميم الجرافيكــي وجـــد بفضـــل عمالقـــة مدرســـة باوهـــاوس 
 وآالتا تقنيــات نــاجي، و إلليســتيزكي) الــذين أبــدعو -(هيربــرت بــاير، الزلــو موهــولي

فــي بــدايات القــرن العشــرين.  جديــدة إلنتــاج التصــاميم، والتــي ظــل اســتخدامها رائجــاً 
ن يالنازي من قبل قهاغالإوبهروب رواد مدرسة باوهاوس من ألمانيا إلى شيكاغو بعد 

ـــــل هـــــؤالء لم1937عـــــام  ـــــم لمث ارســـــة نشـــــاطاتهم م، أضـــــحت أمريكـــــا المكـــــان المالئ
ســـاعد علـــى ظهـــور الكثيـــر مـــن حركـــات الحداثـــة فـــي وٕابـــداعاتهم فـــي التصـــميم ممـــا 

 التصميم والعمارة.

ـــــذي صـــــمم خـــــط  ـــــايغر" ال ـــــان فروت ـــــرة "أدري مـــــن األســـــماء المهمـــــة فـــــي هـــــذه الفت
)Universe and Frutiger وأيضا "بول راند" الذي اعتمد مباديء باوهاوس في ،(

له أسلوب التصميم وطبقها على الحركة اإلعالنية وتصميم الشعارات؛ لقد ظهر بفض
أمريكــي جديــد يحــاكي األســلوب األوروبــي التجريــدي حتــى وصــل بــه المطــاف ليكــون 

  ) في العالم.Corporate Identityأحد أهم رواد تصميم هويات الشركات (

) فــي الخمســينات مــن Post-Modernismمــع ظهــور حركــة مــا قبــل الحداثــة (
أروع الخطــــوط  القــــرن العشــــرين، قــــام المصــــمم هيرمــــان زابــــف بتصــــميم خطــــين مــــن

) مــع Sans-Seif & Serifوجمــع فيهمــا اســلوب ( المتواجــدة حتــى وقتنــا الحاضــر
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 ، و1948عــام  )Platino -بالتينــو(وهمــا: االهتمــام بــالخطوط الحيويــة المتناســقة؛ 
 . 1952عام  )Optima –أوبتيما (

لعبـــت التكنولوجيـــا دورًا مهمـــًا فـــي تطـــور التصـــميم الجرافيكـــي فـــي بـــدايات القـــرن 
عشــــــرين، فتطــــــور التصــــــوير الفوتــــــوغرافي وتقنيــــــات الطباعــــــة ســــــاعد الكثيــــــر مــــــن ال

الثـورة األهـم فـي المصممين على تطوير مفاهيم كثيـرة فـي التصـميم الجرافيكـي، لكـن 
مجــال التصــميم الجرافيكـــي كانــت عنــدما دخـــل الكمبيــوتر فــي هـــذا المجــال علــى يـــد 

 .متخصصة بالكمبيوترعاهد األخرى البالتعاون مع الم 1960) عام MITشركة (

الجــدير بالــذكر أن أجهــزة الكمبيــوتر فــي تلــك الفتــرة لــم تكــن كمــا هــي عليــه اآلن، 
ة ط، وكانــت خطــوط الطباعــة تشــكل بواســفقــد كانــت الــذاكرة وقتهــا تقــاس بالكيلوبايــت
ومـن المصـممين الـذي بـدؤا العمـل علـى ، النقاط وليس الخطوط كمـا هـو الحـال اآلن

انا ليكـــــو"، والتـــــي اســـــتخدمته لصـــــنع المخطـــــط الشـــــكلي وز ســـــالكمبيـــــوتر المصـــــممة "
وبالتعـــــاون مـــــع زوجهـــــا "رودي فانـــــدرالنز" تـــــم تأســـــيس مجلـــــة )، layoutللتصـــــميم (

)Emgre( الرقمي الرائدة؛ والتي أصبحت فيما بعد المرجع األساسي للتصميم. 

 هــو العــالم األلمــانيو مختــرع أول جهــاز كمبيــوتر فــي العــالم مــن الجيــد هنــا ذكــر 
ـــذي ولـــد  "ر اد زوســـةكـــون" االالت الحاســـبة  وكـــان يهـــوى ،فـــي بـــرلين 1910عـــام ال

وبمـا  ،1زد/ طلـق عليهـا اسـمأول حاسـبة ميكانيكيـة أابتكـر  1936وفـي عـام ، االليـة
 مهنـدس يعمــل فـي االشــغال العامــة فقـد كــان يبحـث عــن طريقـة يخفــف فيهــا اننـه كــأ

وصـــمم فـــي عـــام  ،ءمـــن عـــبء الحاســـبات فطـــور حاســـبته األولـــى ليســـتخدم الكهربـــا
التـي افتتحـت عصـر الكمبيـوتر القابـل  3ابتكـر زد/ 1941عـام  وفـي ،2زد/  1940

لكترونــي إول جهــاز كمبيــوتر أ 3ويعتبــر زد/ ،المــزدوج للبرمجــة بفضــل نظــام التــرقيم
الفضل في ابتكار اول لغة للكمبيوتر وهي أيضًا  له وينسبم. قابل للتشغيل في العال

 ).(ربالنت كالكولطلق عليها ألغة رياضية 
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 صورة أول جهاز كمبيوتر في العالم

ومـــن خـــالل العمـــل المتواصـــل والمنافســـة الكبيـــرة بـــين شـــركات  1980وفـــي عـــام 
مــن إنتــاج شــركة  خــاص بتصــميم الجرافيــك التكنولوجيــا تــم إنتــاج أول جهــاز كمبيــوتر

)Apple Macintosh)(12F

هولة ) ، والذي تميز بسعره األقل من األجهزة األخرى وس1
اسـتخدامه، فأصــبح كثيــر مـن النــاس يســتخدمونه فــي البيـوت إلنتــاج المــواد المطبعيــة 

 البسيطة.

فضـل تطـور أجهـزة الكمبيـوتر تطـور مفهـوم النشـر المكتبـي بفي عقد الثمانينات و 
)Desktop-Publishing(الـــذي بـــدوره غيـــر جميـــع المفـــاهيم الخاصـــة بالتصـــميم  ؛

  الجرافيكي والطباعة في العلم كله.

يرجع الفضل الكبير لتطور مفاهيم النشر المكتبي إلى أول برنامج خاص بالنشر 
 Appleولشــــركة ( ،)®Aldus/Adobe™'s Pagemakerالمكتبــــي وهــــو (

Macintosh™والـــذي ســـمي حينهـــا  ،) بفضـــل نظـــام عـــرض الصـــور فـــي أجهزتهـــا
)WYSIWYG) اختصـارًا للعبـارة (what you see is what you get بمعنـى (

                                                 
 ) مايك كورديرو، مرجع سبق ذكره.1(
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ا تــراه هــو مــا تحصــل عليــه بعــد الطباعــة، وبهــذا تكــون التكنولوجيــا الرقميــة قــد أن مــ
13Fأعادت صياغة التصميم الجرافيكي بمفاهيم عصرية جديدة وٕالى األبد.(

1 ( 

لم تقف التطورات في مجال التصميم الجرافيكي عنـد هـذا الحـد، فقـد كـان لظهـور 
ينات وتطورهـــا فـــي عقـــد شـــبكة االنترنـــت علـــى يـــد البحريـــة األمريكيـــة فـــي عقـــد الســـت

السبعينات الصدى الواسع والتأثير الكبير لدى العديد من المصممين. لقد أصبح من 
السهولة تناقل الصور والتصاميم عبر الشبكة، وأضحت شبكة االنترنـت أكبـر مكتبـة 
للمعلومات في العالم، ووسيلة مهمة للتجارة االلكترونيـة؛ ممـا جعـل الشـركات الكبـرى 

مصــممين لينتجــوا لهــم مــا يســمى بمواقــع االنترنــت لتكــون بمثابــة ســوق تتجــه نحــو ال
يعرضــون فيهــا منتجــاتهم وخــدماتهم، وهنــا ظهــر فــرع جديــد فــي التصــميم الجرافيكــي 

 وهو (تصميم صفحات االنترنت).

تطور التصميم الجرافيكي بحق كان من أهـم أحـداث القـرن العشـرين، واليـوم نجـد 
لخاصة بالتصميم الجرافيكي، وأصبح هـذا المجـال علمـًا الكثير من المفاهيم الجديدة ا

قائمًا بحد ذاته يدرس في الكثير من الجامعات العالمية، وأصـبح المصـمم الجرافيكـي 
مـن أكثـر النـاس الــذي يحظـون بـاالحترام فــي الكثيـر مـن بلــدان العـالم نظـرًا ألهميــتهم 

إنشــاء عالقــات  فــي نقــل صــورة معينــة للنــاس وٕاقنــاعهم بهــا عــن طريــق مهــارتهم فــي
 .بصرية جذابة من خالل التعامل مع الخط واللون والصورة

                                                 
 ره.فيليب ميجز، تاريخ تصميم الجرافيك، مرجع سبق ذك )1(
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 الفصل الثاني: أهم حركات تطور التصميم الجرافيكي

 )Arts & Crafts movement( حركة الفنون والحرفأوًال: 

حد المؤسسـين األساسـيين لحركـة الفنـون كما ذكرنا سابقًا، فإن وليام موريس هو أ
فـي أوروبـا بالتعـاون مـع المهنـدس المعمـاري  في نهايات القرن التاسع عشـر والحرف

)Philip Webbبوجـوب االبتعـاد عـن األســاليب  ت هـذه الحركـة) وآخـرين. لقـد آمنـ
الرخيصــة فــي اإلنتــاج الفنــي، والعــودة إلــى الحــرف اليدويــة، وأن الفــن يجــب أن يكــون 

 متناول، وال يجب أن يكون هناك ترتيب في الوسائط الفنية.في ال

 
David's Charge to Solomon كنسية ترينيتي، مدينة بوسطن، الواليات المتحدة ،

 وليام موريس –األمريكية 

عمــــل أنصــــار هــــذه الحركــــة علــــى إعــــادة بنــــاء الــــروابط مــــا بــــين العمــــل الجميــــل 
طة الرائعــة التــي كانــت ســائدة فــي فنــون والعامــل، لقــد صــمم هــؤالء علــى إحيــاء البســا

القرن الخامس عشر، رغم أنهـم مـن أكثـر أنصـار فنـون عصـر النهضـة التـي تميـزت 
 بالصرامة والروحية الدينية وكثرة الزخارف.
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لقـــد الهمـــت أفكـــار هـــذه الحركـــة العديــــد مـــن المـــدارس التـــي جـــاءت بعـــدها مثــــل 
buhaus, De stijl, Art Nouvea لحركــة كانــت مقدمــًة ، ويمكــن القــول أن ا

 فيما بعد. لحركة الحداثة في الفنون

 

 De Stijlثانيًا: 

)، وهــو Theo van Doesburgألمانيــة تأسســت علــى يــد ( فنيــة وهــي حركــة
معـــروف بلوحاتـــه التـــي ســـميت (تكوينـــات) التـــي تكونـــت مـــن تقـــاطع خطـــوط ســـوداء 

 واحتوى بعض مناطقها على مساحات حمراء أو صفراء أو زرقاء.

 وكانـت اديء هذه الحركة هي البساطة وتجريد األشياء إلى أقل ما يمكـن،أهم مب
ميم عبارة عن خطوط مستقيمة سوداء عمودية وأفقيـة، باإلضـافة إلـى األشـكال االتص

 المستطيلة التي لونت باالحمر واالزرق واالصفر.

 
 .1921بيت موندريان،  – تكوين أحمر، أصفر، أزرق
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تبـــدو الخطـــوط الســـوداء  -كأعمـــال بيـــت مونـــدريان -فـــي بعـــض األعمـــال الفنيـــة 
، رغم أن االنقسامات الحاصلة اللوحةمتوقفة لفترة قصيرة بشكل عشوائي على حدود 

المسـاحات الملونـة تبتعــد عـن مركـز اللوحــة كمـا أن بـين المسـتطيالت تبقـى متصــلة. 
ات التركيـز علـى المسـاحات البيضـاء أكثـر مـن المسـاحباإلضافة إلى إلى األطراف، 

 الملونة.

، وبـــدا حياتـــه 1872ولـــد عـــام ، حركـــةهـــذه ال بيـــت مونـــدريان هـــو أحـــد أهـــم رواد
المهنية كمـدرس للمرحلـة االبتدائيـة، ومـارس الرسـم أثنـاء التـدريس، انتقـل بـين بـاريس 

 .1912وهولندا والواليات المتحدة، وتوفي عام 

 

 ):Bauhaus: باهاوس (ثالثاً 

رافيـــك الحـــديث وفـــن تصـــميم المفروشـــات نشـــأت مدرســـة باهـــاوس لتعلـــيم فـــن الج
ـــــا عـــــام  ـــــر  1919والعمـــــارة فـــــي ألماني ـــــد المهنـــــدس المعمـــــاري األلمـــــاني والت ـــــى ي عل

ثـم إلـى بـرلين  1925أن انتقلـت إلـى ديسـاو عـام  في ألمانيا، إلى حـين )14F1(غروبيوس
، وكانـــت ثـــورًة حقيقيـــًة فـــي تـــاريخ التصـــميم فـــي العـــالم، فقـــد لعبـــت هـــذه م1932عـــام 

رًا كبيــرًا فــي تشــكيل األذواق الحديثــة وتعلــيم الفــن مــن خــالل دمــج الفنــون المدرســة دو 
جــاءت تســمية باوهــاوس مــن الفعــل الجميلــة مــع الفنــون التطبيقيــة فــي مــنهج واحــد. 

 ."منزل"هاوس)، و تعني  hausباو)، والذي يعني "لتبني"، و ( Bauاأللماني (

                                                 
كان هدف أكاديمية "باوهاوس" إزالـة "الحـاجز المتعجـرف بـين الحـرفيين والفنـانين"، حسـب قـول  )1(

  التر غروبيوس الذي كان متشبعا باألفكار اإلشتراكية.و مؤسسها المهندس 
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 مقر أكاديمية باوهاوس في ديساو

ورشـــات العمـــل بـــدًال مـــن قاعـــات المحاضـــرات، وهكـــذا كـــان قـــد حضـــر الطـــالب ل
 1933الطالب يتعلمون الفن من خالل اشتغالهم فـي موقـع العمـل، إال أنـه فـي عـام 

وجد العديد مـن المدرسـين فـي هـذه المدرسـة طـريقهم إلـى الواليـات المتحـدة األمريكيـة 
فيغ ميس فان دير من أشهر المنتمين لمدرسة باوهاوس: لودو  عندما أغلقها النازيين.

 شليمر، سوفي تايوبر أرب. روه، ليونيل فاينينغر، أوسكار

 
 شعار مدرسة باوهاوس

يقـوم طـراز الباوهـاوس علـى االبتعـاد عـن الزخرفـة الزائـدة، والتـي كانـت ميـزة الفــن 
خالل حقبة ماقبل القرن العشرين، وبشكل عام فإن مضمون هذه المدرسة  أوروبافي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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قــام علــى أســاس التوظيــف الهندســي لألشــكال بــدًال مــن التشــبث بالعالقــات البصــرية 
بشكل أساسي؛ لقد خرجوا عن المألوف، كما تعتمد على استخدام ألوان بسيطة حيث 

 األبــــيضو  األســــودو  األحمــــرساســــية مثــــل يتركــــز اســــتخدام األلــــوان علــــى األلــــوان األ
. كما يالحظ في طراز الباوهاوس التركيز على االشكال الهندسـية البسـيطة األصفرو 

مثــل الــدوائر والمكعبــات، إضــافة إلــى اســتخدام الخطــوط، واالبتعــاد عــن المركزيــة فــي 
 .ع نسبيًا في تصاميم الباوهاوسوضعية الصورة. كما يمكن مالحظة الفراغ الواس

 
 1921 غالف كتاب للمصمم إل ليزيتكي،

بحركات الحداثة التي ظهرت في  واتأثر الجدير بالذكر أن مصممي هذه المدرسة 
زاد فـي لتضـيف ألعمـالهم حسـًا جديـدًا، ممـا  البنائيـة والدادائيـةأوروبـا مثـل التعبيريـة و 

ــيم مــوريس مــن ، كمــا تــأثروا انتشــار أفكــار هــذه المدرســة بافكــار الفنــان االنكليــزي ول
أمـا بالنسـبة إلـى طبيعـة خطـوط  ،ناحية محاولـة الـدمج بـين الحرفـة و الفنـون الجميلـة

 Sansتـي تنتمـي لمجموعـة (فهـم تمسـكوا باسـتعمال الخطـوط ال الطباعـة المسـتعملة

Serif).(15F

1( 

                                                 
  age.de-www.bauhaus) انترنت: 1(

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.bauhaus-age.de/
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 1923بوستر للمصمم جوست شميدت، استخدم لمعرض أقامته مدرسة باوهاوس عام 

ذكــــر جروبيــــوس  فقــــد ،أراد رواد هــــذه المدرســــة الجمــــع مــــا بــــين التقنيــــة واإلبــــداع
)Gropius()16F1 ( أن المهارة في التقنية مهمـة جـدًا، وقـد تكـون أحيانـًا مصـدرًا لإلبـداع

لقـد أصـر جروبيـوس علـى أن جميـع الطـالب يجـب أن يتخرجـوا تحـت اسـم  ؛والخيال
(معمــاريين)، وهــو يعتقــد فــي ذلــك أن القــدرة علــى تشــكيل بنــاء فــي كيــان متكامــل هــو 

ير جروبيوس شعار المدرسة من (وحدة الفـن والحرفـة) جوهر الفنون البصرية. لقد غ
 إلى (الفن والتكنولوجيا، وحدة جديدة).

                                                 
  باهاوس.أحد أهم رواد مدرسة  )1(
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 1929، كتاب) 40بروشور للمصمم الزلو موهولي ناجي، استخدم لمجموعة كتب باهاوس (

خــط طباعـــة  ريـــب بالطباعــة وصـــممالتج ) واصــل1985-1900هيربيــرت بـــاير (
حيــث كانــت األشــكال  ،ل مــن خاللــه األبجديــة إلــى أكثــر بســاطة ووضــوحعــالمي حــوّ 

َمْبنيـــة بشـــكل عقالنـــي. لقـــد حـــذف الحـــروف الكبيـــرة وأبـــدى رأيـــه بأننـــا نطبـــع ونكتـــب 
فس الصوت عند النطق؛ بأبجديتين غير متوافقتين في التصميم بالرغم من أن لهما ن

القواعد، النقاط، والمربعات كانت تستعمل لتقسيم الفضاء وتوحيد العناصـر المتنوعـة 
 مما كان له األهمية في جذب عين المشاهد إلى الصفحة، وراحة العين عند القراءة.

 
 1925، األبجدية العالمية، هيربيرت باير

 

 )International Typographic )Swiss Designرابعًا: 
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انطلقــت هــذه الحركــة فــي الخمســينات مــن ألمانيــا وسويســرا، وجــوهر هــذه الحركــة 
انتشر واسعًا حول العالم، وظلت كحركة قويـة لمـدة عقـدين مـن الـزمن، وظـل تأثيرهـا 

التسعينات. لقـد كانـت الخصـائص البصـرية فـي هـذا األسـلوب تقـوم علـى مستمرًا في 
أساس وحدة التصـميم الناتجـة عـن االخـتالف فـي العناصـر مـن جهـة، والمبنيـة علـى 

 ) محسوبة رياضيًا من جهة أخرى.Gridشبكة (

الصور في هذه الحركة ظهرت بشكل موضوعي حيث عبرت عن الواقعيـة وعـدم 
لتــــي عــــادة مــــا تكثــــر فــــي اإلعالنــــات التجاريــــة، كمــــا أن المبالغــــة فــــي االدعــــاءات ا

) يعبـر عـن روح التواصـل الزمنـي، وتلـك Sans Serifاستعماالت أسلوب الطباعـة (
) هي من أقوى وسائل تنظيم المعلومات بطريقـة متوازنـة Gridsالشبكات الرياضية (

 ومنسجمة.

 
1945 -بوستر لمعرض فني من تصميم ماكس بيل   

 

هذا من الناحية البصرية، أما من ناحية مضـمون التصـاميم فـي هـذه الحركـة فقـد 
ــــر عــــن التجــــارب  ــــث أن التعبي ــــوة عــــن مشــــاكل المجتمــــع ونشــــاطاته، حي عبــــرت وبق



 
 

 33 

، فــي المقابــل فقــد القــت التجــارب الشخصــية للمصــمم رفــض كليــا مــن قبــل المجتمــع
العامة في السياسة والعلوم االستحسان من قبل الكثيـرين، فالمصـمم فـي هـذه الحركـة 
يعـي تمامـًا أن دوره لــيس كفنـان يعبــر عـن أحاسيسـه الخاصــة، بـل هــو بمثابـة وســيلة 

 لنشر المعلومات الهامة بين أفراد المجتمع.

 
 بوستر لمتحف ريتبرغ من تصميم: إيرنست كيلر

إن فترة االنضـباط بالنسـبة إلـى هـذه الحركـة تعـود أكثـر مـن أي وقـت مضـى إلـى 
فقــد اعتقــد كيلــر أن الحــل للمشــكلة المعروضــة فــي  )،1968-1891كيلــر ( إيرنســت

تي مـن محتـوى التصـميم، ولـيس بالضـرورة أن يطـرح الحـل مـن التصميم يجـب أن يـأ
 خارج التصميم.
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1920بوستر من تصميم: جوزيف مولر،   

 

 : مدرسة نيويورك خامساً 

ــــى للتصــــميِم الحــــديث بــــل المهــــاجرين ق مــــن فــــي أمريكــــا إســــتوردت الموجــــة األول
السياســـي المتمثـــل بحكـــم  ن أوروبـــا والـــذين هربـــوا مـــن المنـــاخالقـــادمين مـــ الموهـــوبين

 الحزب الواحد، إلى المناخ السياسي المتحرر في أمريكا. 

اســتفاد األمريكيــون مــن التصــاميم األوروبيــة وأضــافوا أشــكال ومفــاهيم جديــدة إلــى 
ليــدي، وبعكــس التصــميم األوروبــي الــذي تميــز بشــدة تنظـــيم التصــميم الجرافيكــي التق

صمم األمريكي يحاول الـتخلص مـن تلـك القيـود النظريـة الصـارمة مالعناصر، كان ال
 لينتج تصاميمًا تتميز بقوة األشكال و بواقعية تنظيم الفراغ في التصميم.
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1955تصميم صول باس،  –شعار (الرجل ذو الذراع الذهبية)   

إن الثقافــة األمريكيــة القائمـــة علــى الرأســمالية والتـــراث العرقــي المتنــوع و التحـــرر 
أضـافت الكثيـر مــن المفـاهيم الجديـدة علــى تصـميم الجرافيـك الحــديث، والتـي لـم تكــن 

رافيـــك األوروبـــي. ومـــن رواد هـــذا المبـــدأ الجديـــد بـــول رانـــد موجـــودة فـــي تصـــميم الج
)1914-96) (17F

) حيـــث تمتـــع بالقـــدرة علـــى مَعاَلَجـــة الشـــكِل البصـــرِي (شـــكل، لـــون، 1
فضــاء، خــط، قيمــة) عــن طريــق تقليــل العناصــر والتركيــز علــى جــوهر التصــميم مــن 

 خالل استعمال الرموز،  بدون االنتقاص من قيمة التصميم ومدلوالته. 

مدرسة نيويورك قـد ظهـرت فـي تـاريخ التصـميم الجرافيكـي والتـي كـان أساسـها  إن
الحداثة األوروبية أصبحت عامل مهيمن ومؤثر جدًا في التصميم الجرافيكي في فترة 
األربعينـــــات والخمســـــينات، وتوســـــعت هـــــذه الحركـــــة لتواكـــــب التطـــــورات االقتصـــــادية 

 والتكنلوجية المختلفة.

 

                                                 
   www.directory.google.com/Top/Arts/Graphic_Design/History) انترنت: 1(

http://www.directory.google.com/Top/Arts/Graphic_Design/History
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 التجارية شعارات وهويات الشركاتتاريخ تصميم الفصل الثالث: 
)Logos & Corporate Identity:( 

 أوًال: في تطور المفهوم

بعــد الحــرب العالميــة األولــى اتجــه اإلنتــاج االقتصــادي نحــو الســلع االســتهالكية، 
ديـــد مـــن النـــاس ببنـــاء االقتصــاد الرأســـمالي الـــذي رأوا فيـــه قـــوة اقتصـــادية ال واهــتم الع

تنتهـي، ومــن هنــا أصــبح هنــاك مفهــوم جديــد للتصــميم الجرافيكــي "تصــميم جيــد يعنــي 
عمل جيد". وأرتبط االزدهار والتطور التكنولوجي بشـكل وثيـق بكبـرى الشـركات التـي 

ـــــين بـــــدورها أدركـــــت الحاجـــــة لتطـــــوير صـــــورة تعكـــــس مضـــــمون ا لشـــــركة وهويتهـــــا ب
المســتهلكين، وكــان التصــميم الجرافيكــي هــو الوســيلة الرئيســية لتكــوين ســمعة الشــركة 

 وبناء الثقة مابينها وبين الجمهور.

 
 1984تصميم صول باس،  – AT&Tشعار 
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للتعريـــف باألشـــياء لـــيس بالشـــيء الجديـــد، ففـــي  ن إســـتعمال العالمـــات البصـــريةإ
العصور الوسطى كان لكل تاجر عالمة معينـة أو طـابع، وكانـت العالمـات تسـتخدم 
للتعريف بنوعية المنتجات أو للتعريف بالجهة التي تنتج هذه المنتجات، وفي عصـر 

ئـــل علـــى مصـــراعيه ازداد االهتمـــام الثــورِة الصـــناعية التـــي فتحـــت أبـــواب اإلنتـــاج الها
بالعالمــات التجاريــة للتعريــف البصــري مــن جهــة ولتمييــز منتجــات شــركة معينــة عــن 

 غيرها.

تــابع المصــممين جهــودهم لتطــوير مفهــوم العالمــة التجاريــة حتــى ظهــرت العالمــة 
) التــــــي أضــــــافت إلــــــى التصــــــميم CBSالمشــــــهورة إلذاعــــــة (كولومبيــــــا) األمريكيــــــة (

ت بصـــرية جديـــدة أثـــرت جـــدًا فـــي طريقـــة التعامـــل مـــع الجمهـــور، الجرافيكـــي عالقـــا
ـــة ونقـــل رســـالة  وعكســـت أهميـــة العالمـــة التجاريـــة فـــي تحليـــل مضـــمون شـــركة معين

18Fواضحة إلى الناس عن هذه الشركة. (

1( 

 
 1951تصميم: وليام غولدن،  – CBSالتجارية لمحطة التلفزة العالمة 

والســّتينات ركــز الكثيــر مــن المصــممين األمــريكيين أمثــال بــول  أثنــاء الخمســينات
 Margulesو Lippincottرانــد، ليســتر بيــل، ســاول بــاس، وشــركات تصــميِم مثــل 

                                                 
)1 (Philip Meggs, A History of Graphic Design 
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وا هــذه علـى تصـميم العالمـات التجاريـة وعالقاتهـا البصـرية واعتبـر  Chermayeffو
 النشاط من أهم أشكال التصميم الجرافيكي.

مــع انتهــاء الســّتينات أصــبح مفهــوم (التصــميم الشــامل) حقيقــة، وأدرك العديــد مــن 
أصحاب الشركات الكبيرة بأن التخطيط الشامل للمنظمات واألحداث ليس ناتجًا فقط 

 عن رغبة أو هدف وظيفي، وٕانما أيضًا ضروري جدًا.

، وكلفــت 1981) اإلرسـال أوًال فــي عـام MTVإم تـي فــي (بـدأ تلفزيـون موســيقى 
) بتصـميم شـعار لهـا، واعتمـد مصـممي هـذه الشـركة Manhattan Designشركة (

) المائلة والمكتوبة بخط حديث قد يوحي على TV) الكبير، وكلمة (Mعلى حرف (
ر الحداثة في الموسيقى والتكنولوجيا التي ستستخدمها الشركة في نشر الموسـيقى عبـ

) بطريقة توحي بالحيويـة واأللـوان الزاهيـة Mالعالم كله، باإلضافة إلى تزيين حرف (
كـــــان شـــــعار  1995التـــــي تعبـــــر عـــــن الموســـــيقى وانفعاالتهـــــا، وبالفعـــــل حتـــــى عـــــام 

)MTV) هو الثاني األشهر عالميـًا بعـد شـعار (Coca-Cola والـذي دخـل حـوالي (
19Fبلد.( 58مليون بيت في  250

1( 

 

                                                 
) انترنت: 1(

http://webpages.marshall.edu/~bruggemann1/corporate_identity_and_visu
al_systems2.htm 

http://webpages.marshall.edu/~bruggemann1/corporate_identity_and_visual_systems2.htm
http://webpages.marshall.edu/~bruggemann1/corporate_identity_and_visual_systems2.htm
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 1985تصميم: بات غورمان و فرانك أولينسكي،  – MTVشعار تلفزيون 

 

 أشهر الشعارات العالميةتاريخ ثانيًا: 

هـــو اإلســـم الشـــهير فـــي عـــالم :  )Adidasأديـــداس () 1
 Adiعلــــى يــــد (الرياضــــة حــــول العــــالم، تــــم تأسيســــها 

Dassler.ـــــة ـــــم اشـــــتقاق العالمـــــة التجاري  ) ومـــــن إســـــمه ت
 لتشـــكل زهـــرة، لســـنوات طويلـــة اســـتخدمت األوراق الثالثيـــة

روح الثالثـة وراق األ. تمثـل مع تقـاطع ثـالث خطـوط أفقيـة
  .الرئيسيةالثالث لقارات اب مرتبطةً  األلعاب األولمبية

عــام  مــرة ألول الجــدير بالــذكر أن هــذا المفهــوم تــم اعتمــاده
تـــــم اســـــتبدال األوراق الثالثـــــة  1996وفـــــي عـــــام ، 1972

والمسـتقبل  الفعـال بـثالث شـرائح مرتبـة قطريـًا لتمثـل األداء
 لشركة أديداس العالمية.

فــــي  ): Adobe() أدوبـــي 2
ــــد "شــــوك  ــــى ي ــــي عل أدوب تم تأسـيس شـركة  1982عام 
كشــــــــــركة صــــــــــغيرة فــــــــــي  غيشــــــــكي و جــــــــون وارنــــــــوك" 

ســــنة قامــــت المصــــممة ال ـــــي تلـــــك  مجـــــال البرمجـــــة، وف
الشــــــــعار األول ألدوبــــــــي  "مارفــــــــــا وارنــــــــــوك" بتصــــــــــميم 

 وتتابعت األحرف األخـرى لتكـون "Aالذي ركز على الحرف األول من إسم الشركة "
 . بنفس طريقة التشكيل مرتبة
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فيما بعد بتطوير الشعار ليصبح ما نراه عليه اليوم وهو المربع  هذا المفهوم وحىألقد 
" بـــاللون األبـــيض. يـــدل الشـــعار الجديـــد علـــى Aلـــى حـــرف "األحمـــر الـــذي يحتـــوي ع

، والتطـــــور المســـــتمد مـــــن تاريخهـــــا فـــــي عـــــالم التصـــــميم الجرافيكـــــيلاحتـــــرام الشـــــركة 
 األصول.

 

قـام : )American Broadcasting Company) شركة اإلذاعة األمريكيـة (3
مـة بإعـادة تصـميم شـعار العال -وهو من أتبـاع مدرسـة باوهـاوس-المصمم بول راند 

)، حيـث ركـز بـول رانـد علـى البسـاطة فـي ABC( شركة اإلذاعة األمريكيةالتجارية ل
مكونـات الشـعار ممــا قلـل مـن المعلومــات وزاد مـن قيمـة الشــكل خصوصـًا مـع توافــق 

 الشعار مع ألفبائية هريبرت باير العالمية التي تحدثنا عنها سابقًا.

 

سعار من إسم الشركة وكانت استمد ال): Apple Macintoshأبل ماكينتوش () 4
، وفيـــه تظهـــر التفاحـــة تحـــت 1976التفاحـــة هـــي الرمـــز، الشـــعار األول صـــمم عـــام 

) علــى اإلطـــارين العلـــوي Apple Computer Coشــجرة تفـــاح، وٕاســم الشـــركة (
ـــرة التفاصـــيل الموجـــودة فيـــه،  والســـفلي. ـــم يكـــن هـــذا الشـــعار واضـــحًا لكث ـــذا عمـــل ل ل

ذو  لشعار فأسـتبدل الشـعار القـديم برمـز للتفاحـةالمصمم ريجيس ماكنا على تطوير ا
التــي تــم قضــم جــزء منهــا للداللــة علــى اإلغــراء الــذي يحصــل مــا بــين اللــون الواحــد و 

  .في سوق التكنولوجيا العميل ومنتجات الشركة



 
 

 42 

 

فيمــا بعــد اســتبدل رمــز التفاحــة ذو اللــون الواحــد برمــز جديــد يحتــوي علــى ألــوان قــوس 
والتــي ترمــز فيهــا التفاحــة إلــى ثمــرة  آدم وحــواء" فــي االنجيــلقــزح للداللــة علــى قصــة "

هــذا المفهـوم أعــاد لألذهــان أن اإلنسـان يجــب أن يســعى وراء تحقيــق  شـجرة المعرفــة.
في الوقت الراهن ونظرًا لتطور المفاهيم البصرية فـي حقـول التكنولوجيـا يـتم  أحالمه.

 استخدام نفس الرمز بطريقة الكريستال.

 

يمثل شعار باتمـان واحـدًا مـن أعظـم األبطـال األسـطوريين  ):Batmanباتمان () 5
في القرن العشرين الذي حـاربوا مـن أجـل الخيـر. تـم خلـق هـذه الشخصـية بعـد نجـاح 

 بــاللون األســود شخصــية "ســوبرمان"، وكــان الشــعار األول عبــارة عــن تجريــد لوطــواط
لرمـادي بشـكل بيضـوي ، وفيما بعد تتطور الشعار فاستبدل اللـون اعلى خلفية رمادية

 أصفر للداللة على الحداثة. 
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فقد تم استبعاد اللون األصفر وحل محلـه  ،في الوقت الراهن يستخدم الشعار األصلي
 رمادي بدرجة أغمق من الدرجة التي استخدمت في الشعار األول.

 

يســـتمد الشـــعار مفهومـــه األساســـي مـــن المحـــرك األول  ):BMWبـــي إم دبليـــو () 6
فـي منطقـة بافاريـا فـي الجنـوب الشـرقي  1917نـد تأسـيس الشـركة عـام الذي صنع ع

وهو أيضًا مستوحى من ألوان "بافاريا" الوطنية، وهي: األسود، األبيض،  من ألمانيا.
 واألزرق. 

 

الحلقـــة الســـوداء والحلقـــات الداخليـــة والخارجيـــة المرفقـــة بهـــا اســـتخدمت لتمثـــل الشـــركة 
البعض يعتقد بأن الشـكل . "Bayerische Flugzeug-Werke (BFW)السابقة "

إال أن هــذا التفســير لــيس لــه  ،1929يرمــز إلــى مروحــة الســيارة التــي صــممت عــام 
 ترمـزبشـكل عـام،  أساس واقعي وٕانما استخدم في بعض األحيان ألغراض تسـويقية.

 لمحرك.لاألسود  ويرمزلسماء، لاأللوان الزرقاء والفضية في الداخل 

 

بواسـطة  1954تأسسـت شـركة برغـر كينـغ عـام  ):Burger Kingبرغر كينغ () 7
ـــد إدغرتـــون  ـــاميديفي فلوريـــدا وكـــان إســـم المطعـــم األول -وجـــيمس مـــاكالمور فـــي مي
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تــــم االتفــــاق علــــى  1989"إينســــتا برغــــر كينــــغ"، وفــــي عــــام 
 كعالمة تجارية للشركة.  استخدام "برغر كينغ" فقط

غ" الشــــعار األول كــــان عبــــارة عــــن إســــم الشــــركة "برغــــر كينــــ
 Bunموضـــوع بـــين طبقتـــين مـــن الخبـــز (بـــاللون األحمـــر 

Halves(  ،وهذا المفهوم اسـتخدم ألول مـرة باللون البرتقالي
الشعار الذي نراه اليـوم تـم اسـتخدامه ألول مـرة . 1969عام 
، وهـــو مســـتمد مـــن نفـــس المفهـــوم األصـــلي مـــع 1999عـــام 

إضــافة شــريط أزرق يــدور حــول الكــالم وقطعتــي الخبــز ممــا 
 على الشعار سمة الحداثة.أضفى 

 

وهو شعار شركة الدخان األمريكية، تم تصميمه ألول مره عام ): Camelكمل () 8
توحى فكــرة الشــعار مــن ســبطلــب مــن صــاحب الشــركة ريتشــارد رينولــد الــذي ا 1913

فـــي  بشــكل دوري حبــه للجمــل الــذي اعتــاد علــى رؤيتــه فـــي الســيرك الــذي كــان يقــام
 المدن المجاورة.

 

هو اإلسم المعرف في عالم األزياء والعطور ومواد التجميـل، ): Chanel( ) شانل8
شانل التـي صـممت الشـعار كوكو  على يد غبلایرفي باريس  1910تم تأسيسها عام 
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حتــى أصــبح الشــعار رمــزًا لألناقــة حــول العــالم.  بنفســها، ولــم يتغيــر منــذ ذلــك الحــين
األحرف األولى من إسم صاحبة  " متقابلين للداللة علىCالشعار عبارة عن حرفين "

 ".Coco Channelالمؤسسة "

 

 

يعتبـر هـذا الشـعار مـن  ):Chase Manhattan Bankبنك شيس مانهاتن () 9
. فـي أمريكـا أقوى الشعارات في الفترة الذهبية لتصميم هويات الشركات في السـتينات

 الشــكل الشــعار مــن أربعــة أوتــاد هندســية تــدور حــول مربــع متمركــز فــي وســط يتكــون
  لتشكل بذلك مثمن خارجي.

 

بالرغم من أن الشعار لم يحتوي على أي صور أو حروف فهو يعبر بقوة عـن معنـى 
هذه العالمـة  األمان والحماية ألن األوتاد األربعة تحبس المربع المركزي في الوسط.

التجاريــة أكــدت بــأن اتبــاع أســلوب تجريــد العناصــر فــي تصــميم الشــعارات قــد يكــون 
 جدًا في إظهار هوية شركة معينة.  ناجحاً 
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يعتبـر مـن أقـوى  ):Coca Colaكوكـا كـوال ( )10
الشعارات العالمية المعروفـة، تـم تصـميمه فـي عـام 

فـي واليــة جورجيـا األمريكيــة علـى يــد مــدير  1886
ليسـتعمل الدعاية واإلعالن آنذاك فرانك روبينسـون 

كتوقيــــــع ثــــــم راج اســــــتخدام الشــــــعار حتــــــى أصــــــبح 
الرســـــمي لشـــــركة كوكـــــا كـــــوال حتـــــى وقتنـــــا الشـــــعار 
 الحاضر.

 

العالمــــــات التجاريــــــة رواجــــــًا فــــــي العــــــالم، واحــــــدة مــــــن اكثــــــر ): Doveدوف () 11
شـــــركة يـــــونيليفر فـــــي بـــــادئ االمـــــر لمســـــاعدة األفـــــراد العســـــكريين فــــــي اســـــتخدمتها 
عـادة  كانـت من مياه البحر والرمال التـيفي عمليات التطهير والتنظيف  الخمسينات

 لب الجلد. وتصتجف 

 
 

تحويلـه الـى  1957قررت الشركة فـي عـام  كبيرة شعبيةلذلك الصابون  عندما اصبح
" وتــدل Dove"تحــت العالمــه التجاريــة  ، وبــدأ بيــع الصــابونمنتجــات متــوفره تجاريــاً 

صــــنع لــــذكرى والغــــرض األصــــلي الــــذي للســــالم تكريمــــا التــــي ترمــــز للحمامــــة علــــى ا
 في البداية. اجله الصابون من 
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" صــمم Federal Expressالشــعار االصــلي لشــركة "): FedExفيــديكس () 12
الـــذي صـــمم عـــام " FedEx" . الشـــعار الجديـــد1973بواســـطة ريتشـــارد رونيـــان عـــام 

واحد من أكثـر الشـعارات التـي يمكـن التعـرف عليهـا هو بواسطة ليندون ليدر  1994
وفــي  ،الســنة نفــسالشــركة فــي جميـع أنحــاء العــالم. فـي  خـدمات بسـرعة بســبب وجــود

 8الشـعار مرتبـة مـن بـين أفضـل احتـل " Rolling Stoneتصنيف قامت به مجلـة "
 . خمسة وثالثين عاماً  ذمن عالمية شعارات

 

 ،صــيلامــن التفبعــض ال ان ثمــة إاضــح وبســيط، و يبــدو الشــعار  للوهلــه االولــى فــان
لتفكيــر ا ســهم متجــه لليمــين ممــا يــدل علــى يشــكل " E, Xفــالفراغ مــا بــين الحــرفين "

 والتحرك الى االمام.

 

مـن أشـهر العالمـات التجاريـة حـول  ):IBMآي بي أم () 13
باسـتخدام  1956والتـي صـممت مـن قبـل بـول رانـد عـام  العالم

" الــذي صــممه جــورج City Mediumخــط طبــاعي يســمى "
ترمــــز إلســـــم األحـــــرف الثالثــــة األولـــــى . 1930ترومــــب عــــام 

)، International Business Machines(الشــــركة: 
تظهر القوة في هذا الشعار في المناطق المربعة التي أحدثها و 
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". I, B" مع التناسق في المساحة المستطيلة التي تكونت ما بين الحرف "Bالحرف "
بول راند بعض التحديثات علـى الشـعار، فقـد أدخـل الخطـوط  أجرى 1970في العام 

تكنولوجيا، باإلضـافة إلـى اسـتخدام األفقية التي تشبه خطوط التلفزيون للداللة على ال
 اللون األزرق الذي أصبح اللون العالمي للداللة على شركات التكنلوجيا.

 

ـــي أف ســـي () 14 ـــتح بيـــت هارمـــان  1950فـــي عـــام  ):KFCك افت
" فـي الواليـات Salt Lake Cityمطعمًا للوجبات السريعة فـي مدينـة "

هارمـان بالطبـاخ  التقـى بيـت 1952وفي عام عـام المتحدة األمريكية. 
ساندرز في والية شيكاغو، وكـان سـاندرز أنـذاك يعمـل فـي مطعـم فـي 
منطقـــة كنتـــاكي يقـــدم الـــدجاج المقلـــي بعـــد تتبيلـــه بخلطـــة خاصـــة مـــن 

عشاب والبهـارات، وهنـاك عـرض هارمـان علـى سـاندرز العمـل معـًا األ
فــي نفــس المجــال وأصــبح إســم الــدجاج الــذي يقدمــه الشــريكان "دجــاج 

يم الشـــــعار ألول مـــــرة فـــــي ذلـــــك العـــــام علـــــى يـــــد م تصـــــموتـــــ كنتـــــاكي"
 ومارغوليس).  المصممان (ليبينكوت

تحـــت لتصـــبح الكلمـــات الـــثالث  1978تـــم تحـــديث الشـــعار فـــي عـــام 
الــذي يرمــز لمؤســس  بعضــهم الــبعض إلــى جانــب رمــز الرجــل الطبــاخ

فــي بــدايات التســعينات تــم االســتغناء عــن الكلمــات . المطعــم "ســاندرز"
"Kentucky Friend Chicken" واســتبدلت باالختصــار "KFC" 

 مع إضافة اللون األحمر للشعار. 

قــام المصــمم النــدور بتكبيــر الشــعار ووضــع صــورة  1997وفــي عــام 
ساندرز في وسط مربع أحمـر مـع الحفـاظ علـى نفـس الخطـوط العامـة 

"، KFCلصـــورة ســـاندلرز واســـتعمال نفـــس خـــط الطباعـــة لالختصـــار "
كـان التجـارة االلكترونيـة تطـور التكنلوجيـا الرقميـة وظهـور  ومـع 2007لكن في العام 
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لية للشـعار البد من تطوير الشعار بشكل بصري جديد مع الحفاظ على الهويـة األصـ
بخطــوط واضــحة ذات  الظــالل فــي الصــورةالمصــمم  وهــي صــورة "ســاندرز"، فاســتبدل

  عث في الشعار العمق والديناميكية والحداثة.سماكات مختلفة مما ب

 

هذا الشعار يرمز للتمسـاح ويـذكر النـاس بأمجـاد رينيـه ): Lacosteالكوست () 15
كـان . فـي ذلـك 1928 و 1925لألعـوام  الكوست الذي فاز عام ببطوالت ويمبلـدون

الشـيء ولم يكن هـذا ، مهئقمصان بيضاء مع ياقات دا الالعبين مجبرين على ارتداء
مــن ياقــه القمــيص  بتصــنيع جديــدة بــدأت شــركة انتــاج ونتيجــة لــذلك، العبــينلمــريح ل

 . حركة الالعبين اكثر عندومرونة ليونة تميزت بالتي  البوليستر مادة

 
حدث رهان ما بين كابتن الفريق ورينيه الكوست بأنه لو فـاز رينيـه  سفي كأس ديفي

فـي المبــاراة ســيقوم المــدرب بإهدائـه حقيبــة مصــنوعة مــن جلـد التمســاح، وبالفعــل فــاز 
منــذ ذلــك الوقــت ، و ذلــك الرهــان الصــحافة االمريكيــةالمبــاراة ورصــدت  رينيــه فــي تلــك
ه صـرار علـى رينيـه الكوسـت نظـرًا إل هـذا االسـم المسـتعار العام األميركيأطلق الرأي 
على الفوز لصالح بلده ضد فريسـته، لـذا قـام صـديق رينيـه  مالعب التنسالكبير في 

ذي كــان يرتديــه رينيــه فــي "جــورج روبــرت" بتطريــز صــورة التمســاح علــى القمــيص الــ
ســاحات المالعــب، ومنــذ ذلــك الحــين اســـتخدم الشــعار بشــكل واســع فــي الكثيــر مـــن 

ـــدل علـــى القـــوةالمنتجـــات حـــول العـــالم، وأ واإلصـــرار  فـــي األداء والســـرعة صـــبحت ت
 .والعزم
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هـــــــي اكبـــــــر وأشـــــــهر  ):McDonalds( ماكدونالـــــــدز) 16
ر مـن اكثـوجـود سلسلة مطاعم وجبات سـريعه فـي العـالم مـع 

شــكل  حــةل العــالم. بلــد 100مطعــم فــي أكثــر مــن  23000
هــي واحــدة مــن اقــوى  "Mالقنطــرة التــي تتكــون مــن الحــرف "

" Mالحــــرف "ســــاطة بيامنــــا هــــذه. أفــــي المعروفــــة  شــــعاراتال
اصبحت مـن السـمات  )االحمر واالصفرين (التقليديواللونين 

 التجارية األكثر شهرة في العالم. 

علـى  1962عـام شـيندلر  جـيمصـمم قام بتصـميم الشـعار الم
كالفتــــــات  مطعــــــمالعلــــــى جــــــانبي توضــــــعان  قوســــــينشــــــكل 
لتكـــوين  معـــاً الالفتتـــين دمج ر بـــلقـــام شـــيند ثـــم ، ومـــنإعالنيـــة

 ، فقــد ســميت القنطــرة" لماكدونالــدزMمجــرد " هــذا الشــعار لــيس". Mالشــكل الشــهير "
د مناجم أحكامتالك  بـ "القنطرة الذهبية" حيث كان امتالك وكالة للمطعم هو المتكونة
  ه والراحة.ختباء تحتلإليصلح  الى مكان هذه القنطرة رمزمن جهة أخرى، تالذهب. 

يعبـــر عـــن شـــركة كوكـــا كـــوال ونايـــك، كـــان شـــعار ماكدونالـــدز باإلضـــافة إلـــى شـــعار 
االمريكيــــة فــــي  اتالشــــرك مــــن بــــين ألنهــــا األكثــــر شــــهرة نظــــراً  ســــماليه و العولمــــةألر ا

 .االنتشار عالمياً 
 

يستخدم هذا الشعار للداللـة علـى النقـاط  ):Mercedes-Benzمرسيدي بنز () 17
اســـتخدمه قوتفايـــد المتجهـــة فـــي ثالثـــة اتجاهـــات مختلفـــة، وتعبـــر عـــن المفهـــوم الـــذي 

ديملــر الــذي صــّنع الكثيــر مــن المحركــات التــي عملــت بــأداء عــالي فــي الهــواء والمــاء 
  .1909ام المفهوم األول للشعار ظهر للعيان ع وعلى األرض.
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اللـــون الفضـــي ألول مـــرة فـــي  يعـــود تـــاريخ اســـتخدام
عنـــــدما اشـــــتركت ســـــيارة  1934الشـــــعار إلـــــى عـــــام 

هــــذه  ؛مرســــيدس فــــي ســــباق نوبرغرينــــغ فــــي ألمانيــــا
يجرى السيارة لم تنجح في الفحص الفني الذي كان 

 قبل السباق نظرًا لوزنها الذي تعـدى الـوزن القـانوني
المســــؤولين علــــى ، ولهــــذا الســــبب قــــام المســــموح بــــه

إلزالــة طــالء الســيارة كاملــه الســيارة بتمضــية الليــل ب
واشـتركت  ،في سـبيل إنقـاص وزنهـا حتـى زال اللـون

ـــالي ـــد بـــدون لـــون ( الســـيارة فـــي اليـــوم الت لـــون الحدي
وكانت من أجمل السيارات في  ")،الفضي"األصلي 

ذلـــــــك الســـــــباق وأســـــــرعها فســـــــميت حينهـــــــا "الســـــــهم 
 الفضي".

 

شـــركة  أسســـتت ):Microsoft(مايكروســـوفت ) 18
 ة جـداً شـركة معروفـوهـي ،  1975عـام مايكروسوفت 

 مثـل عديـدة منتجـات هـافي جميع انحاء العـالم البتكار 
بــرامج النشــر المكتبــي ونظــام التشــغيل األشــهر عالميــا 

مايكروســـوفت يعبـــر شـــعار . وغيرهـــا الكثيـــر ينـــدوز"و "
بقوة عن مبدأ: "اجتماع األسلوب مع البساطة"، وذلك 
ـــة  ـــديم الشـــركة لخـــدمات تكنلوجي واضـــح مـــن خـــالل تق

 عالية الجودة لعمالئها في جميع أنحاء العالم.

رســـوم م المتوســـط "Oعلـــى حـــرف " احتـــوت مايكروســـوفت شـــعار النســـخه الثانيـــة مـــن
ـــاقي األحـــرف، أمـــا  صـــمم  فقـــد مايكروســـوفتالشـــعار الحـــالي لبشـــكل مختلـــف عـــن ب
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 "Helveticaباعي مائل من نوع "باستخدام خط ط 1987سكوت بيكر عام بواسطة 
"ايـن تريـد ان " وجملـة تعريفيـة (سـلوغان): O, Sوٕاضـافة كسـر بسـيط مـا بـين حرفـي "

حــــدث تغييــــر علــــى الجملــــة التعريفيــــة وأصــــبحت:  2006فــــي العــــام  .تــــذهب اليــــوم؟"
 ". حماسك. إلهامنا"

 

ســـــــــــيارات ): Mitsubishi) ميتسوبيشـــــــــــي (19
ارات رواجــًا فــي ميتسوبيشــي اليابانيــة مــن أكثــر الســي

ـــاط فـــي اتجاهـــات  ـــثالث نق العـــالم، وشـــعارها يرمـــز ل
المســؤولية  -1، كــل اتجــاه منهــا يعبــر عــن: مختلفــة

 -3واألخـــــالق،  ،الســـــالمة، االســـــتقامة -2والثقـــــة، 
 االتصاالت واالنفتاح.

 انـــــدماج اثنـــــين مــــــناســـــتنبطت فكـــــرة الشـــــعار مـــــن 
ثالثـة ها شـعار  والتـي كـان السالالت اليابانيه القديمـة

 "ميتسوبيشـــي"ســـم إلـــى ذلـــك، فـــإن ترجمـــة اإللمـــاس. باالضـــافة مـــن اانمـــاط مشـــابهة 
 ماسات". "ثالثةبحسب تلك السالالت هي: 

 

فــي  1814خصــائي الصــيدلي هــاينريش نســتله ولــد عــام األ ):Netsleنســتله () 20
الخاصــة  هيتصــيدلافتــتح ، حيــث 1843ألمانيــا، وانتقــل الــى سويســرا عــام -فرانكفــورت

فقـد  الفرنسيةاللغة هي في جينيف ألن اللغة الرسمية المنتجات المتنوعة، و بيع وتابع 
 قام بتغيير اسمه إلى "هنري نستله". 
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بـــدأ  1904عـــام وفـــي  ،بيـــع منتجـــات الحليـــب لالمهـــاتبنســـتله  قـــام 1867عـــام فـــي 

الموجـودة فـي الشـعار  الطيـورصـورة الشـوكوالته. الممـزوج مـع تصنيع وبيـع الحليـب ب
" تتكــون مــن مقطعــين وتعنــي Netsleنســتله، كمــا أن الكلمــة " هنــري ســرةأ إلــى ترمــز

 "عش صغير".

 

 في الستينيات، ولكن في ذلك الوقت نايت نايك فلأسس شركة ): Nike) نايك (21
والشــعار الــذي نــراه اآلن تــم لرياضــة". اســم نايــك ل"الشــريط االزرق أطلــق عليهــا إســم 

، حيــث أن كلمــة "نايــك" هــي إســم اليونانيــهاســتنادا الــى االســاطير  1971تنفيــذه عــام 
آلهـــة النصـــر عنـــد اليونـــانيين، وبهـــذا المفهــــوم أراد فيـــل نايـــت أن يضـــع شـــركته فــــي 

 مصاف الشركات الفائزة والتي تقدم أحذية رياضية ذو جودة عالية. 

 

والتـــي . 1971كـــارولين دافيدســـون فـــي عـــام تـــم تصـــميم الشـــعار بواســـطة المصـــممة 
الشـــعار، لكـــن  للشـــركة حـــول تصـــميماقتراحـــات بقـــدموا ت خصشـــ 35كانـــت مـــن بـــين 

هو األجمـل واألقـوى، حيـث عبـر تصميم دافيدسون أصحاب الشركة أجمعوا على أن 
  . آللهة اليونانيها ةاجنحالشكل عن 
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قــــام الصــــيدلي  1893 فــــي عــــام): Pepsi) بيبســــي (22
 كارولينـــا الشـــمالية-وهـــو مـــن بـــرن الشـــاب ســـاليب برادهـــام

ـــــط بتجربـــــة وقـــــدمها  المشـــــروباتفـــــي  جديـــــدة مكونـــــات خل
للمستهلكين، ومن بين هذه األنواع الجديدة من المشروبات 

 اً مصــنوع" الــذي كــان بــرادشــراب  "كــان هنــاك مــا أســماه بـــ 
نكهــة زيــوت نــادرة،  مــن الميــاه الكربونيــه، الســكر، الفانيليــا،

 والمكسرات.  ،كوالال

بســــي االســــم التجـــاري "بياشــــترى برادهـــام  1898فـــي عـــام 
فــي الــذين أفلســوا.  دوالر مــن احــد المنافســين 100بـــ كــوال" 

شــعار ذلــك قــام جــار برادهــام وكــان فنانــًا تشــكيليًا بتصــميم 
 بيبسي االول. 

منــذ ذلــك الوقــت قــام برادهــام بتطــوير الشــراب الجديــد حتــى 
ذاعت شهرته، مما اضطره إلى تطـوير الشـعار عـدة مـرات 

 لي.حتى وصل إلى ما نراه في الوقت الحا
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 الرابعالفصل 

 ماهية التصميم الجرافيكي
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 : ماهية التصميم الجرافيكيالرابعالفصل 

 ما هو التصميم:

لقد قمت في السطور التالية بتحليل جميع الظـواهر والمفـاهيم الخاصـة بالتصـميم 
الجرافيكي حتى يتسنى للقاريء الكريم معرفـة الجـوهر الحقيقـي للتصـميم، ويتسـنى لـه 

 بجميع هذه الظواهر وترجمتها بشكل عملي عند البدء بتصميم معين. اإللمام

 التصميم هادف: •

يهدف التصميم إلى المنفعـة، إنـه طريقـة لتوضـيح (كيفيـة) األشـياء: كيـف أشـتري 
ســـلعة معينـــة، كيـــف أتصـــفح موقعـــًا لالنترنـــت، كيـــف أقـــدم الخـــدمات للزبـــائن، كيـــف 

ن التصــــميم يعبــــر عــــن األفكــــار أتصــــل بالزبــــائن، كيــــف أقــــنعهم. واألهــــم مــــن ذلــــك أ
ــــــة  ــــــدخل، فئ ــــــة ال ــــــة العمــــــر، فئ ــــــل: فئ ــــــة جمهــــــور معــــــين مث والمفــــــاهيم، وينقلهــــــا لفئ

 الجنس...الخ.

 التصميم إعالمي: •

فالتصــــميم ينقــــل (المعلومــــات) إلــــى النــــاس، ربمــــا تكــــون حالــــة الطقــــس، حــــوادث 
 السير، التحذير من االنزالقات في فصل الشتاء...الخ.

 قات البصرية من خالل األشكال:التصميم يستخدم العال •

 شكل سلبي / شكل إيجابي. -
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 شكل صاعد / شكل ساقط. -

 

 

 شكل متوازن (مستقر) / شكل غير متوازن. -

 

 

 خلف / أمام. -
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 مساحة معتمة / مساحة شفافة. -

 

 

 التصميم عملية متعاقبة ومتسلسلة: •

يم دائـرة قـد فهو يبدأ بخلق معلومات عامة وينتهي بتفاصـيل معينـة، فالبـدء بتصـم
 ينتهي بأنها عبارة عن شمس أو قمر أو صحن...الخ.
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لطالمـــا كـــان التصـــميم المـــنهج األقــــوى المســـتخدم فـــي عـــالم اإلعـــالن، والوســــيلة 
األكثــر فاعليــة فــي زيــادة المبيعــات لــدى الشــركات التجاريــة، وهــو مــن ناحيــة أخــرى 

دة ســلعة مـــا أو وســيلة رفاهيــة بالنســبة للجمهــور، حيــث أصــبح باإلمكــان معرفــة جــو 
مواصــفاتها فقــط بــالنظر علــى الكتيــب المرفــق مــع الســلعة أو اإلعــالن الخــاص بتلــك 
السلعة، كما يدخل التصميم الجرافيكـي فـي جميـع مجـاالت الحيـاة المختلفـة، فطلبـات 
التوظيــف تحتــاج إلــى تصــميم، اإلعــالن عــن حفلــة أو مبــاراة، ملصــقات المســرحيات 

 خ.واألفالم، جميع الصناعات...ال

) هـو المصـمم وليـام أديسـون Graphic Designerكان أول من أطلق تسـمية (
الــذي عــرف مصــطلح "المصــمم الجرافيكــي" بأنــه ذلــك الشــخص  1922دويغنــز عــام 

الــذي يجمــع بــين العناصــر المختلفــة (كلمــات، صــور، ألــوان...) فــي صــفحة واحــدة 
 بشكل يجذب النظر.

وهي تعني (رسم بياني)، أما كلمـة التصميم الجرافيكي مشتق من كلمة (جراف)، 
(جرافيك) فهي تعني (تصويري، مرسوم، مطبوع...)، والبحث عن معنى هذه الكلمـة 
األجنبية ال يشكل صعوبة تـذكر فمعظـم القـواميس الفنيـة المتخصصـة تفيـد أن أصـل 

وتعنـي ضـمن مـا تعنـي:   Graphus –هذه الكلمـة التينـي وهـي مـن كلمـة جرافـوس 
وم أو منسوخ"، فأستعير اللفظ في اللغـات األوروبيـة لكـي يطلـق "خط مكتوب أو مرس

على كل رسم بخط منسوخ ثم أصبح اسمًا عالميًا لهذا الفن وجاء فـي اللغـة الفرنسـية 
 ).Gravureهكذا (

فــي معنــاه العــام هــو فــن قطــع أو حفــر أو معالجــة  graphic artفــن الجرافيــك 
رى بهــــدف تحقيــــق أســــطح طباعيــــة، األلــــواح الخشــــبية أو المعدنيــــة أو أي مــــادة أخــــ

20Fوالحصول على تأثيرات فنية تشكيلية مختلفة عن طريق طباعتها. (

1( 

                                                 
   www.altshkeely.com) الموقع االلكتروني: 1(

http://www.altshkeely.com/
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يشــير المصــطلح "كومبيــوتر جرافيــك" (أو رســوم الحاســب) إلــى الصــور التــي يــتم 
) Illustrationsإنتاجهــا باســتخدام الحاســب، والتــي تشــمل الرســومات التوضــيحية (

)، وحتــى الصــور الحقيقيــة عاليــة الجــودة Animationsورســوم الكــارتون المتحركــة (
)High Resolutions Photos كمـا يسـتخدم نفـس التعبيـر لإلشـارة إلـى عمليـة ،(

ســحب الصـــور وتلوينهـــا وتظليلهـــا ومعالجتهـــا مـــن خـــالل الحاســـب، وتســـاعدنا رســـوم 
الكمبيوتر على جمع المعلومات وعرضها وفهمها بشكل سريع وفعال، بل إنه يمكنها 

 الصور للكائنات والعمليات التي ال سبيل لنا إلى رؤية أشكالها.إنتاج 

ظــل التصــميم الجرافيكــي لفتــرة كبيــرة يخــتص بإنتــاج المــواد المطبوعــة (مجــالت، 
ــــزت، نشــــرات إعالنيــــة،  ــــد، كتــــب، أوراق رســــمية، أوراق معــــامالت، بطاقــــات في جرائ

عارات، مغلفـات ملصقات دعائية، بطاقات تهنئة، تذاكر حفالت ومباريات، أختام، ش
رسائل، مغلفات المنتجات، صناديق الطرود، ملصقات المعلبات، ليبالت... وغيرهـا 

 Informationالكثير)، إال أن التطور الحاصـل فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات (

Technology أضــاف الكثيــر للتصــميم الجرافيكــي فأضــحى هنــاك فــرع قــائم بحــد (
)، والذي يتعامـل Multimediaالمية المتعددة" (ذاته أطلق عليه إسم "الوسائل اإلع

ويكونهـــا فـــي إطـــار حركـــي  -بـــدون الحاجـــة إلـــى طباعتهـــا–مـــع رســـومات الكمبيـــوتر 
)، ومـن أشـهر Audioكاألفالم السينمائية، مع إمكانية استخدام التأثيرات الصـوتية (

 ,3D Max, Mayaالبــــرامج التــــي تتعامــــل فــــي هــــذا النــــوع مــــن التصــــميم (
Macromedia Director, Macromedia Flash, & Multimedia 

Builder.( 

وحتــى الرســوم المتحركــة التــي كانــت ترســم باليــد أصــبحت بعــد انتشــار الملتيميــديا 
ترسم وتحرك بواسطة الحاسوب في وقت أقل بكثيـر مـن ذي قبـل، وبعـد أن أصـدرت 

 ) أصبح مجال الرسومFlash) إصدارها األول من برنامج (Macromediaشركة (
المتحركة من أكثر المجاالت متعًة بالنسبة للكثير مـن المصـممين، فهـذا البرنـامج قـد 
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أحــدث نقلــًة نوعيــة فــي عــالم الرســوم المتحركــة، باإلضــافة إلــى عــالم تصــميم مواقــع 
 االنترنت.

وبمناسبة الحديث عن تصميم صفحات االنترنت فالجدير بالذكر أن هذا المجـال 
الجرافيـك فــي اآلونــة األخيــرة نظــرًا النتشــار شــبكة ظهـر كفــرع قــوي مــن فــروع تصــميم 

االنترنت بشكل واسع في العالم، حيث أصبح العالم قريًة واحدة، واحتاجـت الشـركات 
الكبيـرة إلــى البحـث عــن طـرق جديــدة مـن أجــل تسـويق منتجاتهــا، وتسـهيل معامالتهــا 

ليـات البيـع التجاريـة، وهكـذا ظهـر بمـا يسـمى (التجـارة اإللكترونيـة) وهـي نـوع مـن عم
والشــراء مــا بــين المســتهلكين والمنتجــين أو بــين الشــركات بعضــهم وبعــض باســتخدام 

21Fتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (

1.( 

إن المصمم الجرافيكي الناجح هو ذلك الشخص الذي يعي تمامًا بأن مهمته هـي 
إرضـــاء أكبـــر عـــدد مـــن األذواق، وهـــي مهمـــة ليســـت ســـهلة، فهـــو يعـــرف بـــأن عليـــه 

امــل مــع شــرائح كثيــرة مــن النــاس وأفكــار تختلــف مــن مكــان آلخــر ومــن شــخص التع
آلخــر، مــن جهــة أخــرى فالمصــمم الجرافيكــي مــاهر فــي علــم الــنفس إذ أنــه علــى علــم 

 بتأثير األشكال واأللوان على المشاهدين، وهو ماهر في وضع الحلول.

 

  أهمية التصميم الجرافيكي:

إنســاني أساســي، وأحــد األســس الفنيــة يعتبــر التصــميم فــي عصــرنا الحــالي نظــام 
لحياتنا المعاصرة؛ فالتصميم هو أحد مجاالت النشاط الفني التي ال يمكن االسـتغناء 

 عنها؛ إذ أنه يستحيل ألي عمل الظهور دون تصميم.

                                                 
ارة االلكترونية، انترنت: ) مدحت مرعبي، التج1(

http://www.mohamoon.com/montada/messagedetails.asp?p_messageid=1
423  

http://www.mohamoon.com/montada/messagedetails.asp?p_messageid=1423
http://www.mohamoon.com/montada/messagedetails.asp?p_messageid=1423
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المصــمم  وهــذا أســلوب شــائع فــي حياتنــا وســلوكنا، ســواء كــان مــن خــالل إبــداع
أن يعبـر  باب النفسـية التـي تـدفع الفنـان إلـىالمنتج أو اختيـاره، فكـل هـذا يعكـس األسـ

 عن نفسه سواء باإلبداع أو االختيار بطرق خاصة تختلف من فرد إلى آخر.

 وعلـى المصـمم أن يسـعى دائمـًا للبحـث والتطـوير ليسـتطيع التعبيـر عـن موهبتـه

 الشخصـية كمصـمم، فجـودة التصـميم هـي األسـاس، إذ تزودنـا بـالخبرة الفنيـة الغنيـة

بهـــا فـــي أي تصـــميم، فنجـــد بـــأن طـــابع أي تصـــميم وفرديتـــه ينبعـــان مـــن التـــي نحـــس 
المشــاعر الخاصــة بالمصــمم الفنــان،  وهــو يعبــر عــن تلــك المشــاعر بــاللون وقيمتــه، 

 وبالخط والقيم السطحية والمساحات واألشكال، وموضوع التصميم.

 

 التصميم وعالقته بالطبيعة والحياة:

عنـدما  الب من الطبيعـة، ويبـدأ التصـميميستوحى المصمم رموزه وعناصره في الغ
 تتحـــول الفوضـــى إلـــى نســـق ونظـــام (أي يكـــون التصـــميم مرتـــب وال يحتـــوى علـــى

 العشــوائيه). والتصــميم كلمــة تــدل علــى حــدود العقــل اإلنســاني، وعلــى مــدى الحقــائق
 التى يدركها اإلنسان ويستخلصها تدريجيًا من الفوضـى، وكلمـا زادت معارفـه وثقافتـه

 على تنظيم التصميم، فيحل محل الفوضى النسق والنظام. ساعده ذلك

فمـن المتوقـع أن تكـون لـدى الفنـان حساسـية زائـدة عـن اآلخـرين مـن حيـث  ولـذلك
تتضـــمنه مـــن معـــاني. فالمصـــمم يمـــر بعمليتـــين خـــالل اســـتلهام  إدراك األشـــكال ومـــا

 الطبيعة وما بها:

وقــدرات فســيولوجية  : متصــلة بقدراتــه اإلدراكيـة فيهــا مــن ثقافــة ومــزاجداخليــة •
 وبيولوجية.



 
 

 63 

: تتمثــل فــي العالقــة بالطبيعــة، حيــث تعتمــد عمليــة التصــميم علــى خارجيــة •
 التنظيم البصري، وعلى كيفية رؤية الطبيعة والتنوع فيها.

ويختلف مفهوم الطبيعة لدى المصمم تبعًا للمواقف البيئيـة المختلفـة، كـذلك توجـد 
تصــميم فــي الطبيعــة، وكلمــا كانــت البيئــة نمــاذج أخــرى فــي البيئــة تعكــس النظــام وال

 جذابة أحس اإلنسان بحاجته ألن يعكس جمالها بطريقة تلقائية.

ونسـق الكـون والوجـود  وقد أصبح مفهوم الطبيعة يعنـى القـوة المسـيطرة علـى نظـم
في نموه وتطوره، ومن الطبيعي في أن النظم الهندسـية أو الرياضـية كلمـة تـدل علـى 

 العوامل التاليه: ضوية أو غير عضوية، يتحكم فيهاالطبيعة سواء كانت ع

 التنوع. •
 التوزان. •

 التناسب. •

 التماثل. •

 وهنـاك عالقــة بــين التصــميم والقــانون الطبيعــي للنمــو، وأيضــًا هنــاك عالقــة بــين

 التصميم والحياة، حيث يالحظ توافر عناصر أسس التصـميم فـي الطبيعـة (الوحـدة،

 ة).التناسب، اإليقاع، االتزان، السياد

 

 والقانون الطبيعي للنمو: التصميم

علـى  يفإن الطبيعة هي المصدر األساسي للمصمم ألنها تحتو  ،كما ذكرنا سابقاً 
عناصــــر متنوعــــة مــــن عناصــــر التصــــميم المختلفــــة كــــالنقط، الخطــــوط، المســــاحات، 
األشكال، المالمس، األلوان، والفراغ. وهذه العناصر تتسم بالتغير الدائم في مظهرها 
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ال تزال هذه العناصـر يحكمهـا  ئي وفقًا لما يحدث في الطبيعة من متغيرات، لكنالمر 
واألســــماك واألصــــداف والقواقــــع  قــــانون الطبيعــــة، فــــالطيور والحيوانــــات والحشــــرات

والشعب المرجانية وأمواج البحر واألزهار والنباتات... الـخ، تحكمهـا الطبيعـة بقـانون 
 متوازن يعكس نظامًا مرئيًا متكامًال.

إن دور المصمم يأتي في استخالص ما يشاء من ذلك النظـام المرئـي ليحقـق مـا 
يريد التعبير عنه برؤيته الخاصـة، وبوسـائله األدائيـة المختلفـة؛ إذ أن العـين المبدعـة 

 أن ترى في الطبيعة تصميمات متنوعة وعلى درجة كبيرة من النظام والدقة. تستطيع

االت التعبيـــر الـــذي أحســـه اإلنســـان منـــذ وباعتبـــار التصـــميم واحـــدًا مـــن أهـــم مجـــ
حاجتــه الملحــه إليــه، فقــد توصــل اإلنســان علــى مــدى العصــور و  األرض علــى تواجـده

بتأمله لمظاهر الطبيعة المختلفة إلى أساسيات العلـوم المختلفـة ومـا يطـرأ عليهـا فيمـا 
 بعد من تطورات وصلت بنا إلى الثورة العلمية للقرن الحالي.

ور مهم في تنـاول مظـاهر الطبيعـة المختلفـة برؤيـة فاحصـة لقد أصبح للمصمم د
وبمقدرة واعية الكتشاف ما فيها من قيم فنية، وهنا البد أن يختار المصمم من بينها 

 لمشكالت التصميم. ما يحقق هدفه التعبيري، وبذلك يضع أنسب الحلول

 

 التصميم والحياة:

أحـد مجــاالت  -فقـط– يخطـئ كثيـر مـن النـاس عنـدما يعتقـدون بـأن التصـميم هـو
الفنــون نظــرًا لقلــة معــرفتهم بالتصـــميم أو ضــعف مــوهبتهم بممارســته، ولكــن الحقيقـــة 
تخــالف هــذا األمــر ألن التصــميم لــه صــلة كبيــرة بالحيــاة؛ فهــو يتغلغــل ويشــارك فــي 

المتعـددة.  جميع األنشطة البشرية التي يتعامل من خاللها اإلنسان في ميادين الحياة
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التصـميم هـو أســلوب حيـاة، وهـو طريقــة إليجـاد الحلـول المختلفــة وبمعنـى آخـر، فــإن 
 .هم اليوميالتي يواجهها الناس في واقع

حــرك فــي تتيمــر المصــمم بتجــارب كثيــرة فــي حياتــه ويتعــرض لمواقــف متنوعــة، ف
بالحاجــة إلــى إيجــاد المصــمم داخلــه خبــرات ســابقة قــد تــرتبط بإنفعاالتــه، وقــد ويشــعر 

يحاول إستعادة اتزانه، فيتجه نحو النـاس لكـي ينقـل لهـم  مخرج لهذه االنفعاالت حتى
 صدى الخبرات التى اكتسبها.

 

 عناصر التصميم الجرافيكي:

؛ إن عناصر التصميم الجرافيكي تعني ببساطة مكونات التصميم أو العمل الفنـي
المصــــمم لتنفيــــذ التصــــميم بروحيــــة تحــــث المشــــاهد علــــى  يعيهــــاتــــنظم بطريقــــة التــــي 

طبيعــي تجــاه مــا يــراه. إن الناحيــة الجماليــة فــي طريقــة ترتيــب تلــك اكتســاب رد فعــل 
 :العناصر هو ما يعطي للتصميم وزناً 

 ): Lineالخط (العنصر األول: 

شــكل  هإن كــل شــيء فــي الطبيعــة أصــًال هــو خــط، ويمكــن تعريــف الخــط علــى أنــ
ضيق جدًا، وللخط وظائف عديـدة منهـا الحـس بالحركـة داخـل الفـراغ أو حولـه وذلـك 

 ما للخط من مقدرة على جعل العين تتابع حركته أينما اتجه.ل

ـــــر عـــــن الهـــــدوء  ـــــالخطوط المســـــتقيمة الناعمـــــة تعب ـــــة ف ـــــرات معين وللخطـــــوط تعبي
واالستقرار، أما الخطوط المتقاطعة والمتعارضة والمتعاكسة في اتجاهاتهـا تعبـر عـن 

 الحركة والحيوية والتفاعل.
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لخـــط المســـتقيم، الخـــط المتعـــرج، الخـــط هنـــاك أنـــواع متعـــددة مـــن الخطـــوط منهـــا ا
المتقطع....الخ، وهناك تصـنيف آخـر ألنـواع الخطـوط منهـا الخطـوط الحقيقيـة وهـي 
المرسومة بشكل واضح وحاد، وهناك الخطوط الوهمية المتكونة نتيجـة التقـاء شـكلين 

 في التصميم.

 

 فوائد الخطوط:

 تقسم الفراغ.  -
 تحدد األشكال.  -

 تنشئ الحركات. -

 مساحات.تجزأ ال -
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 التأثير النفسي للخطوط:

 وباتجـاه مـن أعلـى إلـى أسـفل، وسـبب ذلـك ، الخطـوط الرأسـية تـوحي بالثبـات
أن العين تتبع اتجاه الثقل في قراءة الخـط حيـث تبـذل مجهـودًا أقـل مـن ذلـك 
المجهــــود الـــــالزم لقـــــراءة خـــــط بحركــــة صـــــاعدة وبـــــنفس الطـــــول. إن ظـــــاهرة 

الحركـــة الطبيعيـــة، وكـــل  -بالنســـبة إلحساســـنا-يـــة األرضـــية هـــي إذن الجاذب
حركة مضادة تتطلب مجهودا أكبر حتى نتحقق، فصعود مستوى مائل أكثر 

 مشقة من نزوله.

 اليستطيع الخط المستقيم األفقي ، و الخطوط األفقية توحي بالهدوء واالستقرار
ى اليسار إال بإضـافة أن يحدد االتجاه الذي يوحي به سواء إلى اليمين أو إل

 .كاألسهم مثال العناصر القادرة على اإليحاء بالتوجيه والحركة
 قلــــيًال مــــا يســــتعمل فــــي التصــــميم دون ، و الخطــــوط المائلــــة تــــوحي بالســــقوط

مصاحبة خطوط أخرى ذلك ألنه ال يحقق اإلحسـاس بـاالتزان والثبـات العـام 
اللــــة علــــى للتصــــميم الــــذي يبحــــث عنــــه المصــــمم، فهــــو يــــؤثر بكــــل قــــوة للد

اتجاهـــات وٕايحـــاءات بالحركـــة. فرمـــز البـــرق يأخـــذ معنـــي أقـــوى برســـمه خطـــًا 
منكســـرا وســـهمه متجـــه إلـــى أســـفل كمـــا فـــي الشـــكل، ليـــوحي بالحـــد األقصـــى 
لســرعة الهبــوط بخــالف مــا إذا كــان الخــط صــاعدا والســهم إلــى أعلــى حيــث 

 ،ألرضـيةيمكن أن يراود نفسية المشاهد فكرة المقاومة الناتجة عن الجاذبية ا
 وهكذا نفهم قيمة تحديد اتجاه خط لتحديد معناه.
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  ونالحــــظ فــــي هــــذه المتكســــرة تــــوحي بالحركــــة، وأحيانــــًا الفوضــــى، الخطــــوط
الخطوط الحدة في التشكيل، مما يستلزم اسـتعمال بعـض الحليـات معـه لكـي 
تلطـــف وتهـــدئ مـــن تـــأثيره. كمـــا اســـتعمل فـــي بعـــض الزخـــارف اإلســـالمية. 

المكون من مستقيمين أن يتضمن اتجاها مؤكدًا مهما ويمكن للخط المنكسر 
كـان وضــعهما فـي الحيــز، علـى أن يحــدد هـذا االتجــاه بمحصـلة المســتقيمين 

 المكونين للخط المنكسر.

  بالليونـة وسالسـة التمـوج التـى تمتـزج أحيانـا بـالخط الخطوط المنحنيـة تـوحي
والرأســــية  المســـتقيم لتهــــدئ مــــن صــــالبته الزائــــدة. ومــــع أن الخطــــوط األفقيــــة

والمائلة، المستقيمة منها والمنحنية يمكن في مختلف تكوينها أن تترافـق، إال 
أنهــا يجــب أن تظهــر ســيطرة وتفــوق لنــوع واحــد منهــا ويكــون تــأثير الخطــوط 

 األخرى ملطفا ومخففا لملل النوع المسيطر.

 

 ): Shapeالشكل (العنصر الثاني: 

ديـدة منهـا المنتظمـة (الهندسـية) وهو عبارة عـن خـط مكتمـل ومغلـق، واألشـكال ع
كالدائرة والمربع والمثلث، ومنها غير المنتظم وهي كثيرة في الطبيعة، ويمكـن تكـوين 

 شكل معين عن طريق تلوين مساحة من الفراغ داخل التصميم.
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ويطلــق علــى الشــكل فــي كثيــر مــن األحيــان مفهــوم (التكــوين)، حيــث تعتمــد قــوة 
ترتيـب العناصـر فـي العمـل او التصـميم،  ن هـو شـكلالتصـميم علـى تكوينـه، والتكـوي

والحلزونـــي والمتمــوج والـــدائري، ويعتبـــر  وهنــاك تكوينـــات عــده اذكـــر منهــا: الهرمـــي
، وطريقة توزيعه هي جعل االشكال الكبيره والثقيله في االسفل التكوين الهرمي اقواها

لونيـه وفصـيلة وجعل االشكال الصغيره في االعلى بالترتيب حسـب الحجـم والكثافـة ال
 اللون.

 

 التأثير النفسي للشكل:

فإذا أخذنا سطحا مستويا كأساس لتكوين ما، فإنه كما قلنا يأخذ أهميته التشكيلية 
ففـــي هـــذا الوضـــع يكـــون الســـطح مجـــاًال  إذا مـــاظهر مواجهـــًا فـــي المســـتوى الرأســـي،

ارين لتنغمـــات وتـــأتثرات متعـــددة، وتعتبـــر واجهـــة العمـــارة الســـكنية المحصـــورة بـــين جـــ
مثـاًال لهـذا الوضــع. أمـا بالنسـبة لألســطح األفقيـة فجميعهــا تتـرجم فـي فــن العمـارة إمــا 
بشكل أسـقف أو أرضـيات موزايكـو كـا فـي الشـكل التـالي مـثال حيـث نفـذت رسـوماتها 
من قطع الرخام أو الحجارة الملونة، أو سطح الماء بأحواض النـافورات الـذي يعكـس 

ح المـاء تبعـا لحالـة السـماء ذو ألـوان وحيويـة صور الطبيعة حولـه وحيـث يظهـر سـط
كذلك السطح األفقي يمكن أن يكون عنصرًا حيًا كالمسطحات الخضـراء مـن  متغيرة.

 الجازون واحواض الزهور مما يسمح بتنوع التأثيرات.

أما السطح المائل فيوحي دائمًا بالحركة الصـاعدة أو الهابطـة تبعـًا لمكـان الرؤيـة 
أن هــذا الســطح المائــل ال يــوحي بتــأثيرات الثبــات إال باالســتعانة بالنســبة للمنحــدر. و 

 بعناصر أخرى للداللة عن حركة مضادة مما يحدث االتزان.

أما السطح المنحني كالسطح االسطواني كما بالشكل التالي والسـطح المخروطـي 
كمــا بالشــكل فــدائما مــا تــرتبط هــذه األســطح بفكــرة التغليــف بعكــس الســطح المســتوي 
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 يســـتطيع إحـــداث إال فكـــرة التحديـــد الجزئـــي لحيـــز مـــا فـــي اتجـــاه واحـــد. وأن حيـــث ال
الســطح األســطواني برؤيتــه مــن الــداخل أو مــن الخــارج ربمــا يتضــمن مظهــر ســكون 

 ،في حين أن السطح المخروطي يصحبه إيحاء بالحركة الصاعدة.

ز أمـــا الســـطح الكـــروي كالقبـــة مـــثًال فإنـــه يعطـــي اإليحـــاء بـــالتغليف وتحديـــد الحيـــ
ــًا مــن نصــف كــرة مرتكــزة علــى رقبــة  بداخلــه. كمــا يأخــذ كمــال تشــكيله إذا كــان مكون
اسـطوانية كمــا بالشــكل التــالي أمـا إذا كــان ارتفــاع القبــة منخفضـًا أي أقــل مــن نصــف 

وأخيــرًا الســطح ، قطرهــا فإنهــا تعطــي إيحــاء وتــأثير ســحق للحيــز كمــا بالشــكل التــالي
يـــز حـــول محـــور رأســـي فإنـــه يـــوحي بالحركـــة المنحنـــي البريمـــي فنظـــرًا لدوانـــه فـــي الح

 الرأسية الدورانية.

 كذلك ال يـؤثر السـطح علـى المشـاهد بأبعـاده وشـكله ووضـعه فـي الحيـز فحسـب.
من حيث توزيع اإلضاءة ولونه وملمس  بل تكتمل معانيه اإليحائية بطريقة معالجته،

إحساســــات  ونســــج مــــواده المكونــــة لــــه، فــــاللون مــــثًال ربمــــا يكــــون كافيــــًا ألن يحــــدث
وانفعــاالت واضــحة فــي نفســية المشــاهد، كمــا تختلــف هــذه األحاســيس بــاختالف شــدة 

 الضوء.

كمـا يمكــن أن نحصـل علــى حيويــة السـطح بتجزئتــه إلــى أسـطح هندســية متجــاورة 
تختلف زاوية تعرضها للضوء، حيث يكون االختالف في شدة الضـوء علـى األسـطح 

 .عنصرًا فعاًال للتنغيم

 

 

 المنظور:: العنصر الثالث
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وهو تمثيل األجسام المرئية علـى سـطح منبسـط (اللوحـة) ال كمـا هـي فـي الواقـع، 
 .تبدو لعين الناظر إليها من موقع معين ولكن كما

وكثير من االخطاء التي يرتكبها المصمم المبتديء تنشأ احيانا عن جهله بقواعد 
ســب مــع موقــع النــاظر يطــرأ عليهــا تغييــر يتنا المنظــور. فأبعــاد األجســام واتجاهاتهــا

 إليها.

 

 وهوائي. والمنظور نوعان : خطي

 المنظور الخطي: )1

يتحـــــدد مـــــن خـــــالل أوضـــــاعها  يقصـــــد بـــــالمنظور الخطـــــي مظهـــــر األشـــــياء كمـــــا
تبدو ، مثل السكة الحديدية، والمسافات النسبية فيما بينها. فالخطوط األفقية المتوازية

العاموديـة المتوازيـة مثـل  لخطـوطا. وكأنها تلتقي عند نقطة التالشي علـى خـط األفـق
عـين النـاظر إليهـا.  أعمدة الكهربـاء تبـدو وكأنهـا تقتـرب مـن األرض كلمـا بعـدت عـن

ألشــكال كلمــا زاد االنـاتج عــن تضــاؤل حجـم  –وهـذا التقــارب التـدريجي بــين الخطــوط 
 يؤدي إلى اإلحساس بعمق الصورة وتماسكها. –بعدها 



 
 

 72 

 المنظور الهوائي: )2

تبـدو متـأثرة بحـاالت الجـو الطبيعـي  هـوائي مظهـر األشـياء كمـايقصد بالمنظور ال
التــدريجي للضــوء وتزايــد نعومــة  المحــيط بهــا. ويتمثــل المنظــور الهــوائي فــي الخفــوت

األشــياء البعيــدة. وطالمــا أن حــاالت الطقــس ثــؤثر علــى لمنظــور الهــوائي حتــى فــي 
لمتاحـة اثنـاء النظـر ا األيام المشمسة، فإن مظهر األشكال البعيدة تحكمه حالـة الجـو

 إليها بالعين المجردة.

لمزيد من اإليضاح حـول المنظـور يجـب اإلشـارة إلـى مفـردتيتن مهمتـين فـي رسـم 
المنظــور، وهمــا: خــط األفــوق، ونقطــة التالشــي. إن خــط األفــق هــو مســتقيم تتابعـــه 

نقطـة النظـر التـي تقـع علـى  بعينيك ويجتـاز المنظـر المرئـي مـن أولـه إلـى آخـره. أمـا
 األفق، فإنها تظل ثابتة تجاه عين الناظر.خط 

خــط االفــق علــى مســتوى عــين النــاظر وهــو يعلــو ويــنخفظ وفقــا لعلــو النــاظر  يقــع
االرض. وللتأكد من ذلك هنالك طريقة بسيطة يمكنـك تطبيقهـا  وانخفاضه عن سطح

فـي يـوم صـحو وانظـر باتحـاه البحـر فـتالحظ ان السـماء  بنفسك. قف على الشاطيء
مستوى عينيك تماما؛ إن هذا المستقيم هو خط  لماء في خط مستقيم علىتلتقي مع ا

االفق. اهبط إلى موقع إدنى فترى أن االفـق يهـبط بمقـدار هبوطـك فيمـا تكبـر فسـحة 
الســـماء وتـــتقلص فســـحة المـــاء. بعدئـــذ، اصـــعد علـــى مرتفـــع قريـــب يســـمح لـــك برؤيـــة 

 .صعودك البحر من األعلى، فتالحظ ان خط االفق يصعد بمقدار

أمــا نقطــة التالشــي، فهــي النقطــة التــي تتالشــى عنــدها جميــع الخطــوط المتوازيــة 
والمائلــة، وبمــا اننــا نرغــب فــي نقــل هــذه الخطــوط إلــى لوحــة الرســم لــذلك البــد لنــا مــن 

التالشــي  ايجــاد هــذه النقطــة التــي تتالشــى فيهــا الخطــوط علــى خــط االفــق. إن نقطــة
على اللوحة، أي بإظهار بعدها الثالث تسمح لنا بوضع االشياء في مكانها الصحيح 

 سواء كنا ننظر إلى هذه األشياء من األمام أو من الجوانب أو من األعلى.
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ــــة األبعــــاد  ــــى أشــــكال ثالثي ــــد البــــدء بتصــــميم يحتــــوي عل ــــذكر أنــــه عن الجــــدير بال
 (منظور)، ينبغي على المصمم االلتزام بالقواعد التالية:

 على خط األفق. معينة كل الخطوط المتوازية تلتقي عند نقطة •
 كل الخطوط المائلة تلتقي عند نقطة التالشي على خط األفق. •

 تتقارب الخطوط العمودية كلما بعدت عن عين الناظر. •

تصغر السطوح العلوية كلما اقتربت من خط األفق، وتكبر السطوح الجانبية  •
 كلما ابتعدت عن نقطة التالشي.

 

 ):Colorاللون (العنصر الرابع: 

ديــدة أيضــا وال يمكــن حصــرها ولكــن هنــاك نــوعين رئيســين مــن األلـــوان: وهــي ع
األلــوان البــاردة وهــي األزرق ومشــتقاته، واألخضــر يعتبــر مــن األلــوان البــاردة، وهنــاك 
األلـوان الســاخنة وهـي األحمــر ومشـتقاته واألصــفر ومشـتقاته. األلــوان الرئيسـية ثالثــة 

مزج لونين مع بعض تنتج األلوان  هي: األحمر، األصفر، األزرق. ومن درجاتها أو
األخــرى والتــي تســمى (ألــوان ثانويــة). اللــون األبــيض يســمى (أشــعة) ولــيس (لــون)، 
واللــون األســود يتكــون نتيجــة مــزج جميــع األلــوان مــع بعضــها الــبعض، وقــد يتســاءل 
البعض عن األلوان الرمادية، إنها مـزيج مـن اللـون األسـود بـدرجات (كثافـات) معينـة 

 واألبيض.

لأللــوان مــدلوالت حســية كثيــرة تثيــر فــي نفــس المشــاهد أحاســيس معينــة، وهــي أنــه 
عادًة ما يكون لكل موضوع لون معين ففـي تصـميم منشـور المطعـم يفضـل اسـتخدام 
اللون البرتقالي بكثرة ألنه معـروف بقدرتـه علـى فـتح الشـهية. أمـا األزرق الـذي يرمـز 

تصاميم ذات العالقة بالعالج ألنهـا مريحـة للهدوء واالستقرار فإنه يستخدم مثًال في ال
 للعين، وسنتحدث بالتفصيل عن سيكلوجية األلوان في الفصل الخاص باأللوان.
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 ): Valueالقيمة (العنصر الخامس: 

وهـي درجــة اإلضــاءة أو درجـة القيمــة الضــوئية، فالمنطقـة المضــيئة فــي التصــميم 
ا فــي اإلعالنــات الملونــة، أمــا عــادًة مــا تكــون أكثــر قيمــة مــن المنطقــة المعتمــة، هــذ

اإلعالنات التي تستخدم األبيض واألسود فقط فإن األبيض يشكل أعلى قيمة، وكلما 
 اقتربنا من األسود نكون قد تدرجنا نحو القيمة األقل ضوءًا.

 

والجـــــدير بالـــــذكر أنـــــه يجـــــب مراعـــــاة الظـــــل والضـــــوء: فـــــالمعروف أن المنطقـــــة 
 في الظل. المتعرضة للضوء يكون جانبها اآلخر
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مـــن المواضـــيع الهامـــة فـــي التصـــميم، ولهـــذا قمـــت فـــي  لظـــالموضـــوع الظـــل وال
الســطور التاليــة بتحليــل بعــض الظــواهر المتعلقــة بهــذا الموضــوع، لكــن بدايــة دعــوني 

 أعرف الظل. 

الظـــل فـــي اللغـــة نقـــيض الضـــح (بالكســـر)، أو هـــو الفيـــئ أو هـــو بالغـــداة والفيـــئ 
ظلــة شــيء كالصــفة يســتتر بــه مــن الحــر والبــرد، بالعشــى، ومكــان ظليــل ذو ظــل، وال

والظــالل والمظلــة (بالكســر والفــتح) الكبيــر مــن األخبيــة، والظليلــة مســتنقع المــاء فــي 
أسفل مسيل الوادي والروضة الكثيرة الحرجات، والظلل الماء تحت الشجر ال تصيبه 

   )22F1(.الشمس

بحـــاجز، : الظـــل هـــو ضـــوء الشـــمس إذا اســـتترت عنـــك )23F2(وفـــي المعجـــم الـــوجيز
ويقــال ظــل ظليــل أي دائــم، وعلــى ذلــك فــان الظــل بمعنــاه العــام  ،والظليــل ذو الظــل

 يشمل الخيال الناتج عن األشياء في اتجاه سقوط أشعة الشمس.

عـن  من خـالل التعبيـر التصميملتسهيل فهم  التصميميستخدم الظل والظالل في 
 نبسـطة أو مسـتديرة أوالبعد الثالث للعمق وعن شكل السـطوح وتحديـدها إذا كانـت م

ويعتمـد الظـل علـى اتجـاه . ، باإلضافة إلى إظهار المالمـس السـطحيةمائلة أو رأسية
الرســومات المعماريــة هــو الخــط  ، واالتجــاه التقليــدي للضــوء فــيالتصــميمالضــوء فــي 

أســفل اليمــين الخلفيــة،  القطــري للمكعــب مــن زاويــة أعلــى اليســار األماميــة إلــى زاويــة
كخــط قطــري  اظر التخطــيط والمســقط الرأســي يــرى اتجــاه الضــوءوهــذا أيضــا فــي منــ

 )24F3( .درجة 45لمربع وتكون زاوية اتجاه الضوء 

                                                 
 معجم الفيروزابادى )1(
بــوزارة التربيـة والتعلـيم، جمهوريــة ).مجمـع اللغــة العربيـة. طبعـة خاصـة 2000المعجـم الـوجيز ( )2(

 مصر العربية.
)3(Thames and   Rendering with Pen and Ink,Gill W Robert, ( 1973) 

Hudson Ltd, London 



 
 

 76 

إن تكّون الظل هو أحد نتائج انتشار الضوء في خطوط مستقيمة، ويطلـق تعبيـر 
الظل على احتجاز النور عن منطقة مـا بوجـود حـاجز معـتم يعتـرض مسـار موجـات 

 .القادم من أحد مصادر الضوء في اتجاه واحدهذا النور (الضوء المرئي) 

وٕاذا تعرض أي جسم لإلشعاع الشمسي (الضوء الطبيعي) فان الجانب المعـرض 
، أما الجانب اآلخر من الجسم الذي ليس في مواجهتهـا مباشرة للشمس يكون مضيئاً 

أي مجســـم هندســـي معرضـــا  كـــانفـــي الظـــل، فعلـــى ســـبيل المثـــال لـــو  فيكـــون واقعـــاً 
النصـف المعـرض للشـمس يكـون مضـيئا أمـا النصـف اآلخـر فيكـون فـي للشمس فإن 

أي الذي يلقيه بنفسه علـى نفسـه، ثـم نجـد أن هـذا  ،الظل ويطلق عليه الظل الحقيقي
الجانــب المظلــل مــن المجســم الهندســي يقــوم بإلقــاء ظــل علــى األرض أو أي مســتوى 

 وهو ما يعرف باسم الظل الساقط أو الظل الظاهري. ،أو جسم آخر

 
 أسلوب تكون ظالل األشكال المجسمة نتيجة تعرضها لإلشعاع الشمسي المباشر.

 

 ):Textureالملمس (العنصر السادس: 

هـو العنصــر الــذي يمتــاز بأننــا نحــس بـه بحاســتين همــا: اللمــس والبصــر، وتكمــن 
أهميــة هــذا العنصــر فــي اســتخدامه للتمييــز بــين أجــزاء التصــميم إلعطــاء كــل شــيء 
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فالخشــونة للســطح الخشــن والنعومــة للســطح النــاعم، كمــا أن تنــوع  ،طبيعتــه الخاصــة
المالمــس بــين أجــزاء التصــميم يعمــل علــى إعطــاء التصــميم حيويــة أكثــر ويبعــده عــن 

  اإلحساس بالملل.

وملمــس الســطح يظهــر كنتيجــة للتفاعــل بــين الضــوء وكيفيــات الســطح مــن حيــث 
قـــيم الســـطحية علـــى أنهـــا فـــنحن ننظـــر إلـــى ال ).درجـــة الصـــقل، الخشـــونة، (النعومـــة

السـطحية ايضـًا هـي ملمـس السـطوح كمـا  ولكن القيم، ملمس السطوح كما تحسه اليد
المرئية على أنها خشـنة أو ناعمـة  يحسها العقل ألن في العقل ميًال لوصف السطوح
 .كما أن العقل يربط هذه الصفات المرئية بالحركة

 فة وبكثافـات مختلفـة إلـى تغيـرويؤدي تنظيم تلك العناصر الشكلية بكيفيات مختل
ي يعنـــالتصـــميم والملمـــس فـــي . الخصـــائص الضـــوئية للســـطح مـــن حالـــة إلـــى أخـــرى

إحســاس العقــل بــالقيم الســطحية ، ومــن ثــم عــن طريــق الرؤيــة البصــرية اإلحســاس بــه
 ي".المعادل البصري لإلحساس الملمس"عليها أحيانًا  ظاهرة يطلق. إن هذه الوتخيلها

 

 ل اإلدراك بالنسبة للملمس وهي:ل رئيسيه توثر في مجاوهناك ثالثة عوام

مثــل ضــوء النهــار أو  "نوعــهو  الضــوء الســاقط علــى األســطح "شــدته أو قوتــه .1
 .الضوء الصناعي
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 الجهاز البصري لإلنسان الذي يتلقى اإلحساس بالملمس. .2

 تباينات طبيعة األسطح نفسها. .3

مالمـــس و  ،مالمـــس ناعمـــةإلـــى:  حيـــث الدرجـــة مـــن ف مالمـــس الســـطوحنوتصـــ
 أو ،مالمس حقيقية (مالمـس طبيعيـةوع، فإنها تصنف إلى: من حيث الن. أما خشنة

 .مالمس إيهامية)، و صناعية

كالنبــات والحيــوان والجمــاد، كمــا يمكــن أن  طبيعيــةفــي ال المالمــس الحقيقيــةتوجــد 
 .الخ، نقش.. بصمة، مختلفة من حفر تتحقق باستخدام تقنياتتكون صناعية 

 بحاســة ايمكـن إدراكهـوالتـي  ،البعـدينة، فهـي المالمــس ذو يهاميـاإل المالمـسأمـا 
تقليـدًا لمالمـس حقيقيـة مثـل  وغالبًا مـا تكـون المالمـس اإليهاميـة ،هاالبصر دون لمس

ــد ويمكــن تحقيقهــا فــي األعمــال الفنيــة  .ملمــس الحجــر أو الرخــام أو الخشــب أو الجل
ي البعـــدين عـــن طريـــق التشـــكيلية علـــى الســـطح ذ عـــن طريـــق التقنيـــات والمعالجـــات
 واللون.  والخط توظيف عناصر التصميم كالنقطة

اإلعتـــــام أن  كمـــــا، كمـــــا يـــــرتبط اللـــــون بـــــالملمس وبالخصـــــائص البصـــــرية للمـــــادة
فالزجــاج الشــفاف  ،والشــفافية أو نصــف الشــفافية فــي المالمــس تختلــف عــن بعضــها

 .في ملمسه عن زجاج آخر نصف شفاف يختلف

نـرى فـي المخلوقـات الطبيعة، فاألمثلة كثيرة، فإننـا  نستطيع استلهام المالمس من
فـي الحيوانـات نجـد ؛ المختلفة والمالمـس السـطحية والكائنات الحية ثروة من األشكال

وفــي  ،الوحشــي والزرافــةالحمــار  الســلحفاة والفــراء وجلــد جلــد الثعبــان والتمســاح وظهــر
فــي و  ،رف الـديكوجنـاح الفراشـة أو عـ الطيـور نجـد ريـش الطـاووس وريـش العصـافير

 ،والمحـارات والشـعب المرجانيـة األحياء المائية كقشور وجلد األسماك وأسطح القواقع
.. .وقطاعــات األشــجار والثمــار وفــي النباتــات نــرى األشــجار وأوراق النبــات واألزهــار

 .فهي جميعها منبع ومصدر إلهام للتصميمات الفنية، الخ
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مـر مـرتبط بـاإلدراك البصـري وال ارتبـاط األبعاد يكون الملمس أ وفي الفنون ثنائية
كنتيجــة الخــتالف ســطح كــل منهــا عــن اآلخــر مــن ناحيــة  لــه بحاســة اللمــس وندركــه

أن الملمس في العمل الفني ال ترتبط أهميته  أيضاً  لنا ويتضح .الخصائص البصرية
وسيلة تعبيـر عـن المضـمون ويضـيف إلـى العمـل  بل هو أيضاً ، المادية بالشكل فقط

 . مة معنويةالفني قي

 

 الكتله:العنصر السابع: 

الكتلـــة عبـــارة عـــن خاصـــية فيزيائيـــة لألجســـام، تقـــيس كميـــة المـــادة التـــي يحتويهـــا 
الشــــيء. وهــــو مفهــــوم مركــــزي مــــن الميكانيكــــا والمواضــــيع ذات العالقــــة بهــــا، تقــــاس 

وتبـــين اثقـــال االشـــكال فـــي العمـــل الفنـــي وتنســـيق كـــل ، بوحـــدات كـــالجرام والكيلـــوجرام
بنــاء علــى ثقلــه القيمــي لــه مكــان مخصــص او مناســب  حســب ثقلــه؛ فهــوشــكل علــى 

علــى قــوة العمــل بشــكل  فــي العمــل واذا وجــد بــه كــان وجــوده اقــوى واثــر ايجابيــاً  جــداً 
 عام.

حيـــث  الكتلـــة فـــي النحـــت بالصـــفات المعماريـــة وتتصـــف بالصـــالبة والثقـــلتـــرتبط 
رغـــم اخـــتالف  صـــميمالتوالكتلـــة تظهـــر أيضـــا فـــي ، يحــس فيهـــا اإلنســـان أنهـــا ممتلئـــة

تظهــر وفيهــا العمــق وتتميــز بالبعــد الثالــث واالســتدارة  ميمفالكتلــة فــي التصــ؛ الخامــة
 ويتحسسها الرائي كما يتحسس النحت في الفراغ.

وهنــا ال بــد أن نميــز بــين الشــكل والكتلــة، فــنحن غالبــًا مــا نخلــط بينهمــا. فالشــكل 
أمــا الكتلــة فهــي التــي تعطــي عنــه بالرســم،  المضــمون األساســي المــراد التعبيــر يمثــل

 . األشكال وتميزها عما يحيط بها صالبة
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بمـــا تحملـــه مـــن قـــيم جماليـــة، فـــإن  وٕاذا كانـــت الخطـــوط واألشـــكال تســـود التكـــوين
يبرز ملمس األشـكال فـي الكتلـة  الكتلة تستحوذ على االهتمام بما لها من ثقل. كذلك

 .بالظالل التي توحي بالتباين بين الداكن والفاتح

 

 

 

 الفراغ:العنصر الثامن: 

ولــواله لمــا اتضــحت لنــا ابعــاد التصــميم واالشــكال اللتــي يحتــوي عليهــا التصــميم، 
هـــذا العنصـــر فـــي التصـــاميم فهـــو االهـــم إلبـــراز االشـــكال وٕاعطـــاء  واوصـــي بتفعيـــل

 التصميم أبعاد بصريه رائعه.
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ممتعــة الخطـوط لتقســيم الفــراغ فأنــه يهـتم بإيجــاد فواصــل  المصــممعنـدما يســتخدم 
مـا انقسـم الفـراغ إلـى أقسـام متسـاوية أدركهـا العقـل بسـرعة وانصـرف عنهـا  بينهـا فـإذا

إذا اســــتحث  ،وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك ،الســـتمرار التأمـــل يـــدعو ممـــا ،لخلـــو شـــكلها
عالقــة جماليــة بــين مســاحة وأخــرى فانــه فــي هــذه  نشــاط عقــل الرائــي لبنــاءالمصــمم 

 .الجمالية الحالة يرضيه بالمشاركة في هذه المشكلة

إذ أنــه يسـاعد علــى إعـادة خلــق ، يمـنح الفــراغ الكتـل القــدر المطلـوب مــن األهميـة
ويسـهم فـي توحيـد عناصـر الصـورة وتكـوين عالقـات التـرابط ، المعنى التعبيري للكتـل

 )25F1(.الحيز الذي يشغله فراغ""هو  ،بمعنى أكثر بساطةاألشكال؛ بين 

 
                                                 

 .1982، بغداد، جامعة بغداد، 1فرج عبو، علم عناصر الفن، ط )1(
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 أسس التصميم الجرافيكي:

يم هــي مفــردات اللغــة التــي يقــوم المصــمم مــن خاللهــا ببنــاء تعتبــر أســس التصــم
-الرمـل التصميم ويمكن تشبيه أسس التصميم بالخامات المستخدمة في البنـاء مثـل:

 االسمنت...الخ، وهناك عدة أسس لبناء التصميم الناجح المعبر، وهي:-الحديد

 الوحدة: -1

أن هنـــاك عالقـــة  تـــوحي الوحـــدة بـــالتوافق الموجـــود بـــين عناصـــر التصـــميم وٕالـــى
مدروســة بــين العناصــر وليســت عالقــة محــض الصــدفة. والوحــدة عبــارة عــن تصــور 
موجود ومحدد المعالم تشـارك فيـه جميـع العنصـر السـالفة الـذكر، ومـن أقـوى حـاالت 

 الوحدة في التصميم هو التكرار (تكرار األشكال بطريقة معينة).

، فهـي إمـا أن تكـون عالقـات العالقات التي توجد بين العناصـر متنوعـة ومختلفـة
شكلية أو خطية أو لونية، وٕاذا توافرت الوحدة فـي العمـل الفنـي أتـيح للنـاظر أن يـرى 

 العمل الفني ككل من الوهلة األولى، ثم يتدرج نحو رؤية األجزاء.

 التوازن: -2

وهـــو تســـاوي كميـــة األحجـــام  واألشـــكال فـــي قســـمي الصـــفحة (التصـــميم)، والتـــي 
امودي أو أفقــي. وكمــا هــو معــروف فــإن عــدم التــوازن فــي أي يفصــلها خــط وهمــي عــ

 شيء يولد الشعور بعدم الراحة.
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 والتوازن في أي تصميم نوعان رئيسان هما:

التـــوازن المتماثـــل: وهـــو تماثـــل األشـــكال والكتـــل والخطـــوط فـــي قســـمي التصـــميم  . أ
 تماثًال كليًا.

لكتـل والخطـوط فـي التوازن غير المتماثل: وهو تناسـب وتسـاوي حجـم األشـكال وا
 قسمي التصميم بغض النظر عن االختالف.

إذا نظـــرت إلـــى صـــورة متوازنـــة توازنـــًا متمـــاثًال وجـــدت أن العناصـــر فـــي نصـــفها 
تنطبق على العناصر في نصفها األيسر. وٕاذا نظرت إلى صورة متوازنة  األيمن تكاد

ســـمت خطـــًا وجـــدت أن العناصـــر فيهـــا تتبـــاين، بحيـــث أنـــك إذا ر  توازنـــًا غيـــر متماثـــل
أن النصــفين ينطبقــان كمــا هــي الحــال فــي التــوازن  عموديــًا فــي منتصــفها لمــا وجــدت

حريــة فــي المصــمم الــذي يعطــي هــو  المســتتر المتماثــل. ومــع ذلــك فــإن هــذا التــوازن
يمكـن اإلحسـاس بـه وٕان كـان يصـعب و  التعبير أكثر مما يسمح به التوازن المتماثـل،

 .قياسه بالمسطرة

التـــوازن غيـــر الملحـــوظ علـــى نظريـــة الروافـــع التـــي تجعـــل  مـــنويعتمـــد هـــذا النـــوع 
حجمهـا وبعـدها أو قربهـا مـن نقطـة االرتكـاز. ولعـل  التـوازن بـين األثقـال متوقفـًا علـى
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ــان هــو خيــر مثــال علــى ذلــك، ــان آلــة تــوزن بهــا األشــياء عــن طريــق  ميــزان القّب فالقّب
يســـتفيد مـــن نقطـــة اآللـــة. والفنـــان  تحريـــك العيـــار باتجـــاه الطـــرف أو باتجـــاه وســـط

والمســاحة قاتمــة اللــون مــع  االنطـالق هــذه ليــوازن الكتلــة الكبــرى مــع الكتلــة الصــغرى
 .المساحات األخف لوناً 

 

 اإليقاع:  -3

وهـــذا العنصـــر مشـــترك بـــين الفنـــون المرئيـــة والمســـموعة، فالحركـــة تولـــد الشـــعور 
أحــد األســس  باإليقــاع، كمــا أن ســماع نغمــات الموســيقى تولــد هــذا الشــعور. واإليقــاع

الهامــــة التــــي تعتمــــد علــــى التكــــرار فــــي عمليــــة التصــــميم المرئــــي، فتكــــرار العناصــــر 
التصـميم ويـوحي  الملـل عـن المتماثلة أو على األقل متشابهة في تصميم معـين يبعـد

 باإليقاع كما في الموسيقى.

 

 الحركة: -4

 ال يخلــو أي تصــميم مــن الحركـــة، وهــي فــي العـــادة تكــون ضــمنية (أي ال يكـــون
وهــــي أن يلجــــأ المصــــمم إلــــى تكــــرار نفــــس الموضــــوع المتحــــرك  ،التصــــميم متحركــــًا)

بأوضــاع متغيــرة لإلشــارة علــى أنــه يتحــرك، وأهميــة الحركــة هنــا أن العــالم مــن حولنــا 
يتحـــرك، حتـــى أثنـــاء النـــوم يتقلـــب اإلنســـان وتتغيـــر أوضـــاعه، إذن ال أحـــد يمكـــن أن 

 يثبت للحظة بدون حراك.

 

 الفراغ (العمق): -1



 
 

 85 

العمـــق فـــي التصـــميم عـــن طريـــق اإليحـــاء بوجـــود بعـــد ثالـــث وهمـــي يبتدعـــه وهـــو 
 المصمم.

 

 

 نقطة االرتكاز (النقطة المحورية):  -2

وهي النقطة التي تكون بمثابة المفتـاح للتصـميم حيـث تكـون النقطـة األولـى التـي 
 يسقط عليها نظر المشاهد، ويشترط أن تكون النقطة األكثر جذبا للوهلة األولى.
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 :التصميم طرق

 هناك طريقتان ينفذ بهما التصميم:

 ):2Dالبعدين ( أولهما: التصميم ذو

 وهــو يهــتم بمجــال األشــكال ذات البعــدين بالجهــد الــواعي الــيقظ لتنظــيم مختلــف

مبتكـــر،  العناصـــر داخـــل المســـاحة مراعيـــا االنســـجام المرئـــي إلخـــراج عمـــل هـــادف
 اج األشكال ذات البعدين.وبشكل عام فإن معظم برامج التصميم قادرة على إنت
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 ):3Dثانيهما: التصميم ذو الثالثة أبعاد (

لبعـدين فـي تجسـيمه لألشـكال حيـث سـهولة الرؤيـة ا عن التصميم ذو فهو يختلف
على رؤيته بأكثر من زاوية ومن مختلف  لما له من قدره تساعد ،واإلحساس بالخامة

ن الـذي يشـاهد علـى المسـاحة الجهات، ولهذا فهـو اقـل تعقيـد مـن التصـميم ذو البعـدي
 دون حيز فراغي.

 

 

 

قـادر علـى تكـوين رؤيـة ذهنيـة للشـكل ككـل مـن  والمصـمم بطريقـة األبعـاد الثالثـة
وكأنهــا فــي يديــه، ويجــب أال يحصــر  جميــع الجهــات، واالتجاهــات تكــون فــي ذهنــه

مــن خــالل اللعــب بــالعمق  تصــوره فــي زاويــة واحــده أو اثنــين، ولكنــه يجــب أن يعمــل
 ).3D Max & Mayaاغ، ومن أشهر البرامج التي تستخدم في هذا المجال (والفر 
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 الفصل الرابع

التصميم وخطوط الطباعة 
)Typography(
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 )Typographyالفصل الرابع: التصميم وخطوط الطباعة (

إن شكل حـروف الطباعـة فـي أي تصـميم قـد يحـدث فـرق كبيـر فـي الرسـالة التـي 
نـاس، وقـد يكـون وقـع هـذه الحـروف مـن الناحيـة النفسـية قويـًا يحملها التصـميم إلـى ال

 على المشاهدين، فيؤثر سلبًا أو إيجابًا على ردود الفعل لدى هؤالء المشاهدين.

 

 ):Typefacesأشكال خطوط الطباعة (

 هناك ثالثة أشكال لخطوط الكتابة المستخدمة في التصميم، وهي:

• Serif شكل الـذي يحتـوي علـى أجـزاء : بعض خطوط الطباعة تعتمد هذا ال
 ) والموجودة على زاوية الحرف.Tabsصغيرة تسمى (

• Sans-serif ) وهي تلك األشـكال التـي ال تحتـوي علـى :Tabs فـي زوايـا (
حروفهــا وبالتــالي فإنهــا تكــون أبســط وأكثــر حيويــة مــن جهــة، وســهلة تكــوين 

 ) منها.Boldالحرف الغامق (

• Decorative ـــ ـــى إعطـــاء : وهـــي أشـــكال األحـــرف الت ـــز بقـــدرتها عل ي تتمي
 تأثير الزخارف في حركاتها.

) تقليـــدي ورســـمي، ومـــن هـــذه الخطـــوط Serifبشـــكل عـــام فـــإن اســـتعمال شـــكل (
)Times) في حين أن ،(Sans Serif يعطي الشعور بالحداثة والتكنولوجيا، ومـن (

 ).Helveticaهذه الخطوط (
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 ):Typefaces Familiesعائالت خطوط الطباعة (

ك خمــس عــائالت للــنص الكتــابي فــي معظــم بــرامج التصــميم، وهــي المســئولة هنــا
 عن سمك الخط أو عرضه وهي:

1- Light 
2- Regular (Normal) 
3- Semibold 
4- Bold 
5- Black 

والجدير بالذكر هنا أن ليس جميع خطوط الطباعة قادرة علـى التكـون فـي جميـع 
ئلتين هــي: ) ينتمــي فقــط إلــى عــاTahomaحــاالت الخطــوط، فعلــى ســبيل المثــال: (

)Regular, Bold) أمـــا ،(Century فإنـــه ينتمـــي إلـــى عائلـــة واحـــدة فقـــط هـــي (
)Regular.( 

) كثيـرًا فـي بـرامج التصـميم وكتابـة النصـوص Italicمالحظة: قد يرد مصـطلح (
 وهو ليس أحد عائالت الخطوط وٕانما هو فقط درجة ميالن الخط.

 

 ):Typefaces Classificationsتصنيفات خطوط الطباعة (
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 وفي التالي أمثلة ألشهر الخطوط العالمية المستخدمة في معظم برامج التصميم:
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أمـــا بالنســـبة إلـــى أحـــرف الطباعـــة العربيـــة فإنهـــا ال تختلـــف كثيـــرًا عـــن قياســـات 
وعــائالت الخطــوط اإلنجليزيــة، إال أن الفــرق الوحيـــد هــو أن األحــرف العربيــة تكـــون 

ضــها الــبعض مــن أجــل تكــوين كلمــة مــا، وانحناءاتهــا أكبــر، ومــن متصــلة دائمــًا ببع
 أشهر الخطوط العربية المستخدمة في التصميم مايلي:

 

 



 
 

 95 

 ):Typeface measurementقياسات الخط (

 هناك عدة مصطلحات موجودة في برامج التصميم تحدد قياسات الخطوط وهي:

- Leading .وهي مسافة القياس بين األسطر : 

 

- Kerning .هي المسافة بين حرف وآخر : 

 

- Tracking .هي المسافة بين األحرف في الكلمة الواحدة : 

 

- Baseline Shift  ـــين الســـطر الرئيســـي وبـــين : هـــي المســـافة ب
 ).Baselineاألحرف فوق أو تحت الخط الرئيسي (
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 الفصل الخامس

 )Illustrationالتصميم التزييني (
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 )Illustration( تزيينيالالفصل الخامس: التصميم 

هــو اســتخدام الصــور أو العناصــر التزيينيــة بهــدف زيــادة جــودة  التزيينــيالتصــميم 
المــادة المكتوبــة أو لتوضــيح معناهــا. يخلــق المصــممون الصــور للكتــب، المجــالت، 

ـــارير، علـــب األقـــراص المدمجـــة ( ـــة، ومعظـــم اإلعالنـــات CDsالتق )، بطاقـــات التهنئ
 األخرى.

 
1979تصميم موريس سنداك،  –بوستر "القراءة متعة"   

المرسـومة باليـد مـن أقـوى وأجمـل  التزيينيـةقبل عصر الكمبيوتر أعتبـرت الصـور 
يــوتر إلــى عــالم الوســائل للتعبيــر عــن مــدلول المــادة المطبوعــة، ولكــن وبــدخول الكمب

ذو طابع تجاري يبتعـد عـن الناحيـة الجماليـة  التزيينيةالتصميم أصبحت التصميمات 
ـــد، ولكـــن بعـــض المصـــممين المحتـــرفين فتحـــت  مقارنـــًة بتلـــك الصـــور المرســـومة بالي
شهيتهم لمثل هذا النـوع مـن التكنولوجيـا وأنتجـوا أقـوى التصـاميم فـي تـاريخ التصـميم، 

بحاجـــة ألن يكـــون رســـامًا مـــاهرًا ليرســـم صـــورا باليـــد  خصوصـــًا أن المصـــمم لـــم يعـــد
 ويضيفها إلى تصميمه.
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1996تصميم ميلتون غليزر،  –بوستر "الفن هو..."   

 Adobeالرسـوم واألشـكال (من أقوى البـرامج التـي تسـتخدم فـي إنتـاج مثـل هـذه 

Illustrator & CorelDraw) وحاليـًا أصـبح برنـامج (Adobe Free Hand (
 أحد البرامج التي يمكن االستعانة بها في رسم الرسوم واألشكال.

 

 :اإلسالمية الزخرفة العربية

تعتبــر الزخرفــة العربيــة (أرابيســك) مــن أقــوى أشــكال الرســومات اإليضــاحية، وهــي 
ومــن الواضــح أن الكثيــر مــن لتــاريخ، ويتمتــع بجماليــات فنيــة كبيــرة. خ فــي اســفــن را

المصـــممين والفنـــانين العـــالميين قـــد تـــأثروا بهـــذا الفـــن، ونجـــد فـــي أعمـــالهم مثـــل هـــذا 
 التأثير.
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 مثال على الزخرفة العربية وتكويناتها

ف الزخرفــة علــى أنهــا عبــارة عــن نمــاذج معقــدة للتــزيين ألن أشــكالها متداخلــة تعــرّ 
ــــز الفــــن و  ــــن يمي ــــا وثمــــارا. وهــــذا الف ــــل أشــــكاال هندســــية وزهــــورا وأوراق متقاطعــــة وتمث

اإلسالمي، والـذي ظهـر فـي تـزيين السـيراميك فـي العمـارة اإلسـالمية. وقـد انتشـر فـي 
 . 16و  15ًا في القرنين والقى رواج أوروبا

ظهــر هــذا الفــن نتيجــة امتــزاج الحضــارة العربيــة وتطورهــا فــي العصــر االســالمي 
الــذين طــوروه بشــكل  األندلسـيينالـذهبي مــع الشــعوب األخــرى إال أنـه كــان جليــًا لــدى 

كبيــر، والســـيما فــي مجـــال األعمـــدة ونصــف األعمـــدة المربعـــة وفــوق الجـــدران وعلـــى 
األســـــقف. وٕالـــــى جانـــــب العمـــــارة وجـــــدت الزخرفـــــة التـــــي وصـــــفت بأنهمـــــا لغـــــة الفـــــن 

والقصـور والقبـاب بأشـكال هندسـية أو نباتيـة اإلسالمي، وتقـوم علـى زخرفـة المسـاجد 
 جميلة تبعث في النفس الراحة والهدوء واالنشراح. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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باســــــم أرابســــــك بالفرنســــــية:  أوروبــــــاســــــمي هــــــذا الفــــــن الزخرفــــــي اإلســــــالمي فــــــي 
)ARABESQUE،( ) :وباألســبانيةATAURIQUE أي التوريــق. وقــد إشــتهر (

)، حيــــث SURREALISM ABSTRACTالفنــــان المســــلم بــــالفن التجريــــدي (
الوحدة الزخرفية النباتية كالورقة أو الزهرة، وكان يجردها من شكلها الطبيعي حتى ال 
تعطــي إحساســا بالــذبول والفنــاء، ويحورهــا فــي أشــكال هندســية حتــى تعطــي الشــعور 

 دوام والبقاء والخلود.بال

الــذي أشــتهرت بــه  )26F1(يقــع تحــت عنــوان الزخرفــة العربيــة فــن الزخرفــة بالفسيفســاء
العديد من الدول العربية واألسالمية ومنها الفسيفاء الموجودة في الجامع األمـوي فـي 

 دمشق في سوريا ومدينة كربالء في العراق المشهورة في عمله وتصنيعه.

 
 م قرب أريحافسيفساء من قصر هشا

                                                 
يفسـائية عـادة مـن انتظــام الفسيفسـاء هـي أحـد أقـدم الفنـون التصـويرية، ويـتم تشـكيل اللوحـة الفس )1(

عد كبير من القطع الصغيرة، وعادة ماتكون ملونة التي تكون بمجملها صورة تمثل مناظر طبيعيـة 
أو أشـكال هندسـية أو لوحــات بشـرية أو حيوانيــة. اسـتخدام الفسيفســاء قـديم ويرجــع أليـام الســومريين 

يفســـاء ألنهـــم ادخلـــوا فـــي ثـــم الرومـــان حيـــث شـــهد العصـــر البيزنطـــي تطـــورا كبيـــرا فـــي صـــناعة الفس
صــناعته الزجــاج والمعــادن، واســتخدموا الفسيفســاء بشــكل كبيــر فــي القــرن الثالــث والرابــع المــيالدي 

 باللون األبيض واألسود فبرعوا بتصوير حياة البحر واألسماك والحيوانات.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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ترتكـــز الزخرفـــة اإلســـالمية علـــى اســـس عميقـــة الجـــذور تنبـــع مـــن الـــدين والتقاليـــد 
المتوارثــة. وقــد هــدف البنــاءون والفنــانون المســلمون والعــرب فــي أعمــالهم إلــى إبــراز 
خصوصية هذه التقاليد التي غلب عليها اإلسالم منذ أن جـاء. مـن هنـا نـرى العالقـة 

لعمــارة والزخرفــة وبنــاء المــدن رغــم االختالفــات الســطحية الحميمـة بــين اإلســالم وفــن ا
أو المناطقيــة التــي نشــاهدها. فهــي بمجملهــا تعكــس روحيــة الــدين والخطــوط الكبــرى 

 التي رسمها لحياة المسلم إجماال والعربي تحديدًا.

 تعتمـد مـا اسـماه بعـض مـؤرخي الفـن اإلسـالمي: السـكينة والراحـة الروحيـة وكلهـا

علــى  والبســاطة. ومــن هنــا نــرى كــم اعتمــد فــن الزخرفــة اإلســالمي والجســدية والتأمــل
 . األلوان والضوء ووسع المساحات

 عناصر الزخرفة العربية اإلسالمية:

الخــط : عناصــر الزخرفــة العربيــة اإلســالمية يمكــن اختصــارها بســتة عناصــر هــي
الطبيعيــة ، الحيوانــات ، الضــوء والمــاء . وكلهــا عناصــر  ، الهندســة ، الرســومالعربـي

 والسكينة والهدوء اكثـر مـن كونهـا تعتمـد علـى العظمـة الفرديـة كتصـوير جالبة للراحة
العبادة  األشخاص البارزين أو العظمة المعمارية حيث ترتفع القصور الشامخة ودور

ـــة بكـــ ـــواع الرســـوم والتماثيـــل، والمـــدافنالضـــخمة المزين ـــدًا  ل أن المرتفعـــة المقامـــة تخلي
 للقابعين في األرض تحتها. 

المجال المعماري البريطاني أون جونز فـي القـرن التاسـع عشـر  وقد كتب في هذا
اعتمـده  األساس في فن العمارة هو زخرفة المبنى ال بناء الزخرفة. وهـذا مـا أن المبدأ

ـــاالبنـــاءون العـــرب والمســـل زخرفـــة فاقـــدة  مون. فـــنحن، يضـــيف جـــونز، ال نجـــد إطالق
إنهـا زخرفـة طبيعيـة  .الهـدف أو زائـدة أو غيـر ضـرورية فـي الفـن الزخرفـي اإلسـالمي

 .وواقعية

http://www.al-hakawati.net/arabic/Culture_Traditions/culture22.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/Culture_Traditions/culture22.asp
http://www.al-hakawati.net/arabic/Culture_Traditions/culture22.asp
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اآلن بإمكان المصممين االستفادة من هذا الفـن الراقـي باسـتخدام الكمبيـوتر الـذي 
مــن الزخـــارف المتنوعـــة جعــل العمليـــة ســهلة للغايـــة، فمـــن الممكــن اآلن إنتـــاج آالف 

وللتــدليل علــى صــحة هــذا  األشــكال، والتــي تخــدم المصــمم فــي العديــد مــن تصــاميمه.
 الكالم للنظر إلى الشكل التالي:

 

 الخط العربي:

الخط العربي فن قائم بذاته. إنه الفن اإلسالمي بامتياز. فلن نجـد عمـًال فنيـًا، إن 
يغيـب عنـه الخـط العربـي. وهـذا الوضـع  كان محاكًا أو مرسومًا أو مبنيـًا أو مصـّنعًا،

المميــز لــم يــأت مــن الالشــيء، بــل جــاء بفضــل العالقــة الحميمــة بــين حيــاة العربـــي 
 والمسلم وبين دينه، بين هذا المسلم ولغته العربية، وبين هذه اللغة والقرآن الكريم. 

 

اســتوعب العربــي والمســلم منــذ زمــن طويــل أن الخــط العربــي لــيس ككــل الخطــوط 
ليديــة، بـــل خطــًا يحمـــل رســالة وحضـــارة، فتفـــنن هــذا المســـلم والعربــي فـــي تطـــوير التق

 الخط وحّمله الكثير من روحانية الرسالة التي نقلت إليه تحديدًا بلغته العربية.
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انتشر الخط قبـل اإلسـالم فـي منـاطق مجـاورة لشـبه الجزيـرة العربيـة وبخاصـة فـي 
رة عـــن طريـــق الحجـــاز ونجـــد. وفـــي الحيـــرة واألنبـــار بـــالعراق ومنـــه وصـــل إلـــى الجزيـــ

هــاتين المـــدينتين وضـــعت األســس األولـــى للخـــط العربــي ثـــم انتقـــل إلــى مكـــة الكرمـــة 
والمدينة المنورة. وهذا ما يشير إلى أن العربـي اهـتم بالكتابـة قبـل اإلسـالم. فقـد كتـب 
عقــودًا ومعاهــدات ووثــائق سياســية وتجاريــة ودون شــعرًا ونثــرًا. ولمــا جــاءه القــرآن لــم 

كـن العربـي أميــًا وٕاال فكيـف تمكـن مــن أن يسـتوعب هـذه اآليــات ذات العمـق الــديني ي
 والفكري والتي أنزلت بلغة على درجة عالية من الفصاحة والبالغة.

تتطور الخط العربي مع الزمن مـن وسـيلة لنقـل المعرفـة إلـى تعبيـر عـن الجماليـة 
الخـط. وقـد ارتـبط هـذا  والجمال حتى وصل في زمن العباسيين إلى ثمانين نوعـًا مـن

التنوع بعد انتشار اإلسالم بالجغرافية البشرية من بلدان وأعمال وعلـوم وحـرف إلـخ.. 
من هنا جاءت هذه التسميات: كوفي، مدني، مكي، شامي، عراقي، يمنـي، مصـري، 

 سوداني، إيراني، أصفهاني، مملوكي، واسطي إلخ.. 

 

ستنسـخ الكتـب والخطـب وليـدّون مـا قبل اإلسـالم لي الخط العربي اإلنسان استعمل
كـان بحاجــة إلـى تــدوين. وكـان الكتّــاب قليلـي العــدد وعرفـوا بالمستنســخين. ولمـا جــاء 
فن الخط إلى الحجاز وانتشر نحو مكة اطلق عليه اسم الخط المكي. وبعد اإلسالم، 
عنــدما هــاجر النبــي إلــى المدينــة دعــي بــالخط المــدني. ولمــا أنشــأ عمــر بــن الخطــاب 
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م توسع استعمال الخط. فالبصرة، جارة الكوفة، كانت متقدمة 640الكوفة سنة مدينة 
في أكثر من فن فتأثر الخـط العربـي بهـذا التقـدم وأصـبحت الكتابـة جالسـة علـى خـط 
مستقيم وتحسنت كتابة الحرف. ونشأ في زمن قصير نمط جديد مـن الحـرف العربـي 

حــد الكـوفي والبصــري تحــت عـرف بــالكوفي فــي الكوفـة والبصــري فــي البصـرى. ثــم تو 
اســـم كـــوفي، والمكـــي والمـــدني باســـم المكـــي. ومـــع نمـــو الحاجـــة إلـــى الكتابـــة أدخلـــت 
تحســـينات علـــى المكـــي والكـــوفي بمـــا يمكـــن دعوتـــه بـــالحرف اللـــّين والحـــرف المقـــّور. 
وعندما أدخلت الكتابة علـى الخشـب والحجـر عنـد بنـاء بيـوت الصـالة تبـين أن اللـين 

ديل فحــّل محلهمــا الخــط "الجــاف" و "اليــابس". أمــا المصــحف والمقــور بحاجــة إلــى تبــ
 فكان له منذ البدء خطه الخاص والذي عرف بالمصحفي أو الكوفي المصحفي.

يعتمـــد الخـــط الجيـــد علـــى أربعـــة عوامـــل أساســـية: القلـــم، الحبـــر، الـــورق، ومهـــارة 
الخطـاط. وقــد صـنع العــرب أقالمهــم مـن أضــالع أوراق النخيـل أو القصــب أو جــذوع 
الخيــزران، كمــا جلبــوا الحبــر مــن الصــين قبــل أن يصــنعوه مــن الســخام والــرتنج (مــادة 
صــبغية) والعفصـــة الجوزيــة. أمـــا الـــورق فجلبــوه فـــي أول األمـــر مــن الصـــين قبـــل أن 
يصــنعوه مــن الكتــان ودعــوه بالخرســاني والــذي مــا لبــث أن انضــمت إليــه أوراق أخــرى 

ي. أمـا الـرق الـذي كـان اسـتعماله قبـل عرفت بالسليماني والطالحي والفرواني والجعفر 
الورق فقد ظل يسـتعمل حتـى القـرن التاسـع مـيالدي بينمـا ظـل الَبـردى يسـتعمل حتـى 

 القرن العاشر. 
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تعددت أنواع الخط العربي لكن أقـدمها كـان الخـط الكـوفي المصـحفي والـذي منـه 
27Fتطــورت بــاقي الخطــوط.

أكثــر وكــان الكــوفي الــذي ظهــر فــي القــرن الســابع مــيالدي  1
مــن نــوع واحــد، بينــه الكــوفي المصــحفي المايــل والكــوفي المصــحفي المشــق والكــوفي 
المصحفي المحقق والكوفي الحديث. ثم جاء الجليل الذي ظهر في دمشق في القرن 
السابع، كذلك القيرواني الذي ظهر في القيروان أيام عقبة بن نافع، وتبعه الثلـث فـي 

 ،ربيــة وأصـــعبها كتابـــة. وجــاء بعـــدها: الثلثـــينالقــرن التاســـع وهــو أجمـــل الخطـــوط الع
ـــة ،والمسلســـل ،والحـــوائجي ،والخفيـــف ،والنصـــف ،والرئاســـي ،والتوقيـــع  ،وغبـــار الحلّي
والنسخ الذي وضع أسسه ابن مقلح في القرن العاشر مـيالدي فـي العـراق.  ،والمعّمرة

لخطـوط وتتالت بعدها الخطوط بين القـرن العاشـر والقـرن التاسـع عشـر. وأبـرز هـذه ا
فالســـوداني الـــذي ظهـــر فـــي تمبكتـــو فـــي القـــرن الثالـــث  ،المغربـــي فـــي القـــرن العاشـــر

والمعّلق الذي وضـعه محمـد بـن  ،والديواني في تركيا في القرن الخامس عشر ،عشر
والسـمرقندي فـي القـرن الخـامس  ،الحسن الطيبي في مصر فـي القـرن السـادس عشـر

 والهندي في القرن السادس عشر. ،عشر

  

                                                 
1 A. Khatibi   & M. Sijelmassi, The Splendor Of Islamic Calligraphy, 

1994 ،Thames and Hudson, pp. 96-97 
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 الفصل السادس: القياسات في التصميم

برامج التصميم المختلفة تستخدم وحدات قياس متعـددة مـن أجـل معرفـة المسـاحة 
الفعليـــة التــــي ســـيكون عليهــــا التصــــميم المطلـــوب، وعــــادة مــــا تســـتخدم هــــذه البــــرامج 

ســنتيمتر، إنش...الــخ) وهــي وحــدات مختلفــة للقيــاس مثــل (بيكســل، بوينــت، مليمتــر، 
ــــي البدايــــة يجــــدر ذكــــر أنــــواع الصــــفحات  ــــي الســــطور القادمــــة، وف مــــا سنشــــرحها ف
(المساحة التي سيتم عليها تنفيذ التصـميم) فـي بـرامج التصـميم مـن حيـث قيـاس كـل 

 صفحة، وهي موضحة في الجدول التالي:

 نوع الصفحة
 القياس (بالسنتميتر)

 )Widthعرض ( )Heightطول (
A0 118.9 84.1 
A1 84.1 59.4 
A2 59.4 42.0 
A3 42.0 29.7 
A4 29.7 21.0 
A5 21.0 14.8 
A6 14.8 10.5 
B1 100.0 70.7 

B4 (ISO) 35.3 25.0 
B5 (ISO) 25.0 17.6 

C3 45.8 32.4 
C4 32.4 22.9 

Letter 27.94 21.59 

 وحدات القياس المستخدمة:

• Pixel –  وهـي أصـغر نقطـة فـي سـم 1بيكسل تساوي  118وكل ،
 التصميم.

• Point –  سم. 1بوينت تساوي  28.346وكل 
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• Inch –  سم. 2.54إنش يساوي  1وكل 

• Millimeter –  سم. 1ملم تساوي  10وكل 

• Centimeter –  متر. 1سم تساوي  100وكل 

 

 قياس بعض أكثر التصاميم استخدامًا:

 سم Business Card :(9 x 5كرت فيزت ( -1

 سم)29.7 x 21 ( A4ياس ق): نفس Letterheadورق مروس ( -2

 بروشور: متعدد القياسات. -3

 

ولكن هذا ال يعني أنه يجب على المصم االلتزام الصارم بهذه القياسـات، ففـي بعـض 
الخـروج عـن المـألوف  األحيان من الجميل الخروج عن المألوف، فالتصميم هو عالم

 وكسر المعتاد، إنتاج ما هو جديد.
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 الفصل السابع: األلوان

 تمهيد:

األلوان موجودة منذ أن خلق اهللا األرض وأمره بإعمارها، ولطالما كان اللون أحد 
أهم العناصر التي جعلـت الحيـاة علـى األرض ممكنـة، فقـد تمكـن اإلنسـان علـى مـر 

أن كـل لـون  العصور من تحسـس األلـوان والتعـايش مـع طبيعـة كـل لـون، وهـو أدرك
يختلــف عــن اللــون اآلخــر، فاإلنســان فــي العصــر الحجــري كانــت عنــده القــدرة علــى 
التمييــز بــين األلــوان الحــارة واأللــوان البــاردة ويظهــر ذلــك مــن خــالل الرســوم التــي تــم 
العثــور عليهــا فــي الكهــوف، فقــد عــرف اإلنســان أن األحمــر والبرتقــالي واألصــفر لهــا 

ف أن األخضـر متعلـق بالطبيعـة مـن حولـه، وعـرف عالقة بالشمس والنـور، كمـا عـر 
اإلنســــان فــــي بــــالد الرافــــدين أن األزرق يرمــــز للســــماء فكثــــر اســــتخدام األزرق عنــــد 

28Fالسومريون وخصوصًا في بناء الزقورات. (

1( 

تعــددت التعــاريف التــي تناولــت اللــون، فقــد عــرف أهــل العلــم اللــون كــل بحســـب 
لخبــرة النفسـية الفرديـة إلدراك المرئيــات اختصاصـه، أمـا التعريـف الشــامل للـون فهـو ا

وهــذه الخبــرة تتنبــه وتتحفــز بواســطة الطيــف الشمســي المرئــي، والــذي هــو جــزء ضــيق 
مــن أطــول موجــة ضــوئية ألشــعة كهرومغناطيســية لهــا القابليــة علــى إنتــاج التحســس 
عندما تستلم من قبل العين البشرية، حيث تمرر العين هذا المحفـز إلـى المـخ ليحلـل 

29Fر طبقــًا للمعرفــة الشخصــية والتجــارب الســابقة للمشــاهد (ويفســ

)، فــإذا ســألت الطفــل 2
                                                 

) الزقورات: نوع من أنواع المعابد الدينية التي اشتهر بهـا السـومريون فـي حضـارة وادي الرافـدين 1(
التـي قـد يصـل ارتفاعهـا  وتكون هرمية الشكل يرتقي إليها عـن طريـق سـلم خـارجي الـى قمـة الزقـورة

 العبادة التي منها يتصل الكهان أو تقريبًا، وفي القمة توجد غرفة المذبح وصومعة الى مائتين متر

 رجال الدين بآلهتهم. 
، 2002التـــزجيج والتلـــوين، الطبعـــة األولـــى،  –) علـــي البـــدري، التقنيـــات العلميـــة لفـــن الخـــزف 2(

 العراق. 
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عــن األلــوان فإنــه قــد يجيبــك" األحمــر، األصــفر، األزرق، أمــا البــالغ فإنــه بالتأكيــد قــد 
 يشير إلى عدد كبير من األلوان، وهذا ما يؤكد مصطلح (الخبرة النفسية).

 

 نظرية األلوان:

يجــة أن اللــون لــيس مــادة ملموســة، بــل إحســاس مــن خــالل مــا ذكــر نصــل إلــى نت
نـــاتج عـــن موجـــات كهرومغناطيســـية تشـــكل الضـــوء، تتلقـــى األعـــين هـــذه الموجـــات، 
وتتولى األدمغة ترجمتها، فيتولد عـن ذلـك إحسـاس نسـميه األلـوان. ولكـل لـون موجـة 

تفصــــل بــــين نقطتــــي الــــذروة فــــي بـــأطوال محــــددة، طــــول الموجــــة هــــو المســــافة التـــي 
ســبيل المثــال تعــود الموجــات األطــول فــي الضــوء المرئــي إلــى اللــون علــى  الموجــة؛

 األحمر، أما األقصر فهي للون البنفسجي.

تنـــتج الموجـــات الوســـيطة ألوانـــا أخـــرى، أمـــا الضـــوء األبـــيض فهـــو مـــزيج لجميـــع 
األلــوان؛ هــذا مــا يؤكــده قــوس قــزح، فبعــد أن يعبــر ضــوء الشــمس األبــيض مــن خــالل 

جــو، يتجــزأ إلــى مجموعــة ألــوان علــى التــوالي، البنفســجي، قطــرات المــاء العالقــة فــي ال
 والنيلي، واألزرق واألخضر واألصفر والبرتقالي واألحمر.

فـــي حقيقـــة األمـــر إن األبـــيض واألســـود و تـــدرجات الرمـــادي، هـــي حـــاالت لونيـــة 
على كل من إشباع اللون وعلى اإلضاءة. اإلضاءة هي شيء خارجي  خاصة تعتمد

أن العين البشرية ال تقدر أن تتحكم بكمية الضوء المنعكس  عنىبالنسبة لإلنسان، بم
اإلشباع فهو يعتمد على صبغة األجسام الحقيقيـة وعلـى قـدرة  من على األجسام. أما

 .اللون التي تعكسه هذه الصبغات العين البشرية على رؤية

ال يمكن للعين المجردة أن ترى بعض األلوان، وهي ذات الموجـات األقصـر مـن 
التــي تنــتج البنفســجي؛ تعــرف هــذه الموجــات بأشــعة (مــا فــوق البنفســجية)، وهــي  تلــك
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التــي تمــنح الصــبغة لبشــرتنا. وال يمكــن رؤيــة الموجــات األطــول مــن األحمــر أيضــا؛ 
وهــي تعــرف بأشــعة مـــا تحــت الحمــراء، ويعــود الفضـــل لهــا بإحساســنا بالــدفء حـــين 

وجات الضـوء المرئيـة إلـى تعرضنا للشمس. عادة ما نبدأ برؤية األلوان حين تصل م
الشبكية، أي طبقة الخاليا عند مؤخرة العين. تتـألف الشـبكية مـن نـوعين مـن الخاليـا 
الحساســة تجــاه األضــواء العموديــة والمخروطيــة، حيــث تســمح لنــا األخيــرة باســتيعاب 
اللــون، وهــي تعمــل بشــكل أفضــل تحــت تــأثير الضــوء، ومــن الصــعب أن تعمــل فــي 

 روب. الظالم، أو ما بعد الغ

يعــود الفضــل بالرؤيــة فــي الظــالم إلــى العموديــات البالغــة الحساســية تجــاه الضــوء 
وعديمة الحساسية تجاه األلوان؛ لهذا يبدو كل ما نراه ليًال رمادي اللـون. حـين يكـون 
النـــــور ســــــاطعا، تبـــــدأ ثالثــــــة مجموعـــــات مــــــن المخروطيـــــات بالعمــــــل؛ تحـــــوي هــــــذه 

واألخضـــر واألحمـــر، وحـــين تصـــل  المجموعــات الـــثالث صـــبغ حســـاس تجــاه األزرق
موجات الضوء إلى مخروطيات الشبكية، يمـتص كـل صـبغ موجـات الضـوء ليتعـرف 
عليها. ينتج عـن عمليـة االمتصـاص هـذه ردة فعـل كيميائيـة تـؤدي إلـى إرسـال إشـارة 
ــــثالث  كهربائيــــة، تنقــــل اإلشــــارة الصــــادرة عــــن كــــل مــــن المجموعــــات المخروطيــــة ال

تتـــولى هـــذه معالجـــة المعلومـــات التـــي يـــتم  ؛فـــي الـــدماغ والعموديـــة إلـــى قشـــرة الرؤيـــة
جمعهــا، فيــنجم عــن ذلــك تحديــد لــون الصــورة، لهــذا تــتمكن منظومــة الرؤيــة لــدينا مــن 
إعـــادة بنـــاء كـــل األلـــوان التـــي يمكـــن تشـــكيلها عبـــر األلـــوان الرئيســـية الـــثالث، وهـــي 

هــــا، فــــإذا األزرق واألخضـــر واألحمــــر، وتعــــرف هـــذه العمليــــة بإضــــافة األلـــوان لتركيب
اجتمــع شـــعاعين مـــثال، أحــدهما احمـــر واآلخـــر اخضـــر، فــوق شاشـــة بيضـــاء اللـــون، 

 تفرض إحداهما على األخرى، لتنشئ اللون األصفر.

عند تركيب األخضـر واألزرق ينـتج األزرق الـداكن، ويـنجم عـن األزرق واألحمـر 
ـــوان الرئيســـية  ـــى البنفســـجي، وٕاذا مـــا توافقـــت األل ـــون أرجـــواني، أو اقـــرب إل الـــثالث ل

 بنسب متساوية، ينتج عن ذلك اللون األبيض.
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هنــاك عمليــة تركيــب ألــوان أخــرى تعــرف بتركيــب الطــرح، تــتم هــذه العمليــة عبــر 
الصــبغ بــدل الضــوء للوصــول إلــى األلــوان التــي يســتعملها الرســامون. يطــرح الصــباغ 
الموجــود فــي الطــالء بعــض الموجــات الضــوئية مــن الضــوء األبــيض لــيعكس أخــرى، 

ذلــك إلــى التركيبــة الجزئيــة للصــباغ، فــالطالء األحمــر مــثال يبــدو احمــرًا، ألنــه يعــود 
يمتص كل األلوان التي يتشكل منهـا الضـوء األبـيض باسـتثناء األحمـر الـذي يعكسـه 

 والذي تتلقاه أبصارنا.

تعتبر األلوان الرئيسية في عملية الطرح، األصفر، واألزرق الـداكن، واألرجـواني، 
األزرق الـــداكن فيـــؤدي إلـــى األخضـــر، كمـــا يـــؤدي مـــزج الكميـــة أمـــا مـــزج األصـــفر و 

المماثلة من األلوان الثالثة إلى اللون األسود؛ الن تركيبة األلوان الثالثة تمـتص كـل 
 موجات األضواء.

لون األشياء يعتمد أيضـا علـى الضـوء المسـلط عليهـا، والحقيقـة أن لـيس لألشـياء 
لتــي تعكســها، كمــا أن تركيبــة الضــوء المســلط ألوانــا بــل تــنعكس ألوانهــا وفــق اإلنــارة ا

 .حاسماً  عليها تعتبر أيضا عامالً 

إذا ســلط الضــوء علــى ســطح أزرق ســيبرز اللــون األزرق وحــده، وٕاذا ســلط عليــه 
اللـــون األصـــفر ســـيبدو الســـطح اســـود، ألن الســـطح األزرق يمـــتص الضـــوء األصـــفر 

صــفر. تتكــرر هــذه بالكامــل، ولهــذا ال يعكــس الســطح أي لــون عنــد تعرضــه لشــعاع ا
الظاهرة مثال عنـد القيـادة عبـر األنفـاق، المضـاءة بـأنوار بخاريـة؛ اللـون الوحيـد الـذي 

 تعكسه هذه اإلنارة هو األصفر، لهذا تبدو المالمح شاحبة تحتها . 

ــدينا التعــود علــى الضــوء القــائم، حتــى أنــه يتغاضــى عــن  يســتطيع نظــام الرؤيــة ل
ياء لونهــا الحقيقــي؛ يــتم ذلــك بعــدم االعتمــاد فقــط المتغيــرات فــي اإلنــارة، فيمــنح األشــ

على النور الذي تعكسه هذه األشياء، بل بأخذ هويتها أيضا بعين االعتبار. فبما أن 
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ضـــوء النهـــار يتغيـــر بـــين أوقـــات الصـــباح األولـــى والغـــروب والمســـاء، تبـــدو األشـــياء 
 بالنسبة لنا دائما باأللوان نفسها .

 

 اسات األلوان:يق

 عايير لقياس اللون وهي:هناك ثالث م

): وهـــو التـــدرج فـــي ســـلم األلـــوان مـــن اللـــون األحمـــر إلـــى اللـــون Hueالتـــدرج ( )1
أي إنسـان) وهـي تعنـي ) Human هـي اختصـار لكلمـة Hue كلمـة، البنفسـجي

 ..تتمكن عين اإلنسان من رؤيتها باختصار ألوان الطيف التي
% 100نــة، فمــثًال ): وهــو كميــة تشــبع اللــون بكثافــة معيSaturationالتشــبع ( )2

مــن األحمــر هــو أحمــر صــافي متشــبع، وتقــل درجــة الصــفاء والتشــبع بانخفــاض 
 نسبة كثافة اللون.

): وهي كمية الضوء في اللون، فهنـاك األلـوان الفاتحـة واأللـوان Valueالقيمة ( )3
 الغامقة.

 

 تباين األلوان:

)، Hue, Saturation, Valueتبـاين األلــوان مبنـي علــى نســب توزيـع اللــون (
 ويقسم تباين األلوان إلى نوعين هما:

): وهـو التبـاين الـذي يظهــر Simultaneous Contrastتبـاين متـزامن ( •
 نتيجة التأثير البصري لوضع لون فوق لون آخر أو بجانبه.
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• Hsv Contrast وهـو التبـاين الـذي ينـتج نتيجـة التـأثير البصـري لوضـع :
 لون وحوله لون آخر.

 

 بيوتر المستخدمة في التصميم الجرافيكي:ألوان الكم ونماذج أنظمة

تفــرق بــين ألــوان الضــوء وألــوان الصــبغات المعــدة للطباعــة، فهــذه  بــرامج الجرافيــك
وتلـك لهـا أنظمـة أخـرى، ومثـال أللـوان الضـوء ألـوان الشاشـة  لها أنظمة تتعامل معهـا

وهــى ليســت ألــوان طباعــة، بمعنــى أنــك تــرى الصــورة علــى  التــى تجلــس أمامهــا اآلن،
تعــرف  تجــد ألوانهــا قــد اختلفــت، فــإذا أردت ان لشاشــة بمظهــر ولكــن عنــد طباعتهــاا

 ة:السبب فتتبع السطور التالي

يجـب أن تعـرف أن بـرامج الجرافيـك تتعامـل مـع ألـوان الصـورة مـن خـالل مـا  أوالً 
 التـى يوضـع بعضـها وفقـًا لنمـاذج لونيـة) Color Modes( اللونيـة يعـرف باألنظمـة

)Color Models(،  في التالي توضيح أكثر: و 

 ): Color Modeي (النظام اللون

المعلومـات  يحـدد الـذي، وهـو خـاص لونينظام  الكمبيوترلكل صورة تعرض فى 
 اللونيــة الخاصــة بكــل بكســل مــن بكســالت الصــورة، ســواء كانــت الصــورة ملونــة أو

 .ولكل نوع النظام الخاص به ،رمادية أو أبيض وأسود

 

 

 ): Color Model( لونيالنموذج ال
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فهــو  ؛مج الجرافيــك، أمــا النمــوذج فلــيس كــذلكاببــر  يخــتص لــونيقلنــا أن النظــام ال
مجموعـــة مــن المتخصصــين لــيس للتعامــل مـــع  أســلوب للتعامــل مــع األلــوان وضــعه

بــــرامج الجرافيــــك فحســــب وٕانمــــا مــــع األجهــــزة المختلفــــة، كشاشــــات العــــرض والفيــــديو 
اعتمـــاده عالميـــًا ليكـــون  األلـــوان تـــم أنـــه اســـلوب للتعامـــل مـــع يأ ؛واإلضـــاءة وغيرهـــا

 . وسيطًا للتعامل بين كافة األجهزة المختلفة

مـثًال فـى برنـامج الفوتوشـوب  RGB لونيإذًا عندما نقول أن النظام ال يفماذا نعن
  ؟ RGBلونيال وضع وفقًا للنموذج

؟ يالـديمقراط دعنا نقـرب األمـر، أال نقـول أحيانـًا أن دولـة كـذا تسـير علـى النظـام
عليـه فـى  فمن أين جاء هذا النظام؟ لقد وضـع وفقـًا للنمـوذج الـديمقراطى المنصـوص

 أعده مجموعة مـن المتخصصـين وأسـاتذة القـانون، لنطبـق هـذا علـى الذيالدستور و 

 يعمل به الفوتوشوب قد وضع وفقًا للنموذج الذي RGB الفوتوشوب فنقول أن نظام

RGB أصـبح معتمـدًا فـى كـل مكـان وضعه المتخصصـون فـى مجـال األلـوان و  الذي
 .فى العالم

 

 ) النماذج اللونية1

  :)HSB Model( لونيالنموذج ال

األقـرب لـديك، ألنـك تتعامـل بـه يوميـًا مـع كـل مـا  سيكون مفهوم هذا النموذج هـو
ون، وأكبــر داللــة علــى هــذا للــالرؤيــة اإلنســانية  حولــك مــن األشــياء، فهــو يعتمــد علــى

 لون، وهى الصبغة يالثالثة األساسية أل ائصوهو اختصار للخص HSB هو اسمه

HUE والتشـبع SATURATION والبريـق BRIGHTNESS  وســنذكر اآلن
 ص:تعريف هذه الخوا
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 ):HUEة (الصبغ

خرى (وهـذا ال يتـأتى إال الخواص األ هو اللون المنعكس من أى مادة بدون تأثير
الــثالث) وعلــى العجلــة اللونيــة فــإن  نظريــًا، فــاللون فــى الطبيعــة تخــتلط فيــه الخــواص

مـــن  360بــين صـــفر و  الموجــودة علـــى محــيط الـــدائرة والمحصـــورة يالصــبغات هـــ
ـــدرجات، وفـــى اســـتخدامنا العـــاد واألخضـــر  نعـــرف الصـــبغة باســـمها كـــاألحمر يال

 الدراسـة أكثـر سـتعلم أن هـذه الكلمـات تحمـل بـينواألزرق، ولكـن عنـدما تتعمـق فـى 

 .طياتها الخواص األخرى كالتشبع والبريق

 ): SATURATION( التشبع

اللــون،  وهــو قــوة اللــون أو بمعنــى أدق نقــاء CHROMA ويطلــق عليــه أحيانــاً 
وهـو ( ويعبر التشبع عن نسبة الدرجات الرمادية فى اللون وتتراوح نسبته بين الصفر

 ىوعلـ ،)يتى المائة (وهو اللون التام التشبع الخالى من درجات الرمـادح )الرماديات
الخارجيـــة للـــدائرة ويقـــل كلمـــا  العجلـــة اللونيـــة فـــإن التشـــبع يزيـــد كلمـــا اتجهنـــا للحـــواف

أكثــر، فتــذكر عنــدما تــذهب  اتجهنــا للمركــز، واآلن نريــد أن نقــرب مفهــوم التشــبع إلينــا
الفترينــات أال تقــول  تعرض البضــائع فــىلشــراء مالبســك وتختــار ألوانهــا، فبينمــا تســ
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وتقـول عـن لـون آخـر  التشـبع، يإن هـذا معنـاه أنـه عـال ؟ أحيانًا إن هذا اللون (فاقع)
 ).أنه باهت (هذا معناه أنه قليل التشبع

 ): BRIGHTNESS( البريق

%  الضــوء فــى اللــون وتتــدرج مــن الصــفر وهــذه الخاصــية التــى تعتمــد علــى نســبة
وهـو اإلضـاءة الكاملـة %) 100( يصـل إلـى األسـود) حتـى الـذي (وهو اإلظـالم التـام

التــى تصــل إلــى األبــيض). واآلن هــل تــذكر هــذه الخاصــية فــى الطبيعــة؟ ألــم تشــاهد 
أحـد  يفـ قد سقط عليـه ضـوء الشـمس؟ أال تـراهي ومًا عمود اسطوانى فى أحد المباني

 لدرجـة تكـادجوانبه مضئ تمامًا لدرجة تكاد تصل لألبيض، وعلى جانب آخر مظلم 
إن هــذا بســبب نســبة الضــوء الســاقطة علــى كــل  ؟صــل لألســود، هــل تعــرف الســببت

المواجــه للشــمس يعكــس قــدرًا كبيــرًا مــن الضــوء، أمــا الجانــب اآلخــر  جــزء، فالجانــب
الطبيعــة يصــل  يوفــ، يصــله إال نســبة ضــئيلة مــن الضــوء البعيــد عــن الشــمس فــال

الفنــانون بعــدم اســتخدام اللــون لــذلك ينصــح  الضــوء لكــل جــزء ولكــن بنســب مختلفــة،
، ولكـن ألن عـالم القصـة يالرمـاد األسود إلعطاء الظالل وٕانمـا تسـتخدم درجـات مـن

يكســرون هــذه القاعــدة  هــو عــالم فانتــازى فــإن رســاموه comic المصــورة وخاصــة الـــ
 يوهـ realistic الـ ويستخدمون اللون األسود إلعطاء الظالل أثناء التحبير، أما نوع

األســود  مصــورة التــى تحــاكى الطبيعــة فــإن رســاموها ال يســتخدمون اللــونالقصــص ال
 .بنفس الغزارة

 Saturation والتشـبع Hue الخـواص، الصـبغة البـد أنـك أدركـت اآلن مفهـوم

 اسم هـذا النمـوذج موضـوع الحـديث ومن حروفها الثالث جاء Brightness والبريق

HSB لون تريده من خـالل  أى ، أى أنك بتعديل هذه الخواص الثالث تحصل على
أحـوال عديـدة، مثـل ي ج هـام ألن الفوتوشـوب يتعامـل بـه فـهذا النموذج، وهذا النمـوذ

 .التقاط اللون ولوحة األلوان وضبط أالن الصورة وغيرها
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 ): RGB Model( نموذج

عن األطياف المرئية التى  النموذج نتعامل مع ألوان الضوء، وهو يعبر هذا يوف
  Blue واألزرق Green واألخضـر Red األحمـر: لـوان الثالثـةاأل تنـتج مـن خلـط

 . الثالثة األولى جاء اسم هذا النظام بنسب مختلفة، ومن حروفها

وبخلــط )، Magenta( الفوشــيا التــام مــع األزرق التــام ينــتج اللــون بخلــط األحمــر
وبخلــط اللــون  )،Yellow( التــام ينــتج اللــون األصــفر األحمــر التــام مــع األخضــر

وبخلــط األحمــر التــام )، Cyanي (اللــون اللبنــ رق التــام مــع األخضــر التــام ينــتجاألز 
 األبيض، ولهذا السـبب تسـمى أحيانـًا ألـوان واألخضر التام واألزرق التام ينتج اللون

RGB بـاأللوان المضـافة additive colors مجموعهـا ينـتج اللـون األبـيض.  ألن
 .واإلضاءة وغيرها ت والفيديويتعامل مع الشاشا RGB لونيوهذا النموذج ال

 

 ): CMYK Model( نموذج

 ,Cyanي: الطباعـة هـ يالنموذج معد أللوان الطباعة، واأللوان الرئيسية فـ وهذا

Magenta, Yellow, Black ،اســم نظــام يومــن حروفهــا األربعــة األولــى يــأت 

CMYK ولكـنهم اسـتخدموا حـرف الــ K الحـرف  عـن اللـون األسـود بـدًال مـن للتعبيـر
 يعبـر عـن األزرق فـى الـذي B حتـى ال يخـتلط األمـر مـع حـرف الــ B األول وهو الــ

 Magenta والماجنتـا cyan ونظريًا فإن اتحاد األلوان الثالثة، اللبنى، RGB ألوان

 ينتج عنهم اللون األسود، ولكن ال يحدث هذا فى الواقـع، ألنـه ال yellow واألصفر
ا تكــون عــادة مختلطــة بشــوائب، ممــا ينــتج عــن توجــد األحبــار بمثــل هــذا النقــاء، وٕانمــ

محـــروق، ولهـــذا أضـــيف اللـــون األســـود إلـــى ألـــوان  ياأللـــوان الثالثـــة لـــون بنـــ خلـــط
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وألن طـرح جميـع األلـوان .CMYK : ألـوان الطباعـة أربعـة ألـوان الطباعة فأصـبحت
 نهـا تعـرف أحيانـًا باسـم األلـوان المطروحـةإاللون األبيض ف فى هذا النظام ينتج عنه

subtractive colors فعنـد حـديثك عـن الطباعـة ال تقـول (اللـون األبـيض)  ، لـذلك
لـون، فـال تقـل مـثًال  يالطباعـة أنهـا تخلـو مـن أ ألن معنى وجود مسـاحة بيضـاء فـى

ل أنـك سـتطبع ورقـة قـبـاللون األبـيض، ولكـن  سأطبع ورقة حمراء مكتوب عليها يأنن
 .ابةالكت حمراء عليها مساحات تخلو من اللون تمثل

 CMYK ، و RGB ، و HSB مـا سـبق شـرحنا النمـاذج اللونيـة الـثالث يفـ

 لدينا نمـوذج األشهر واألكثر أهمية فى التعامل مع برنامج الفوتوشوب، ويبقى يوه

LAB يمنـع أن  ، ولكـن هـذا اليوهو أقل أهمية مـن سـابقيه بالنسـبة للمسـتخدم العـاد
 .تتعرف عليه سريعاً 

 

 ): LAB Model( نموذج

العالميـــة  هـــذا النمـــوذج أساســـًا كنمـــوذج أللـــوان اإلضـــاءة مـــن قبـــل الهيئـــة وضـــع
ثـم أعيـد )، Le commission Internationale (De) Eclairage( لإلضـاءة
وقــــد صــــمم كنمــــوذج مســــتقل )، LAB( باســــم نمــــوذج 1976عــــام  وتســــميته تعريفــــه

ان تعــرض مــن خاللــه، ســواء كــ الــذيالنظــر عــن الجهــاز  إلنتــاج ألــوان ثابتــة بغــض
.. الـخ، ويتكـون اسـم النظـام مـن  يماسح ضوئ جهاز كمبيوتر أو شاشة أو فيديو أو

، أمـا  Luminance اإلضـاءة يعبـر عـن L ، حيـث حـرف الــ LAB ثالثـة حـروف
يرمز لتدرج  B وحرف الـ فيرمز لتدرج بين لونين هما األخضر واألحمر، A حرف الـ

 .بين لونين هما األزرق واألصفر

لــون  يالتــدرجات وضــبط اإلضــاءة تحصــل علــى أ ك بــين هــذهومــن خــالل التحــر 
 . وألوانه ال تصلح للطباعة ،الضوء تريده، وكما قلنا أن هذا النموذج من ألوان
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 األنظمة اللونية) 2

 ):RGB Mode( لونيالنظام ال

سـبق الحـديث عنـه، ويتكـون مـن األلـوان  الـذي RGB لـونيوضع وفقًا للنموذج ال
، وتقاس شدة كل لون بقيم  Blue واألزرق Green واألخضر Red األحمر: الثالثة

الحصـول علـى لـون أحمـر بـراق فاجعـل  مـثالً  ، فـإذا أردت255تبـدأ مـن صـفر حتـى 
وتحصــل علــى اللــون  ،50وقيمــة األزرق  20وقيمــة األخضــر  246قيمــة األحمــر 

 القـيم الثالثـة ، وتحصـل علـى اللـون األسـود بجعـل255األبـيض بجعـل القـيم الثالثـة 
 . RGB وهذا مفهوم بالطبع من حديثنا السابق عن النموذج. الصفر يتساو 

بـت  8يحتوى على ثـالث قنـوات لونيـة، كـل قنـاة لونيـة تحتـاج إلـى  RGB ونظام
بـــت مـــن  24=  3×8أن عـــرض البكســـل الواحـــد يحتـــاج إلـــى  يالمعلومـــات، أ مـــن

ًا كــان أيــ RGB والصــور تعــرض علـى الشاشــة بنظــام بـاللون، المعلومـات الخاصــة
ألوان ضـوء معـدة للعـرض علـى الشاشـات ولـيس  هو RGB ، ونظامينظامها األصل

 .الطباعة

 

 

 ):CMYK Mode( لونيال النظام

وهذا النظام يتكـون مـن  شرحناه سابقًا، الذي CMYK لونييعمل وفقًا للنموذج ال
،  Yellow واألصـفر ، Magenta ، والماجنتـا Cyan اللبنـى :أربعـة ألـوان رئيسـية

وكلمـا قلـت  ، %100، وكل لون تتـدرج قيمـه اللونيـة مـن صـفر إلـى  Blackألسودوا
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 النسبة قلت شدة اللون والعكس صحيح، فعلى سبيل المثال لتحصل على لون أحمر

%، 97تسـاوى  Magenta %، وقيمـة الــ2 يتسـاو  Cyan براق يمكنك جعل قيمة الـ
 .الصفرتساوى   Blackـ، وقيمة ال%93 يتساو  Yellow وقيمة الـ

نفـس ألـوان الطباعـة، فـإذا  يالطباعـة، فألوانـه هـ معـد أللـوان CMYK والنظـام
ســتراها بعــد طباعتهــا فحولهــا لهــذا النظــام،  أردت أن تــرى الصــورة علــى الشاشــة كمــا

دون تغييـر النظـام  CMYK الرؤيـة إلـى كما أن هنـاك وسـائل أخـرى لتحويـل مظهـر
 .سيأتى شرحها الحقاً 

بــت مــن المعلومــات  8قنــوات لونيــة تحتــاج كــل منهــا إلــى  وهــذا النظــام لــه أربعــة
بـت مـن المعلومـات  32=  4×8الواحـد يحتـاج إلـى  أن البكسـل يالخاصـة بـاللون، أ

 .الخاصة باللون

بــــالرغم مــــن أّنــــك َقــــْد ال َتســــتطيُع ُرؤيــــة االخــــتالف بــــين صــــورة فــــي نمــــط ألــــوان 
)CMYK) وصـــورة فــــي نمــــِط ألــــوان (RGBصــــور فعليــــًا ) علـــى الشاشــــة إال أن ال

) حجمهــا أقــل مــن تلــك RGBمختلفــة جــدًا، حتــى أن الصــورة المكونــة علــى نظــام (
 ).CMYKالصورة المكونة على نظام (

 

 

 ): LAB Mode( لونيالنظام ال

وقـد سـبق شـرحه وطريقـة تعامـل الفوتوشـوب  ، LAB لـونيوضع وفقـًا للنمـوذج ال
بـت  24ل الواحد يحتاج إلى أن البكسي معه. وهذا النموذج له ثالث قنوات لونية، أ
  RGB من المعلومات الخاصة باللون كما فى نظام
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 ):Grayscale Mode( النظام

درجة من  256ويخلو من األلوان، ويستخدم  ،فقط يالرماد هو نظام من درجات
بــه وتبــدأ مــن الصــفر (أســود) إلــى  يدرجــة الرمــاد ، ولكــل بكســل قيمــة تحــدديالرمــاد
% ، 100بالنســب المئويــة مــن صــفر إلــى  يقــاس أيضــاً  (األبــيض)، ويمكــن أن 255

الطابعـــــات والماســـــحات  وهـــــو نمـــــوذج معتمـــــد للتعامـــــل مـــــع األجهـــــزة المختلفـــــة مثـــــل
ولكنها فى  Grayscale نظام إلى نظام يالضوئية، ويمكنك تحويل أى صورة من أ

الخاصـة  هـذه الحالـة تفقـد جميـع المعلومـات الخاصـة بـاللون، وتبقـى فقـط المعلومـات
 8. والصورة فى هذا النظام تحتـاج إلـى ياإلضاءة والتى تعبر عنها درجات الرمادب

 .بت من المعلومات الخاصة باللون للبكسل الواحد

 

 ):Bitmap Mode( النظام

صــورة تعــرض بهــذا  ياألبــيض واألســود، فــأ :نظــام بســيط يتكــون مــن لــونين هــو
 يصـلح إال للتعامـل مـع بكسالت سوداء متجـاورة، لـذلك فهـو ال عبارة عن يالنظام ه

 يلـــذلك يســـتخدمه العديـــد مـــن فنـــان مرســـومة مثـــل الخـــرائط خطـــوط يالكتابـــات أو أ
تـــم تحبيرهـــا لتـــدخل إلـــى  يللوحـــاتهم التـــي القصـــة المصـــورة عنـــد عمـــل مســـح ضـــوئ

باســتخدام هــذا النظــام يمنــع ي الشاشـة علــى هيئــة خطــوط ســوداء، ألن المســح الضــوئ
الخاصـــة بـــاللون  مـــات لونيـــة ســـوى المعلومـــاتمعلو  يمـــن قـــراءة أ يالماســـح الضـــوئ

الخفيفة، وبهذا  % ، فهو يتجاهل الدرجات الرمادية50تزيد نسبته عن  الذياألسود و 
مازالــت  أثــر لبقايــا القلــم الرصــاص التــى ربمــا تكــون ييضــمن الفنــان عــدم ظهــور أ

 .موجودة بالورقة
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رض البكســـل لعـــ بـــت مــن المعلومـــات اللونيــة 1وهــذا النظـــام ال يحتــاج ســـوى لـــ 
 1النظــام  أن عمــق الصــورة فــى هــذا يالواحــد، ألنــه ال يوجــد ســوى اللــون األســود، أ

عبـر  بت، وقد سبق اإلشـارة لهـذا وأهميتـه عنـد حفـظ صـورة أبـيض وأسـود أو إرسـالها
 .الويب

كافــة  هــذا النظــام يوضــح لــك الفــارق بــين النمــاذج اللونيــة المصــممة للتعامــل مــع
وطـرق  لبرامج الجرافيك، فهذا النظام يعتمد علـى البكسـلاألجهزة، والنظم الموضوعة 

 .توزيعه

 

 ): Doutone Mode( لونيالنظام ال

 ، أو لـونين فيسـمى Monotone يسـتخدم إمـا لـون واحـد فيسـمى لونيهو نظام 

Duotone أو ثالثـة فيسـمى ، Tritone أو أربعـة فيسـمى ، Quandtone  لينـتج
أنهــا فــى النهايــة  يالتــى تــم اختيارهــا، أ تــدرجات مــن خلــيط مــن األلــوان صــورة ذات

واحـــد مثـــل الصـــورة الرماديـــة، ولكـــن الفـــارق هنـــا أن اللـــون ال  تكـــون تـــدرجات للـــون
أن هـذا النظـام يحتـوى علـى  يلون يتم تحديده، أ يأ يقتصر على األسود فقط ولكن
تنـــاغم جيـــد  يوفائـــدة هـــذا النظـــام أنـــه يعطـــ .المخلـــوط قنـــاة لونيـــة واحـــدة تمثـــل اللـــون

 .تأثيرًا تحتاجه فى بعض األحيان درجات اللون، ويعطى الصورةل

 Grayscale قناة لونية واحدة مثـل نظـام على يتالحظ فى هذا النظام أنه يحتو 

أن تضـــطر لتحويلهـــا  أنـــك تكـــون قـــد حصـــلت علـــى لـــون إضـــافى لصـــورتك دون يأ
 بتـًا.يظـل ثا تشـغله الصـورة الـذيأن الحيز  يآخر، أ لونينظام  يأو أ RGB لنظام

للبكســل  بــت مـن المعلومـات الخاصــة بـاللون 8والصـورة فـى هـذا النظــام تحتـاج إلـى 
 .الواحد
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 ): Indexed Color Mode( لونيالنظام ال

ألـــوان  لـــون، ولكنهـــا ليســـت درجـــات للـــون واحـــد، إنهـــا 256هـــذا النظـــام يســـتخدم 
 امأنه يعطيـك فـى المحصـلة صـورة ملونـة، وعنـد تحويـل صـورة إلـى نظـ يمختلفة، أ

Indexed color  الفوتوشــوب فــإن البرنــامج يقــوم ببنــاء جــدول خــاص أللــوان  يفــ
لــون، ويمكنــك الوصــول لهــذا الجــدول  256علــى  ييحتــو  Color Table الصــورة

بعضها وٕاضافة أخرى، ويمكن إعداد جـدول بشـكل معـين  وتعديل األلوان به، وحذف
 .وحفظه وتطبيقه على صورة أخرى

 بـت مــن المعلومــات الخاصـة 8إلــى  ية لونيــة واحـدة، أوهـذا النظــام يحتـاج لقنــا

يمكنـــك  هأنـــ يأ )،Grayscale , Duotoneي (بــاللون لكـــل بكســـل مثـــل نظــام
تشـــغله الصـــورة األبـــيض واألســـود،  الـــذيملونـــة بـــنفس الحيـــز  الحصــول علـــى صـــورة

عندما تكون فى صدد إعداد بعض الصـور لعرضـها  يمثال ولهذا السبب فهذا النظام
الصــورة بأقــل حيــز ممكــن، فســتحتاج لهــذا النظــام  ، فهــو يحــتفظ بــألوانعلــى الويــب

 ذات خلفية شفافة أو صورة متحركة مـن نوعيـة بالتأكيد إذا أردت إعداد صورة للويب
)GIF  .( 

 

 ):Multichannels Mode( لونيالنظام ال

فقلنا أنه يحتوى على أربعـة قنـوات لونيـة، وعـن  CMYK تحدثنا سابقًا عن نظام
ثالث قنوات لونية، وه قنوات ثابتة، بمعنى أنك ال  على يفقلنا أنه يحتو  RGB نظام

 Multichannels أما نظام )،Channels( القنوات تستطيع تعديل ألوانها فى لوحة

عـدة قنـوات يمكنـك تحديـد عـددها وتغييـر ألوانهـا، ولكـل قنـاة  علـى يفهو نظام يحتـو  
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درجة، وتالحظ فـى هـذا  256كون من تدريج خاص لها يت لونية يستخدم الفوتوشوب
 ي: النظام التال

 Original( األنظمــــة العاديــــة إال أن القنــــوات األصــــلية أنــــه مثــــل •

Channels (تحولت إلى قنوات معين) ةSpot Channels.(   
 تعتمــد المعلومـات الخاصــة Multichannels عنـد التحويــل إلــى نظـام •

 .اة من القنوات السابقةبتدرج الرماديات على المعلومات الخاصة بكل قن
فإنه يحتفظ بنفس أسماء وعدد  Multichannels التحويل إلى نظام عند  •

 .يمكنك تعديلها بعد ذلك القنوات األصلية والتى
الصـورة  فـإن CMYK أو نظـام RGB قناة لونية من نظام يعند حذف أ •

 Multichannels تتحول أوتوماتيكيًا إلى نظام

 

 ):Color Channels( القنوات اللونية

ـــــا أن وســـــيلة التفـــــاهم ـــــة الخاصـــــة ببكســـــالت الصـــــورة  قلن ـــــين المعلومـــــات اللوني ب
اللونيـة، وهـذه الـنظم بالتـالى لهـا قاعـدة بيانـات  المعروضـة وبـين البرنـامج هـى الـنظم

التعامـــل بهـــا، هـــذه القاعـــدة هـــى مـــا يعـــرف  تـــنظم هـــذه المعلومـــات اللونيـــة وطريقـــة
 ييتم تقسيمه إلى قناة أو أكثر تحتو  فكل نظام،  Color Channelsبالقنوات اللونية

مــثًال يتكــون مــن أربعــة قنــوات  CMYK علــى األلــوان المكونــة لهــذا النظــام، فنظــام
،  Black وقنـاة للــ Yellow وقنـاة للــ Magenta وقنـاة للــ Cyan قنـاة للــ :لونيـة

 وقنـاة لألخضـر Red قنـاة لألحمـر :يتكـون مـن ثـالث قنـوات لونيـة RGB ونظـام

Green وقناة لألزرقBlue ونظام ، LAB للـ قناة :يتكون من ثالث قنوات لونية L 

التـدرج  يأ B التـدرج مـن األحمـر لألخضـر، وقنـاة للــ يأ A اإلضـاءة ، وقنـاة للــ يأ
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 و Duotone و Indexed color و Grayscale مـن األزرق لألصـفر، والـنظم
Bitmap  كل منها على قناة لونية واحدة ييحتو. 

شـــاهدت مـــن قبـــل خطـــوات عمليـــة  نـــك تخيـــل مفهـــوم القنـــاة اللونيـــة إذا كنـــتويمك
الملحـق بجهـاز  Printer الطباعـة العاديـة علـى الطابعـة يالطباعـة، واألقـرب لـك هـ

بالنســبة للطابعــة  الكمبيــوتر، فــإذا كنــت قمــت بتغييــر حبــر الطابعــة فــى أحــد المــرات
واألزرق  األلـــوان األحمـــرالملونـــة، ألـــم تالحـــظ أنهـــا تحتـــوى علـــى أربعـــة عبـــوات مـــن 
 .لهذه العبوات اللونية واألصفر واألسود، يمكنك أن تعتبر القنوات اللونية المقابل

 

 ):Color gamut( لونيالمدى ال

أســـتطيع  هـــل ســـألت نفســـك مـــرة أثنـــاء العمـــل علـــى برنـــامج الفوتوشـــوب لمـــاذا ال
رأيتهـا  ية محددةالحصول على الدرجة اللونية بالضبط؟ ألم تتخيل ذات مرة درجة لون

فــى الطبيعــة وحاولــت الحصــول عليهــا فــى برنــامج الفوتوشــوب فلــم تســتطع، ولكنــك 
 على درجة قريبة منها؟ ما السبب فى هذا ؟ عثرت

علــى إنتــاج كافــة  العــالم قــادر يفــ نظــام طباعــة يجهــاز عــرض أو أ يال يوجــد أ
مـدى محـدد مـن  يلـونأو نمـوذج  األلـوان التـى تراهـا العـين البشـرية، وٕانمـا لكـل نظـام

آلخر، فعلى سبيل  لوني األلوان ال يستطيع أن يتعداه، ويختلف هذا المدى من نظام
أن  ي، أ CMYK لنظـام لـونيأكبر من المـدى ال RGB لنظام لونيالمثال المدى ال

 يالتـ أكبـر مـن درجـات األلـوان RGB درجات األلوان التى تستطيع رؤيتها فى نظـام
، أو بمعنـى آخـر أنـك قـد تقـوم بتنفيـذ صـورة فـى  CMYK تستطيع رؤيتها فى نظـام

، وكـذا  CMYK ولكنـك ال تسـتطيع أن تراهـا بـنفس المظهـر فـى نظـام RGB نظـام
، أو بمعنـى  RGB لنظـام لـونيله أكبـر مـن المـدى ال لونيال المدى LAB فإن نظام
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، ولكنها إذا عرضت على جهاز  LAB معينة بنظام آخر أنك قد تقوم بإعداد صورة
 .تستطيع رؤيتها بنفس األلوان فإنك ال RGB ال يدعم سوى نظامعرض 

 

صـورة للطباعـة، فقـد تنفـذ  تظهـر أكثـر عنـد إعـداد لـونيوالواقع أن أهمية المدى ال
اختلفـت تمامـًا عمـا  ألوان قدوعند طباعتها تالحظ أن هناك  RGB الصورة فى نظام

ولهـذا السـبب  ، CMYK كنت تراه على الشاشـة، وذلـك ألن الطباعـة تسـتخدم نظـام
، وهـذا  View ضـمن قائمـة Gamut warning وضـع برنـامج الفوتوشـوب خيـار

عند الطباعة، فـإذا كنـت تعمـل فـى  يعد بمثابة تحذير من وجود ألوان ستتغير الخيار
سـتجد أن هنـاك بعـض  Gamut warning ت خيـارثم نشط RGB نظام صورة فى

مجـرد  ، وهـو لـيس لـون تلـوين، وٕانمـا هـويبلـون رمـاد مناطق الصورة قد تـم تغطيتهـا
 لــونيدرجــات لونيــة ال تقـع فــى نطـاق المــدى ال علـى يتحـذير أن هــذه المنـاطق تحتــو 

 .الطباعة فإنها ستتغير عند يوبالتال RGB لنظام

ثر اتساعًا من هذا، فهو ليس مجـرد الفـرق بـين أك لونيالمدى ال والحظ أن مفهوم
يشمل أيضًا الفرق بين البرامج وبعضها، وبين أنظمـة التشـغيل  وآخر، بل لونينظام 

 لـونيلنظـام وينـدوز يختلـف عـن المـدى ال لـونيالمثال المدى ال وبعضها، فعلى سبيل
آلخر، تختلف الصورة عند عرضها من أحد هذين النظامين ل لنظام ماكنتوش، ولهذا
جهـاز عـرض آلخـر، فالصـورة علـى شاشـة الكمبيـوتر  مـن لـونيكما يختلـف المـدى ال

فى الطباعـة  لونيبل يمتد مفهوم المدى ال تختلف عن الصورة على شاشة التلفزيون،



 
 

 129 

الطباعــة علــى ورق فــاخر أكبــر مــن  عنــد لــونيليشــمل نوعيــة الــورق ذاتــه، فالمــدى ال
 .ائدعلى ورق الجر  عند الطباعة لونيالمدى ال

 

 Spot Colors & Processألــوان الــنقط واأللــوان المســتمرة (

Colors:( 

كــال الطــريقتين فــي التلــوين تســتعمالن فــي المطــابع التجاريــة حيــث تطبــع آالف 
)، إال أن ســبوت كلــرز CMYKالنســخ، وهمــا يعتمــدان علــى نظــام األربعــة ألــوان (

حاجـــة إلـــى الخلـــط تســـتعمل فـــي التصـــماميم والوثـــائق التـــي ال تحتـــوي علـــى صـــور ب
)Mix إلنتاج ألوانها، فمثًال عنـد تصـميم بروشـور فـإن الصـور الفوتوغرافيـة تحتـاج (

 ,Cyan) وهــي تعنــي أن الصــورة ســتمر بــأربع مراحــل للتلــوين (Processلطريقــة (

Magenta, Yellow, and Black.(  أما إذا كان هناك شعار أو نـص كتـابي أو
)، إذ أنـــه يمكننـــا اســـتخدام Processريقـــة (شـــكل معـــين فأنـــه ال داعـــي الســـتعمال ط

)، وهي األلوان التي تكون مباشـرة وتسـتخدم لمماثلـة نفـس اللـون الـذي Spotطريقة (
ـــوان (Pantoneعـــادة مـــا يقـــاس بنظـــام ( ـــون مـــن أل ) رقـــم Spot)، حيـــث أن لكـــل ل
 معين؛ على سبيل المثال:

PANTONE 723 C, PANTONE Warm red C, PANTONE Cool 
Gray 3 C 

 التأثير النفسي لأللوان:

يرى اإلنسـان األلـوان علـى أنهـا ألـوان بـاردة أو حـارة، فـاأللوان الحمـراء والبرتقاليـة 
والصـــفراء تـــرتبط بحـــرارة الشـــمس والنـــار، أمـــا األزرق، األخضـــر، والبنفســـجي فتـــرتبط 

 ببرودة األوراق، والبحر والسماء. 
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ألــوان اإلثــارة العاليــة عمومــًا،  بــالرغم مــن أن األحمــِر، األصــفر والبرتقــالي تعتبــر
وأن األزرق، األخضــر، والبنفســجي تعتبــر ألــوان إثــارة منخفضــة، فــإن عتمــة وٕاضــاءة 
اللون يمكن َأن يغير في مضمون الرسالة النفسية التي يعكسها تصميم معين، فعلـى 

ألوان البحر سيكون تأثيره النفسي  منسبيل المثال استعمال تركواز خصائصه قريبة 
 من استعمال األخضر المزرق. أكبر

إن طبيعة األلوان تؤثر في نفس المشاهد بناءًا على طبيعة الجسم والعقـل، حيـث 
أن األحمــر يــؤثر فــي تحفيــز الحــواس ورفــع ضــغط الــدم، ويزيــد مــن الحمــاس وأحيانــًا 

-التـــوتر، بينمـــا يعمـــل األزرق علـــى تهدئـــة األعصـــاب، لهـــذا نجـــد أن الس فيغـــاس 
تعتمـد علـى النيـون األحمـر فـي صـاالت القمـار  -المشهورة بالقمارالمدينة األمريكية 

 ألنه يحفز الكثيرين على االستمرار في اللعب.

أهميــة التــأثير النفســي لأللــوان تــنعكس فــي طبيعــة الملــبس، فمعظــم همــوم النــاس 
اليومية تبدأ بالسؤال: ماذا سألبس؟ إن طبيعة المادة المصنوعة منها المالبس ليسـت 

الســـؤال، وٕانمـــا اختيـــار األلـــوان الصـــحيحة، ومـــن هنـــا تبـــدأ  هـــذا ب علـــىوحـــدها تجيـــ
التســاؤالت األخــرى ســواًء باختيـــار ألــوان األثــاث، أو ألـــوان غــالف الهــدايا، أو ألـــوان 

 الطالء الذي نطلي به جدران بيوتنا...

يعتمد المصممون على معرفتهم بالعالقات اللونية وما قد تنتجـه مـن تـأثير نفسـي 
، وكثيـــرًا مـــا يـــنجح إعـــالن معـــين نتيجـــة التناســـق مـــابين ألوانـــه، وبشـــكل فــي المشـــاهد

علمــي فــإن العلمــاء قــد بينــوا أن اللــون عبــارة عــن ضــوء وأن الضــوء عبــارة عــن طاقــة 
تؤثر بشكل فسيولوجي على اإلنسان عند مشـاهدته للـون معـين،  إذ أن لأللـوان قـدرة 

ا مـن المشـاعر، كمـا أن لهـا على خلق جو من الحزن، الفـرح، اليـأس، األمـل، وغيرهـ
قـدرة علـى فــتح الشـهية، وخلــق اإلحسـاس بــالبرودة أو الـدفء. كمــا أن األلـوان أحيانــًا 
تؤثر في بعضها البعض بطريقة غير متوقعة، فعلى سبيل المثـال عنـد وضـع معظـم 
األلـــوان بجانـــب متمماتهـــا مـــن األلـــوان األخـــرى (كاألصـــفر واألزرق) ينـــتج عـــن ذلـــك 
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التــــأثيرات الكهربائيــــة،  وتبــــدو بأّنهــــا تنســــحب بعيــــدًا عــــن بعضــــها شــــعور بالذبذبــــة و 
)، ومجـازه Color Fatiguingالـبعض، هـذا التـأثير يسـمى إجهـاد اللـون العصـبي (

انه عندما ينعكس لون واحـد علـى جـزء مـن شـبكّيِة العـين لمـدة طويلـة، فـإن العصـُب 
ـــدُأ بإْرســـال إشـــارات مشّوشـــة إلـــى الـــدماغ، ويكـــون ا لتشـــويش النـــاتج عـــن البصـــري َيْب

30Fاأللوان المتممة بكثافة أكثر. (

1( 

ولكـــن لمـــاذا يســـتخدم بعـــض المصـــممين هـــذه الطريقـــة فـــي اختيـــار األلـــوان؟ إن 
اإلجابــة علــى هــذا الســؤال تكمــن فــي حقيقــة ردة الفعــل النفســية للمشــاهد عنــد النظــر 
 علــى تصــميم معــين، حيــث يعــرف المصــممون أن هــذه الطريقــة تثيــر االنتبــاه وتجبــر
عين المشاهد على النظر إلى هذه اإلعالنات، ولكن لمثل هذه الطريقة الفعالة نتائج 
ســــلبية تكمــــن فــــي إعطــــاء الشــــعور بــــالوهم وعــــدم التركيــــز، لهــــذا فالطريقــــة المثلـــــى 
الســـتعمال هـــذه الطريقـــة هـــو أن تحـــاط المســـاحات الملونـــة بخـــط خـــارجي أســـود أو 

اللــونين، وتــدعى هــذه الطريقــة  رمــادي كعامــل حيــادي يقــوم بحفــز الــدماغ علــى فصــل
Stained Glass) .(31F"الزجاج الملون" (

2( 

                                                 
   http://www.pantone.com) الموقع االلكتروني: 1(
 ) نفس المرجع.  2(

http://www.pantone.com/
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 الفصل الثامن

 اتــأنواع المطبوع
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 الفصل الثامن: أنواع المطبوعات

 تمهيد:

تتمتع المطبوعات بأهميـة كبيـرة فـي عـالم التصـميم الجرافيكـي واإلعـالن، لمـا لهـا 
فهــــي األقــــرب إلــــيهم فــــي كــــل مــــن تــــأثير قــــوي ومباشــــر علــــى جمهــــور المســــتهلكين، 

األوقــــات. وقبــــل الحــــديث عــــن أنــــواع المطبوعــــات يجــــدر بنــــا الحــــديث عــــن تقنيــــات 
 الطباعة وتكوين صورة واضحة عن عميات إنتاج المطبوعات المختلفة. 

تقنيات الطباعة تتضمن مجموعة من العمليات إلنتاج نص أو صورة بشكل عام 
بــار، وفــي اآلونــة األخيــرة حــل محــل الــورق مــواد مطبوعــة علــى ورق باســتخدام األح

مــادة مكونــة مــن البالســتيك كثيــرة مــن الممكــن الطباعــة عليهــا مثــل "الفلكــس"؛ وهــو 
والقمــاش تســتخدم بكثــر فــي طباعــة الالفتــات اإلعالنيــة المعــروف بمواجهتهــا ألشــعة 

  الشمس والمطر لفترات طويلة.

 

 أنواع الطباعة: 

وأخـرى فرعيـة. وتنقسـم األنـواع األساسـية إلـى ثالثـة  هناك أنواع أساسـية للطباعـة
  32F1أنواع:

 ).Relief Printingالطباعة البارزة ( )1
 ).Rotagravureالطباعة الغائرة ( )2

 ). Lithographyالطباعة المستوية ( )3

                                                 
1 Gaynor, J., ed., Hard Copy and Printing Materials, Media, and 

Processes, 1990. 



 
 

 134 

 أما طرق الطباعة الفرعية، فمنها ما يلي: 

 ).Silk Screeningالطباعة المسامية ( .1
 ). Electrostatic Printing(الطباعة االلكتروستاتيكية  .2

 ). Raised Printingالطباعة النافرة ( .3

 ). Ink Expectoration Printingطباعة النفث الحبري ( .4

 ).Digital Printingالطباعة الرقمية ( .5

 

 الطباعة البارزة: 

هــــي أقــــدم أنــــواع الطباعــــة، وتعتمــــد علــــى تحبيــــر الحــــروف أو األشــــكال البــــارزة 
النايلون، أو السيريل، ثم ضغطها على سطح الورق. وقد  المصنوعة من المعدن، أو

اســـتخدم الصـــينيون هـــذه الفكـــرة منـــذ آالف الســـنين. وقـــد ُعرفـــت تلـــك الطريقـــة بأحـــد 
أشــــكالها الحديثــــة منــــذ منتصــــف القــــرن الخــــامس عشــــر، واســــتمرت بوصــــفها عمليــــة 

و أساســـية فـــي الطباعـــة لمـــدة خمســـة قـــرون متتاليـــة. وقـــد اســـتحدثت ألـــواح الســـيريل أ
النيلــــون أو المبلمــــرات بــــديًال للقوالــــب المعدنيــــة أو الشــــبكات الحريريــــة فــــي الطباعــــة 
المسامية المسطحة، وُأطلـق عليهـا اسـم الطباعـة المرنـة. ثـم اسـتحدثت رقـائق اللـدائن 
الحساسة للضوء، حيث يتم إبراز األجزاء المراد طبعها على تلك الرقائق، ثـم تعـرض 

صـلب. ثـم يـتم إزالـة األجـزاء غيـر المتصـلبة باسـتخدام للضوء، األمر الذي يجعلهـا تت
المــاء والمحاليــل الكاويــة. ثــم تــدخل تلــك الرقــائق إلــى غرفــة الطباعــة، حيــث تتشــرب 

 الحبر، ثم تالمس الورق، فينتقل الحبر إلى سطح الورق.
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 الطباعة الغائرة: 

وهي على عكس الطباعة البارزة؛ فتتم باستخدام أسـطوانة نحاسـية محفـور عليهـا 
الكــالم، أو الصــور، أو األشــكال المــراد طباعتهــا بحفــار ميكــانيكي أو بأشــعة الليــزر. 
وُتمـــــأل التجـــــاويف الممثلـــــة للكـــــالم أو األشـــــكال بحبـــــر الطباعـــــة، ثـــــم يضـــــغط بهـــــذه 

رق فتطبع الحروف واألشكال. وتسـتخدم هـذه الطريقـة فـي طباعـة األسطوانة على الو 
الصـــور، والمجـــالت، والكتالوجـــات، ومطبوعـــات التعبئـــة، والتغليـــف، وطوابـــع البريـــد، 
وورق الحــائط. وقــد يســتخدم التصــوير الضــوئي فــي هــذا النــوع مــن الطباعــة، حيــث 

اد طباعتهــا مــن ُتَعــرَّض رقــائق الجيالتــين الحســاس للضــوء للرســوم أو األشــكال المــر 
خالل شرائح تم تصويرها ضوئيًا، فيتصلب الجيالتين تبعًا لكمية الضوء المار ممثًال 
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الرســوم التـــي ُصـــورِّت. ثـــم تســـتخدم تلـــك الرقـــائق بعـــد ذلـــك بمثابـــة قوالـــب فـــي عمليـــة 
  33F1الطباعة.

 

 

 الطباعة المستوية: 

تعتمـــد تلـــك الطريقـــة علـــى نظريـــة الفصـــل الـــدهني للمـــاء. وأول مـــن اكتشـــف هـــذه 
، وكـان ذلـك 1796) عـام Aloys Senfelderالطريقة هو األلماني ألويز سـنفلدر (

بطريق المصادفة البحتة، عندما كتب على حجر جيري بقلم رصاص، فسـقط بعـض 
حجر، فالحظ أن الحامض قـد غطـى سـطح الحجـر من محلول حامضي على هذا ال

الجيــري، مــا عــدا األمــاكن التــي كتــب عليهــا بــالقلم الرصــاص، وحينمــا أضــاف حبــر 
الطباعــة علــى ســطح هــذا الحجــر، الحــظ ســنفلدر أن الحبــر قــد اســتقر علــى األجــزاء 

                                                 
1 Karsnitz, J. R., Graphic Arts Technologies, 1984. 
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المكتوبــة، ولــم يتجاوزهــا إلــى األجــزاء األخــرى التــي تخللهــا الحــامض. وعنــدما ضــغط 
 جر على ورقة، وجد أن ما كتبه على الحجر قد ُطبع معكوسًا على الورقة. هذا الح

 

ـــة القـــرن  ـــة اكتشـــاف طريقـــة الطباعـــة المســـتوية. وفـــي بداي ـــك هـــي بداي وكانـــت تل
حجـارة الجيريـة المسـتوية، ثـم تطـورت بعـد ذلـك العشرين تم اسـتبدال لوحـات الزنـك بال

هذه الطريقة من طباعة مباشرة من اللوح المعدني إلى طباعة غير مباشرة باسـتخدام 
)، حيـث سـهلت هـذه Offsetوسيط مطاطي، وهو ما يطلق عليه طباعـة األوفسـت (

الطريقـــة الطبـــع علـــى مختلـــف الوســـائط التـــي ال يمكـــن الطباعـــة عليهـــا مباشـــرة مثـــل 
 ائن والمعادن. اللد

 

 الطباعة المسامية: 

ويســــتخدم فــــي هــــذه الطريقــــة شــــبكة حريريــــة مثبتــــة علــــى إطــــار مــــن الخشــــب أو 
المعدن. وُتْطَلى هذه الشبكة بطالء خاص، وذلك لغلق مسامها، وبعد جفاف الطالء 
تغطى بمـادة حساسـة للضـوء، ثـم يوضـع الشـكل المرسـوم المـراد طباعتـه علـى سـطح 
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ثم ُتعرَّض الشبكة الحريريـة للضـوء عبـر السـطح الشـفاف، فينفـذ شفاف منفذ للضوء، 
 34F1الضـــوء مـــن المنـــاطق غيـــر المرســـومة، فتتصـــلب نظيراتهـــا علـــى الشـــبكة الحريريـــة.

وباســـتخدام بعـــض المـــذيبات العضـــوية فـــي إزالـــة المنـــاطق التـــي لـــم تتصـــلب، تعـــود 
ل غلـــيظ الشـــبكة إلـــى ســـابق حالتهـــا. ويوضـــع اللـــون المـــراد طباعتـــه علـــى هيئـــة ســـائ

القــوام، ثــم يــوزع اللــون بواســطة ضــاغط مطــاطي يســاعد علــى نفــاذ اللــون مــن خــالل 
الشـــــبكة الحريريـــــة؛ حيـــــث يقـــــوم بتلـــــوين المنـــــاطق المطلـــــوب طبعهـــــا علـــــى مختلـــــف 
األسطح. وقد تطورت هذه الطريقة حاليًا، حيث تـتم الطباعـة بهـذه الطريقـة فـي وقـت 

 35F2لكتروني في كل الخطوات.قياسي، وبدقة متناهية، وعن طريق التحكم اإل

 

                                                 
1 Sanders, J., ed., Pigments for Inkmakers, 1990. 
2 Karsnitz, J. R., Graphic Arts Technologies, 1984. 
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 الطباعة اإللكتروستاتيكية: 

فــــي هــــذه الطريقــــة، ُيعــــالج ورق الطباعــــة بشــــحنة كهربائيــــة فــــي المنــــاطق المــــراد 
يرة، ثــم ُيعـرَّض كــلٌّ منهمــا الطباعـة عليهــا، ويعــالج كـذلك مســحوق الحبــر بشـحنة مغــا

إلى جهـد كهربـائي معـاكس لجهـد اآلخـر؛ فيـتم االتحـاد بـين جزيئـات الحبـر وجزيئـات 
 الورق. 

 

 الطباعة النافرة: 

وهي ليست نوعًا مـن أنـواع الطباعـة بقـدر مـا هـي نـوع للمـادة المطبوعـة، فالمـادة 
ام مـواد ملونـة المطبوعة تكون ذات سطح بارز، ويـتم ذلـك بعـدة طـرق؛ منهـا: اسـتخد

ــــى الســــطح المــــراد الطبــــع عليــــه  صــــمغية حراريــــة، أو اســــتخدام الضــــغط الشــــديد عل
 باستخدام قوالب خاصة بهذا الغرض إلنتاج أشكال مجسمة. 

 

 طباعة النفث الحبري: 

تعتمــد هــذه الطريقــة علــى اســتخدام الحاســوب. وتــتم عــن طريــق نفــث الحبــر مــن 
ـــــوب، وتســـــتخ ـــــاريخ صـــــمام دقيـــــق لتظهـــــر بالشـــــكل المطل ـــــة ت دم هـــــذه الطريقـــــة لكتاب

الصالحية على المنتجات الغذائية، والعبوات الدوائية، كما تستخدم لوضـع العالمـات 
 الشفرية واألرقام في تسعير المنتجات المختلفة. 
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 الطباعة الرقمية:

تنفــــذ تقنيــــة الطباعــــة الرقميــــة بواســــطة الحاســــوب وتعتمــــد علــــى شــــحنة كهربائيــــة 
طح المــــــراد الطباعــــــة عليــــــه (ســــــواًء ورق أو قمــــــاش أو لتوصــــــيل الحبــــــر علــــــى الســــــ

 بالستيك...). 

وتعتبـــر الطباعـــة اإللكتروضـــوئية أحـــد أهـــم تقنيـــات الطباعـــة الرقميـــة، وقـــد يظـــن 
الكثيرون أن هذه الكلمة هي إحدى المصطلحات التقنية الجديدة والتـي لـم يسـبق لهـم 

يعبــر عــن تقنيــات أن ســمعوا بهــا مــن قبــل ولكــن الواقــع هــو ان لهــا مصــطلح علمــي 
الطباعــــة الليزريــــة هــــي تــــداول خطــــأ هــــو الطباعــــة الليزريــــة (الطباعــــة بالضــــوء. والم

 الطريقة األقدم وهي جزء من تقنيات الطباعة اإللكتروضوئية).

 

 من أنواع الطباعة اإللكتروضوئية (الليزرية): 

1- )Amplification By Simulated Emission Radiation Light( 
  LASERألحرف األولى من المصطلح المذكور نجد أننا أمام كلمة إن جمعنا ا 

2- )Light Emitting Diodesوالمتعارف عليها باالختصار (  LED. 

وســوف نوضــح فيمــا يلــي الخصــائص المشــتركة والمختلفــة بــين طريقتــي الطباعــة 
 بتوليد الضوء الختالط األمر على الكثير من السادة القراء . 

هي عمليًا كـل المراحـل التاليـة آلليـة توليـد الضـوء مـن تعـريض  األشياء المشتركة
األســـطوانة الحساســـة وشـــحنها إلـــى وضـــع األحبـــار علـــى الـــورق إلـــى عمليـــة تظهيـــر 
وتثبيــت الحبــر علــى الــورق بــالحرارة. أمــا االخــتالف فيكــون إمــا بتعــريض األســطوانة 

نها ( الحساســة لشــعاع ضــوئي واحــد متحــرك علــى عــرض األســطوانة الضــوئية لشــح
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LASER BEAM  أو بتسليط حزمة مسـتقرة ومتسـاوية مـن األشـعة علـى عـرض (
 ). LEDاألسطوانة مرة أخرى لشحنها بشكل متوازن (

إن حزمة ضـوئية واحـدة تصـل إلـى األسـطوانة عبـر مجموعـة مـن المرايـا المكثفـة 
والعاكســـة، وتنتشـــر علـــى عـــرض األســـطوانة عبـــر مـــرآة مضـــلعة متحركـــة، وبالتـــالي 

 ألمر على أجزاء ميكانيكية متحركة عديدة. يعتمد ا

وفي التقنية الثانية هناك مصفوفة من األشعة الليزرية بشع بحيث تغطـي عـرض 
األســطوانة الكامــل بــنفس الوقــت ممــا يعطــي طباعــة اكثــر اســتقرارًا مــن الوســط وحتــى 
األطــراف. عــدم وجــود أجــزاء متحركــة وتجهيــز الــرأس المولــد لألشــعة بمصــفوفة كبيــرة 

المشـــعات يحســـن مـــن الســـرعة بشــكل ملحـــوظ (وهـــذا واضـــح بالطابعـــات الملونـــة مــن 
 صفحة بالدقيقة بكامل األلوان). 30إجماًال حيث تصل السرعة حتى 

 

 أنواع المطبوعات:

 ):Stationaryأوًال: أوراق القرطاسية (

وهـــــي األوراق الرســـــمية الخاصـــــة بشـــــركة معينـــــة، وتســـــمى فـــــي بعـــــض األحيـــــان 
)Corporate ID يكثر استخدامها من قبل موظفي الشركة بشكل يومي، وتقسم )، و

 إلى األنواع التالية:

 ).Business Cardبطاقة أعمال ( •

 ).Letterheadورق مرّوس ( •

 ).Envelopeمغلف رسائل ( •
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أوراق رســمية (ورق فــاكس، ســند قــبض، ســند صــرف، ســند تــأمين، فــاتورة، ورق  •
 تغليف ......الخ).

 ):Business Card) بطاقة أعمال (1

وهــي بطاقــة تعريــف بشــركة معينــة أو شــخص معــين، يكــون اتجــاه التصــميم فــي 
)، ولكــــــن مــــــن الممكــــــن تصــــــميمها بشــــــكل عــــــامودي Landscapeالغالــــــب أفقــــــي (

)Portrait:وعادًة ما تحتوي على المعلومات التالية ،( 

شـــعار الشـــركة، اســــم الشـــخص أو الشــــركة، المســـمى الــــوظيفي، مثـــل (مهنــــدس، 
م، محامي، مدير عام...)، رقم التلفـون، العنـوان، صـندوق البريـد، مصمم، طبيب عا
 ).Website)، موقع االنترنت (E-mailالبريد االلكتروني (
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ســم، ولكــن يجـــوز X 9ســم 5مالحظــة: القيــاس االعتيــادي لبطاقــة األعمـــال هــو 
 استخدام أي قياس يراه المصمم مناسبًا.

 

 ):Envelope) مغلف رسائل (2

ـــى وهـــ ـــاس الرســـالة، ويحتـــوي عل و مغلـــف ورق رســـائل وقياســـه متعـــدد بحســـب قي
 معلومات الشركة  ورقم الهاتف والبريد والعنوان.....الخ.
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  :)Letterhead) ورق مرّوس (3

)، A4وهو ورق خاص بالشـركات للمعـامالت الرسـمية، يكـون قياسـه فـي الغالـب(
ــــى مA3وفــــي بعــــض األحيــــان ( علومــــات الشــــركة (رقــــم )، وتحتــــوي هــــذه الورقــــة عل

الهـاتف، البريـد، العنـوان) بشــكل تكـون هـذه المعلومـات إمــا فـي رأس الصـفحة أو فــي 
 ذيلها، مع أهمية وجود شعار الشركة في رأس الصفحة.
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 ) أوراق رسمية:4

مثـــل (ورق فـــاكس، ســـند قـــبض، ســـند صـــرف، ســـند تـــأمين، فـــاتورة، ورق تغليـــف 
 ......الخ)، ولكل قياس مختلف.
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 المنشورات اإلعالنية والتعريفية:ثانيا: 

وهــي جميــع مــا يــتم طباعتــه علــى الــورق ليكــون فــي متنــاول األيــدي، بهــدف نقــل 
فكرة إعالنية معينة عن منتج أو خدمـة، ويمكـن اسـتغالل هـذه المـواد للتعريـف بجهـة 

 معينة أو إلعالم الناس بخبر ما. وهذه المنشورات يمكن أن تكون:

 ).Posterبوستر ( •

 ).Brochureبروشور ( •

 ).Cataloguesكتالوج ( •

 ).Folderملف ( •

 ).Menuقائمة الطعام ( •

 ).Invitation Cardsبطاقات الدعوة ( •

 ).Newsletterإخبارية ( نشرة •

 ).Newspaperصحيفة ( •

 ).Magazineمجلة ( •

 ).Book Coverغالف كتاب ( •

 ).Credit and ATM Cardsبطاقات االئتمان والصراف اآللي ( •

 ).Prepaid Cardsلشحن (بطاقات إعادة ا •

 ).Labelليبل ( •

 وفي التالي تفصيل لهذه األنواع:

 ):Poster) بوستر (1

البوســتر هــو أداة إعالنيــة وٕاعالميــة فــي الغالــب، ويمكــن اســتخدامها فــي الــديكور 
والتـــزيين فـــي بعـــض األحيـــان، وهـــو متعـــدد األحجـــام واألهـــداف، ويعتبـــر أســـرع مـــادة 

 لى الجمهور.إعالنية مطبوعة لنقل األفكار إ
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، أو أصـــغر مـــن ذلـــك، حيـــث )A5يمكـــن أن يكـــون أصـــغر قيـــاس للبوســـتر هـــو (
يكون في متناول أيدي الناس لمشاهدته عن قرب، ويسمى في بعض األحيان فاليـر 

)Flyer ويمكــن أن يكــون البوســتر عبــارة عــن ملصــق علــى جــدار أو زجــاج محــل ،(
يكون اتجاه البوستر عرضـي  تجاري. ومن الممكن بحسب قواعد التصميم العامة أن

)Landscape) أو طولي (Portrait .( 

أما بالنسبة لألوراق المستخدمة في طباعة البوسترات فإنها متعددة؛ فمنهـا النـاعم 
والثقيل، ومنها الناعم والخفيف، وهناك أنواع أخرى تتعدد بحسب طلب الزبون، لكـن 

يــة هــو الــورق المســمى جالســيه األكثــر شــيوعًا ومالئمــًة ألغــراض البوســترات اإلعالن
)Gloss:وهو على نوعين ( 

 ).Glossyالالمع ( )1
 ).Mattالمعتم ( )2

وفي بعض األحيان تستخدم المطابع "كرتون" سميك ومن ثم تقوم بتغطيته بطبقة 
مــن الســلوفان؛ وهــي مــادة شــفافة تكــون المعــة أو معتمــة تشــبه الــورق الشــفاف الــذي 

 نستخدمة لتجليد أوراقنا الرسمية.

يمــــا يتعلــــق بفكــــرة البوســــترات اإلعالنيــــة وســــر نجاحهــــا، يقــــول ديفيــــد أوغيلفــــي وف
ن أي بوستر مهمـا كـان إ) العالمية المتخصصة بالتصميم: Ogilvyمؤسس شركة (

قياســه يجــب أن يحتــوي علـــى العناصــر التــي تشــكل معادلـــة "جــذب االنتبــاه"؛ والتـــي 
 تعتبر سر نجاح أي تصميم، وهذه العناصر هي:

 ).Visualصورة ( -1

 ).Captionتعليق بسيط على الصورة ( -2

 ).Headlineعنوان ( -3
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 ).Copyنص اإلعالن ( -4

 معلومات االتصال والعنوان (التوقيع). -5

 
 Ogilvyبوستر 

الصور والرسومات هي بهارات التصميم، إال أن تصميمًا يحتـوي علـى كثيـر مـن 
يقوله التصميم، لذا فـإن مـن  الصور يجعل من الصعب على القارئ التركيز على ما

ولـــيس كوســـيلة  الضـــروري أن تعمـــل الصـــور داخـــل التصـــميم كـــداعم لفكـــرة التصـــميم
 . لتشتيت االنتباه

في الحقيقة ليس هنـاك مقيـاس سـريع يمكننـا مـن معرفـة مـا إذا كانـت الصـور فـي 
التصميم كثيرة أم ال، ونحن فقط نستطيع إحساس ذلك بالفطرة، ومـن األمـور المهمـة 

 تي قد ترشدنا إلى ذلك مايلي:ال



 
 

 150 

تقليل العدد: بدًال من استخدام عدد كبير من الصور الصغيرة نستطيع تقليل  )1
  دلك بواسطة استخدام صورة أو صورتين كبيرتين فقط.

ـــه مـــن  )2 ـــاه، فإن ـــد مـــن الصـــور التـــي قـــد تشـــتت االنتب إذا مـــا كـــان هنـــاك العدي
بتكبيــر حجمهــا  األفضــل عنــدها أن نميــز صــورة واحــدة عــن األخريــات ودلــك

ولكــن يفضــل فــي  أو حــدودها، مــع إبقــاء صــفة الوحــدة علــى الصــور الباقيــة.
 الكثير من األحيان استخدام صورة واحدة (بحسب معادلة ديفيد أوغيلفي).

) مـــن األشـــياء المهمـــة فـــي تصـــميم البوســـترات Headlinesالعنـــاوين الرئيســـية (
ي) في أي بوستر هو لفت االنتبـاه، اإلعالنية، فالفكرة من العنوان الرئيسي (التصدير 

حيــث أن العنــوان الرئيســي المــتقن قــادر علــى تحــريض القــاريء وجــذب انتباهــه، وٕاذا 
كنــت تعتمــد علــى جســم اإلعــالن أكثــر مــن العنــوان الرئيســي فإنــك ال محالــة ســتجعل 

 % من نقود تكلفة هذا البوستر اإلعالني. 80صاحب اإلعالن يخسر 

وسـة يحبـذ االهتمـام بهـا عنـد كتابـة العنـوان التصـديري وهناك عدة أمور فنيـة مدر 
فــي أي بوســتر إعالنــي مــن خــالل اســتعمال الكلمــات المناســبة وذات الوقــع النفســي 

 :منهاالقوي لدى المشاهدين والقراء، و 

 إيقاد الفضول وحب االستطالع في نفس المشاهد. -
 التلميح عن حل لمشكلة هامة تخص معظم الناس. -

 .التلميح عن منفعة -
 اعتماد القصر في الجمل والعبارات. -

 الحرص على أن تكون قوة العنوان مناسبة لقوة المقال أو اإلعالن. -

 اجتناب العناوين الخادعة أو المبالغ في عباراتها. -
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تســـــتطيع تكـــــوين الفضـــــول لـــــدى القـــــاريء مـــــثًال عـــــن طريـــــق اســـــتخدام األســـــئلة 
عــن طريــق طــرح  رية، أواالســتفزازية، أو عــن طريــق اســتخدام الجمــل األشــبه بالشــع

 فكرة مشوقة لدى جميع فئات الناس.

الحــظ فــي إعــالن أوغيلفــي وجــود "مســاحة بيضــاء كبيــرة"، فمــا الهــدف مــن هــذه 
إن مـــن أصـــعب المفـــاهيم فـــي التصـــميم هـــو مصـــطلح (الفـــراغ  المســـاحات البيضـــاء؟

األبـــيض)، ربمـــا ألنـــه يبـــدو ذو تـــأثير ســـلبي، فـــالفراغ يعنـــي: غيـــاب الـــنص وغيـــاب 
ر، مساحة فارغة، مساحة سلبية خالية، ولكن مع كل هده السلبيات فإن الفـراغ الصو 

 البيض مهم جدًا.

لــيس بالضــرورة أن يكــون لــون المســاحة الفارغــة أبــيض؛ والمقصــود هنــا المســاحة 
بمثابـة غرفـة تـنفس بصـرية للعـين، حيـث  الخاليـة مـن أشـكال أو نصـوص. إن الفـراغ

اصر التصميم من صـور ونصـوص، وفـي التصـميم يريح العين أثناء انتقالها بين عن
الجرافيكــي الفــراغ مهــم فــي تصــنيف التصــميم، فعنــد نقــل رســالة معينــة عــن (ســلطة، 

 المســاحات الفارغــةرزانــة، أو رقــي)  فــإن المصــممين يهتمــوا بــأن يضــيفوا الكثيــر مــن 
 أما في حالة اإلعالنات العادية التي تخاطب معظم الناس بفكرة بسيطة يحبذ عندها

 استخدام فراغ أقل.
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 مجموعة من البوسترات اإلعالنية
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 ): Brochure) بروشور (2

إلـى عـدة طويـات  وهو عبارة عن نشرة إعالنية تتكون من طوي صـفحة التصـميم
عــن  البروشــور يختلــفبهــدف عــرض أكبــر كميــة مــن المعلومــات، وفــي هــذه النقطــة 

تج أو شـركة معينـة باإلضـافة إلـى البوستر بأنه قد يحتوي علـى شـرح مفصـل عـن منـ
اســـتخدام الصـــور واألشـــكال المختلفـــة. كمـــا أن المطـــابع تســـتخدم نفـــس أنـــواع الـــورق 

 المستخدمة في طباعة البوسترات اإلعالنية، وبحسب طلب الزبون.
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 أنواع البروشور:

 من ناحية الفكرة: -أ

شــورات وهــذا النــوع مــن البرو  ):Leave-Behindsاذهسغغهذ آةغغذق هذئئغغق ( -1
ـــذا يجـــب أن يحتـــوي هـــذا  التـــي تتركهـــا وراءك بعـــد االجتمـــاع مـــع زبـــون محتمـــل. ول
البروشــور علــى تلخــيص كامــل عــن الخدمــة أو المنــتج، واســتخدام تعبيــرات قويــة مــن 
شــأنها أن تــدوم لمــدة طويلــة فــي مخيلــة هــذا الزبــون بعــد انتهــاء االجتمــاع ممــا يــؤدي 

 خدمتك. بالنهاية إلى موافقته على شراء منتجك أو

يمكـن مالحظــة هـذا النـوع عنــد  ):Point-of-Salesاذهسغهذ مقغئض ئكايغغظ ( -2
وجودك في بنك أو في شركة تأمين، حيث يكـون هنـاك الكثيـر مـن هـذه البروشـورات 
مــن حولــك لتطلــع عليهــا فــي نفــس الوقــت، أو مــن الممكــن أن تأخــذها لتتطلــع عليهــا 

دلة أوغيلفي التي ذكرناها سابقا في الحقًا. إذن، من المستحسن أن ينفذ المصمم معا
 موضوع البوسترات لجذب انتباه المستهلكين، وٕاحداث التأثير المطلوب.

 

ة ( -3 ب ئكضكاغئ بحسـب المسـمى  ):Respond to Inquiriesاذهسغهذ ؤجئاغ
فــإن هــذا البروشـــور يعنــي ذلــك الـــذي ســيتم إرســـاله إلــى الزبــون الـــذي أبــدى اهتمامـــًا 

التصال لالستفسار عـن ذلـك المنـتج. يمثـل هـذا النـوع مـن بمنتج شركة معينة وقام با
البروشورات مرحلة ماقبل الشراء، ألن الزبون المحتمل قام فعًال بتكوين قـرار للشـراء، 
وفي علم التسويق عندما يتم ذلـك فـإن الزبـون أقـرب مـايكون لشـراء منـتج معـين. فـي 

تؤكـد للزبـون علـى أنـه  هذه الحالة يجب إرسال مثـل هـذا النـوع مـن البروشـورات التـي
 لن يستطيع االستمرار بالحياة بدون ذلك المنتج.
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لائسغغغذ ( -4 وهــو النـــوع الــذي يـــدرج مـــع  ):Direct Mailاذهسغغهذ ئكاذيغغغخ ئك
الطرود البريديـة، ولـه تـأثير فعـال فـي عمليـة بيـع المنتجـات، حيـث مـن المعـروف أن 

حتملــين لهــا أثــر فعــال فــي الرســائل التســويقية التــي تبعثهــا الشــركات إلــى زبائنهــا الم
تكـــوين قـــرارات الشـــراء لـــدى المســـتهلكين، فكيـــف إذا كانـــت هـــذه الرســـائل علـــى شـــكل 

 بروشورات تحتوي على ألوان مريحة وصور معبرة، بالتأكيد سيكون التأثير أقوى.

ة ( -5 لايعئ وهـو البروشـور الـذي  ):Sales Support Toolاذهسهذ ذجئك ئك
قالتهم علـــى الزبـــائن المحتملـــين، حيـــث تقـــوم هـــذه يســـتخدمه رجـــال المبيعـــات فـــي تـــن

 البروشورات بعملية داعم للكالم الذي سيقوله رجال المبيعات حول المنتج. 

 

 من ناحية الطويات: -ب
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م ( -1 وجوه مع طويتين متوازيتين، وهو النوع  6له  ):C-Foldاذهسهذ ضهيةي
 ,business letter, letterfoldاألكثر انتشارًا، ولهـذا النـوع تسـميات أخـرى مثـل (

tri-fold, brochure fold ( 

 

 

م ( -2 وكمـا واضـح مـن التسـمية فـإن  ):Accordian Foldاذهسهذ آقهذخيغه
وجــــوه مــــع طــــويتين متــــوازيتين ومتعاكســــتين فــــي االتجــــاه، حيــــث يشــــبه جهــــاز  6لــــه 

، ولهــــذا النــــوع تســــميات 10أو  8األكورديــــون الموســــيقي. ويمكــــن أن تكــــون الوجــــوه 
 ).Z Fold, Zig-Zagثل (أخرى م
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وهـــو ورقـــة مطويـــة إلـــى عـــدد مـــن ): Spiral Foldاذهسغغغهذ حكرهمغغغى ( -3
أو أكثـر بشـكل متـداخل. ولهـذا  2الطويات بشكل حلزوني حيث تكون هذه الطويات 

 ). Roll Fold, Barrel Foldالنوع تسميات أخرى مثل (

 

يــات المهمــة فــي كمـا هــو الحــال فــي البوســتر فــإن مــن الضــروري تــوفر بعــض الفن
 البروشور لجذب االنتباه، ومن هذه الفنيات:

 ) مميز.Headlineاستخدام عنوان تصديري ( -
 استخدام صور معبرة. -

استخدام األحرف الكبيرة والصغيرة معًا، حيث من المعروف أن األحـرف الكبيـرة  -
 تقلل من تأثير الرسالة اإلعالنية.

 اين الفقرات.) في عنو Boldاستخدام وجه الطباعة العريض ( -

زيــادة المســافة بــين الســطور مــن جهــة، وبــين الكلمــات مــن جهــة أخــرى يزيــد مــن  -
 وضوح القراءة.

 الحرص على إبقاء السطور قصيرة قدر اإلمكان. -

 الحرص على ترك هوامش مناسبة في جهات الوجه األربعة. -

ال إبداء االهتمام بالزبون عن طريق استعمال (أنت، أنتم...) والتقليل من استعم -
 (أنا، نحن...).
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اســـتخدام بعـــض الكلمـــات التـــي لهـــا أثـــر ســـحري علـــى المســـتهلك مثـــل (مجانـــًا،  -
 جديد، وّفر، اآلن، سهل، مجّرب، رائع...).

 تجنب وضع األسعار أو صور لموظفي الشركة. -

 

 ):Catalog) كتالوج (3

هـــو بمثابـــة بروشـــور فـــي تكوينـــه لكـــن بعـــدد صـــفحات أكثـــر، وغالبـــًا مـــا يســـتعمل 
بمنتجــات شــركة معينــة وأســعارها وكيفيــة شــراء تلــك المنتجــات، أو لإلعــالن  للتعريــف

 عن مهرجان ثقافي وموعد الحفالت... وهكذا.
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 ): Folder) فولدر (4

وهو مكون من صفحتين متقابلتين ليشكل ملفًا لحفظ األوراق والمسـتندات داخلـه، 
 ) في كل جانب.A3)، حيث (A2والقياس المعتاد له هو (

 

)، Stationaryصــميم الفولــدر بشــكل عــام يعتمــد علــى تصــميم مــا يمســى (تإن 
والتــي ســبق الحــديث عنهــا. وهــو فــي األســاس خاضــع لقواعــد معينــة كاتباعــه لــنفس 

، وهـــذا يعنـــي اتبـــاع نفـــس وغيرهـــا األلـــوان المســـتخدمة فـــي الشـــعار وبطاقـــة األعمـــال
ميم في أكثر مـن هذا ما يسمى بوحدة التص ؛الخاصة بنفس الشركةروحية التصاميم 

 مطبوعة.

 :)Menu) قائمة الطعام (5
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يحتــاج تصــميم قائمــة الطعــام إلــى ذوق مــن نــوع خــاص، ويتطلــب مــن المصــمم 
اســتخدام األلــوان الفاتحـــة للشــهية مـــع اســتخدام صـــور معبــرة عـــن موضــوع التصـــميم 

إن قائمة الطعام هي الجزء  .وقادرة على خلق التأثير النفسي المطلوب لدى المشاهد
ساســي فــي عمليــة نقــل االنطبــاع للزبــون، فهــي ببســاطة تــتكلم عــن نوعيــة الخدمــة األ

  المقدمة في مطعم معين، وقادرة على إقناع الزبون من النظرة األولى.

 

االنتباه إلى المالحظات  الجيدمن أجل تصميم أفضل لقائمة الطعام، من 
 التالية:

ألصناف في مجموعات ذو رتب بنود القائمة بالتسلسل المنطقي، وحاول جمع ا -
ترتيب تسلسلي أيضًا؛ مثل (المقبالت، الشوربات، األطباق الرئيسية، 

 المشروبات، الحلويات..).
، وبعض درجات درجات اللون البرتقاليألوان فاتحة للشهية مثل استخدم  -

 .األحمر
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، وال تكثر من أنواع خطوط الطباعة في استخدم خط طباعة سلس وانسيابي -
 .الواحدة قائمة الطعام

 ضع عالمات معينة لتمييز بعض األصناف لمزيد من لفت االنتباه. -

ودين في الصفحة الواحدة، مرتب األصناف في أعمدة، على أن ال تزيد عن ع -
 لإلبقاء على الرزانة واألناقة. 

 

 :)Invitation Cards) بطاقات الدعوة (6

ى مــــع تنــــوع البســــاطة هــــي أســــاس تصــــميم بطاقــــات الــــدعوة بكافــــة أشــــكالها، حتــــ
األشــكال واأللــوان فــي بعــض أنــواع البطاقــات تبقــى البســاطة هــي العامــل الــرئيس فــي 

 جعل بطاقات الدعوة ناجحًة في تصميمها.

 

 من الممكن تقسيم بطاقات الدعوة إلى قسمين رئيسين:
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ب: لي ة ئكذزغغغ وتشـــمل جميـــع البطاقـــات التـــي قـــد ترســـل مـــن الشـــركات  آ. ئكاضئفغغغئ
ًا تلـك التـي قـد ترسـل مـن جمعيـة أو نقابـة تـدعو فيهـا فئـة الحكوميـة والخاصـة، وأيضـ

 معينة من الناس لحضور مؤتمر علمي أو ندوة فكرية...إلخ.

ب: لي ة غيغغذ ئكذزغغ وتشــمل جميــع البطاقــات التــي قــد ترســل مــن وٕالــى  ا. ئكاضئفغغئ
 ر حفل زواج، أو حفلة راقصة...إلخ. و أشخاص عاديين بهدف دعوتهم لحض

 

 :)Newsletterإخبارية ( نشرة) 7

النشــرة اإلخباريــة هــي مــا يشــبه الجريــدة الرســمية التــي نقرأهــا بشــكل يــومي، لكــن 
وهـي خاصـة بجهـى معينـة كشــركة حجمهـا خاضـع للتغييـر بحسـب تصـور المصـمم، 

تجاريــة أو منظمــة حكوميــة تصــدر بشــكل دوري لعــرض معلومــات أو أخبــار خاصــة 
  بشركة معينة.

 

 عدة أسس: يعتمد تصميم النشرة اإلخبارية على
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) والتنويعــات الكثيــرة Fontsالتقيــد بعــدم اســتخدام الكثيــر مــن خطــوط الطباعــة ( -
 التشتت لدى عين المشاهد. خلقفي األشكال، فهذا من شأنه 

نوع مناسب من خطوط الطباعة، وهنا يجب مراعاة اختيار خط طباعي أختيار  -
ٕاحـــداث التـــأثير يتميـــز بالرزانـــة والمتانـــة إلضـــفاء الطـــابع الرســـمي علـــى النشـــرة و 

 المطلوب.

 استخدام هوامش ثابتة إلعطاء المظهر الجيد. -

ـــد بعـــدد  - ـــى التقي اســـتخدام األعمـــدة فـــي النشـــرة يزيـــد مـــن متانتهـــا، مـــع االنتبـــاه إل
 األعمدة في جميع الصفحات.

؛ فمـــن المعـــروف فـــي )Spreadsالحـــرص علـــى انســـجام الصـــفحات المتقابلـــة ( -
والمجـالت أن الشـريحة الواحـدة مكونـة مـن تصميم النشرات اإلخبارية أو الجرائد 

 جانب).-جانب، و خلف-صفحات (وجه 4

 ).Headlinesاستخدام العناوين التصديرية المناسبة ( -

)، وضــعها فــي صــندوق Boldالتأكيــد علــى النقــاط المهمــة، مثــل: خــط أغمــق ( -
غــامق وتحويــل لــون الــنص إلــى لــون معــاكس، رســم حــدود حــول الــنص المــراد 

 .إلخ.التأكيد عليه..

 إضافة عناوين للصور المستخدمة في النشرة اإلخبارية بقدر اإلمكان. -

ال اغفــل عــن أهميــة اســتخدام بعــض األلــوان فــي النشــرة، فهــذا مــن شــأنه إعطــاء  -
 مزيد من الجمالية والحياه إلى التصميم العام.

 تحقق من التصميم الكلي وراجع النصوص. -

 

 

 ):Newspaper) الصحيفة (8
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وسيلة اتصال جماهيرية مؤثرة، فهي تظـل مـع القـارئ ليتصـفحها تعتبر الصحيفة 
فــي أوقــات مختلفــة مــن يومــه، وهــو علــى ارتبــاط وثيــق بهــا، لــذا فهــي وســيلة إعــالن 

 فعالة ومؤثرة للعديد من إعالنات المنتجات المعمرة والكماليات واألسماء التجارية.

 

ــــة، و ب التجاريــــة بنــــي الماركــــاتياإلعــــالن عبــــر الصــــحف أســــلوب إن  قــــيم يفعالي
رفع من مبيعات المنـتج. وهـذه يالتواصل على المستوى العاطفي مع القارئ، كما أنه 

الحقــائق أثبتتهــا دراســة حديثــة قامــت بهــا وكالــة تســويق الصــحف فــي بريطانيــا عــام 
، بالتعـــاون مـــع وكالـــة (هـــول انـــد بـــارتنرز) ألبحـــاث االتصـــاالت والماركـــات، 2006
هي وسيلة إعالنية فعالة، ولكنها تعاني التقليل من  الدراسة أن الصحف أثبتتحيث 

 شأنها. 

شــملت الدراســة أســماء تجاريــة كبــرى، مثــل (تويوتــا، فوكســهول، روك، ومنتجــات 
مولر المشتقة من الحليـب)، وتتضـمن النتـائج عـدة أمـور الفتـة؛ فقـد أظهـرت الدراسـة 

التـزام المسـتهلك اختبارا أظهر أن الصحف لديها تـأثير ايجـابي تجـاه  13من  10أن 
بالمنتج. وعلى سـبيل المثـال، فقـد تسـبب إعـالن منتجـات لـبن (مـولر) فـي الصـحف، 
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أضــعاف.  9إضــافة إلــى اإلعــالن فــي التلفزيــون بزيــادة فــي االلتــزام بــالمنتج بمقــدار 
حملــة دعائيــة ليظهــر أن اإلعــالن  13إضــافة إلــى ذلــك فــإن البحــث تضــمن تفحــص 

 لمنتج. في الصحف يقوي مدى التعرف على ا

% في زيارات موقعها 39هذا فيما الحظت شركة السيارات (فوكسهول) ارتفاعا قدره 
االلكتروني، ويعود ذلك بحسب الدراسة إلى حملة تسويقية في الصحف لموديل 
(تيغرا)، مما يدل على قدرة اإلعالن في الجريدة على دفع المستهلك إلى تصفح 

 )36F1( المواقع اإللكترونية.

 

 ): Packageعلب االستهالكية (ثالثًا: ال

وهو الصندوق المخصص لوضع منتج أو سلعة معينـة داخلـه مـن أجـل تحضـيره 
ــــاك  ــــورق، وهن ــــبكج العــــادي المصــــنوع مــــن ال ــــواع؛ فهنــــاك ال للتســــويق، والبكجــــات أن

و   CD'sالمصنوع من مواد أخرى كالحديد أو الزجاج، وهنـاك البكجـات الخاصـة بــ 
Cassettes. 

  

                                                 
 10043العدد  2006مايو  28هـ  1427جمـادى االولـى  01االحـد  جريدة الشرق األوسط، )1(
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البكجات هو أحد أهم عناصر اإلعـالن فـي الشـركات التجاريـة، حيـث إن مصمم 
أنــه قــادر علــى جــذب المســتهلك نحــو المنــتج مــن بــين آالف المنتجــات فــي األســواق، 
وســواًء كانـــت جــودة المنـــتج الموجــود داخـــل الــبكج مرتفعـــة أو منخفضــة فـــإن الســـبب 

يتكـون عنـدما ينظـر الرئيس لنفاذ كميات كبيرة من المنـتج هـو التـأثير البصـري الـذي 
 المستهلك إلى بكج معين. 

وهذه ليست مهمًة سهلة، فكثرة المنتجات وتنوع منتجاتها جعلـت مـن هـذه العمليـة 
غايــة فــي التعقيــد، لــذا وجــب علــى كــل مصــمم أو معلــن التعــرف علــى تلــك التقنيــات 

تي السحرية التي باستطاعتها جذب العين وٕاحداث التأثير المطلوب، وهذه التقنيات ال
أتحــدث عنهـــا هـــي أن يكـــون المصـــمم علـــى درايـــة تامـــة بقواعـــد وعناصـــر التصـــميم، 
وخطوط الطباعة المناسبة، كما يجب أن يكون ملمـًا بعلـم األلـوان ومـا لهـا مـن تـأثير 

 نفسي على المستهلك. 

 

فـــي أغلـــب األحيـــان يحتـــوي الـــبكج علـــى عـــدد مـــن العالمـــات التجاريـــة المتعـــارف 
)، وهي مجموعة من األشكال التي Barcodeالمة بار كود (عليها دوليا، وأهمها ع
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وبقياســـــات متعـــــددة تمثـــــل شـــــيفرة  37F1تكـــــون فـــــي الغالـــــب مســـــتطيالت طوليـــــة االتجـــــاه
)Code متكونــــة مــــن أرقــــام خاصــــة بــــالمنتج لســــهولة قــــراءة معلومــــات هــــذا المنــــتج (

 Auto ID Data Captureبواســطة الكمبيــوتر. وتســتخدم هــذه التقنيــة نظــام (

(AIDC( المعــــروف بدقتــــه وســــرعته فــــي قــــراءة البيانــــات الحاســــوبية. تســــاعد هــــذه (
 التقنية في جرد المواد والبضائع في المخازن، كما أنها تقلل من حاالت السرقة.

 

ال يقتصر تصميم البكجات على علب المنتجات االستهالكية، وٕانما يمتد ليشـمل 
ة والطبيــة. ويــدخل فــي أي منــتج يوضــع فــي داخــل صــندوق مثــل األجهــزة الكهربائيــ

تصــميم البكجــات أيضــًا تصــميم زجاجــات المشــروبات وعلــب مستحضــرات التجميــل 
 والعطور واألكياس التي توضع فيها السلع المختلفة.

 
                                                 

ظهـــرت فـــي اآلونـــة األخيـــرة أنـــواع جديـــدة مـــن البـــاركود ال تقتصـــر علـــى اســـتخدام المســـتطيالت  1
 الطولية وٕانما األشكال األخرى.
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إن معظـم مصــممين البكجــات فــي العــالم يحــاولون تصــميم بكجــات تنتشــر عالميــًا 
المعـروف عالميـًا، ) بشـكلها المميـز و Coca Colaمتبعين فـي ذلـك تصـميم زجاجـة (

كـوال مـن مجـرد النظـر  حتى أنه أينما تـذهب فإنـك تسـتطيع التعـرف علـى منـتج كوكـا
 إلى الزجاجة.

 

 رابعًا: اللوحات اإلعالنية كبيرة الحجم:

هنــــاك أشــــكال ومقاســــات عديــــدة للوحــــات اإلعالنيــــة، تختلــــف بــــاختالف الهــــدف 
 الوظيفي لإلعالن، ومن هذه األشكال:

 ):Billboardاس (اللوحات كبيرة القي )1

يستخدم هذا النوع علـى واجهـة وأسـطح البنايـات، وتمتـاز بكبـر حجمهـا، وهـي تهـدف 
أغراضــًا إعالنيــة بهــدف التــرويج لمنــتج أو ســلعة معينــة. تســتطيع الســيارات والمشــاة 

 رؤية هذه اللوحات بشكل واضح.
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 )Billboardمثال على لوحة (

ت االعالنيـــة يجـــب أن يخضـــع لقواعـــد الجـــدير بالـــذكر أن تصـــميم مثـــل هـــذه اللوحـــا
أن يحـاول  هذه القواعـد أهم أجل تحقيق الهدف المنشود بفعالية، ومن بينمعينة من 

المصمم قدر االمكان التقليل من العناصر داخل مساحة اللوحة آخذًا بعين االعتبـار 
لن يحتاج وقت طويل لقراءة ومتابعـة جميـع  -وخصوصًا راكب السيارة–ان المشاهد 

هـــذه القاعـــدة تشـــمل جميـــع االعالنـــات فـــي عـــالم التصـــميم، لكـــن  اصـــيل اإلعـــالن.تف
 ).Billboardيجب التأكيد عليها في اللوحات الكبيرة (

 

 

: وتســتخدم أمــام )Signageالالفتــات اإلعالنيــة الخاصــة بالمحــال التجاريــة ( )2
 المحال التجارية للتدليل على نوع المشاط التجاري الذي يمارسه هذا المحل. 
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ـــاء )Highway Signageإعالنـــات الطـــرق ( )3 : وهـــي تلـــك التـــي تراهـــا أثن
قيادتـك علــى الطــرق الخارجيــة أو الداخليــة، وتعتمـد علــى قلــة التفاصــيل نظــرًا 

 لقلة الوقت الالزم لمشاهدتها.

: ولهــــا أشــــكال كثيــــرة، أكثرهــــا )Internal Signageاللوحــــات الداخليــــة ( )4
نع إن كانـــــت تحتـــــوي علـــــى )، وال مـــــاRoll-upاســـــتخداما هـــــو مـــــا يســـــمى (

ى اللوحــات االعالنيــة كبيــرة الحجــم، أل تفاصــيل أكثــر مــن تلــك الموجــودة علــ
المشــاهد يملــك الوقــت الكــافي لقراءتهــا، ومــن هنــا وجــب علــى المصــمم لفــت 
نظر المشاهد إلى مثل هذا النوع من اللوحات حتى يحرك في نفـس المشـاهد 

 الحماس ليتابع قراءة اإلعالن.

ي فــي الغالــب مصــنوعة مــن القمــاش أو البالســتيك، وتســتخدم اليافطــات: وهــ )5
 ألغراض إعالنية مؤقتة.

 
 مثال على لوحة طريق
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 أنواع الصور وخصائصها 
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 الفصل التاسع: أنواع الصور وخصائصها

كل تصميم أو صورة في الكمبيوتر يجب أن تكون علـى هيئـة التنسـيقات التاليـة، 
ف علــــى أهــــم التنســــيقات الخاصــــة بالمطبوعــــات وتلــــك الخاصــــة وفيمــــا يلــــي ســــنتعر 

 باالنترنت:

PSD 

Photoshop 
Document 

هــذا  النسـق األساسـي فــي برنـامج الفوتوشـب، حيـث أن هـو
النســق يحفــظ العمــل مــع جميــع الطبقــات والشــرائح الموجــودة 

رغبتــك فــي عمــل بعــض التغيــرات  فيــه لــذا يمكــن فــي حالــة
 النسق المثالي. على العمل فهذا النسق يعتبر

BMP 

Bit-map 
Pixel 

هذا النسق من إنتاج شركة مايكروسوفت وهو خاص بنظـام 
 16ويندوز، ويدعم الكمبيـوتر هـذا النسـق بـألوان تصـل إلـى 

الضــغط الغيــر فقــداني  مليــون لــون ويمكنــك إســتخدام نظــام
وهــــو نظــــام ضــــغط للملفــــات التــــي بهــــذا النســــق حيــــث يقــــوم 

حة فـي القـرص دون التضـحية تـوفير المسـا بالمسـاعدة علـى
عمليات الفـتح  بأية بيانات، ولكن هذا التنسيق يقوم بتبطيء

 والحفظ.

GIF 

Graphics 
Interchange 

Format 

لونـــا فقـــط مـــن خـــالل هـــذا  256التعامـــل فقـــط مـــع  يمكنـــك
المفهرســة كمــا أن هــذا  النســق وتســمى هــذه األلــوان بــاأللوان

لــذا شــاع إســتخدامه  النســق ال يأخــذ حيــزا كبيــرًا مــن الــذاكرة؛
 في اإلنترنت لما له من حجم صغير وسرعة في التحميل.

EPS  وهي من الصيغ المقبولة بصورة كبيرة بين العديد من برامج
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Encapsulate
d PostScript 

أنهــا تســتخدم علــى  الرســومات وبــرامج النشــر المكتبــي، كمــا
38Fنطـــاق واســـع فـــي كـــل مـــن وينـــدوز ومـــاكنتوش(

ـــم 1 )، وقـــد ت
ــــات الصــــور الرســــومية  إنشــــاء هــــذه ــــاء بمتطلب الصــــيغة للوف

)illustrations فإذا كنت تحتـاج إلـى إدراج الصـورة فـي ،(
برنــامج للنشــر المكتبــي كبرنــامج كــوارك إكســبرس أو أدوبــي 

 فإستخدم هذا النسق. إليسترايتور أو ربما أدوبي بيج ميكر

JPEG (JPG) 

Joint 
Photographic 
Experts Group 

ا النسـق لضـغط الصـور قبـل نشـرها علـى اسـتخدام هـذ يشـيع
االنترنت وهو نسق فاقد للبيانات حيث أنه يؤدي إلى حـذف 
بعـض بيانــات الصـورة أثنــاء الضــغط وعـادة ال يــتم مالحظــة 

بيانـات كمـا أن هـذا النسـق يعتبـر التنسـيقات  ما تـم فقـده مـن
ذات المســــــــاحة التخزينيــــــــة الصــــــــغيرة لــــــــذا يعتمــــــــده بعــــــــض 

مـــن جـــودة عاليـــة وصـــغر حجـــم مصـــممين المواقـــع لمـــا لـــه 
 المساحة التخزينية.

AI 

Adobe 
Illustrator 

 Adobeالنســق األساســـي فـــي برنــامج الليســـتريتر ( هــو

Illustrator حيـــث أنـــه يمكنـــك التعـــديل عليـــه فـــي وقـــت ،(
 ).Vectorالحق، ويعتبر من نوع (

CDR 

CorelDraw 

)، CorelDrawالنسق األساسي فـي برنـامج كورلـدرو ( هو
التعــــديل عليــــه فــــي وقــــت الحــــق، ويعتبــــر مــــن نــــوع ويمكــــن 

)Vector.( 
PCX 

PaintBrush 

رغم أن هذا النسق بـدأ بفقـدان التأييـد إال أنـه ال يـزال الكثيـر 
مــن الصــور تســتخدم هــذا النســق، كمــا أن الفوتوشــوب مــثًال 

                                                 
) مــاكينتوش: مــن األنظمــة العالميــة المشــهورة المســتخدمة فــي أجهــزة الكمبيــوتر، وهــي مــن إنتــاج 1(

وهي أولـى الشـركات العالميـة التـي تعاملـت مـع التصـميم الجرافيكـي،  Apple Macintoshشركة 
لذا فالكثير من المصممين يفضـلون مثـل هـذا النـوع مـن نظـام التشـغيل إلمكانياتـه العاليـة والمتفوقـة 

 بالنسبة للتصميم الجرافيكي.
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مليـون لـون، كمـا أنـه  16يدعم هذا النسق بألوان تصل إلى 
 ال بطلب من شخص ما.استخدام هذا النسق إ يوصى بعدم

PDF 

Portable 
Document 

Format 

شكال مختلفا في لغة الطباعة حيث انـه مالئـم لبـرامج  يعتبر
وكــــوارك أكســــبرس،  النشــــر المكتبــــي كبرنــــامج بــــيج ميكــــر

 وٕارسال عملك بهذا النسق دون القلق على فرز األلوان.

PICT 

Macintosh 
OS  Format 

لـــى أجهـــزة المـــاكنتوش أكثـــر التنســـيقات شـــيوعًا ع يعـــد مـــن
ـــــــل  ـــــــرامج الوســـــــائط المتعـــــــددة مث وتســـــــتطيع الكثيـــــــر مـــــــن ب

)Macromedia Flash باإلضـافة إلـى بـرامج الرسـومات (
 تستورد ملفات بهذا النسق. ثالثية األبعاد أن

PNG 

Portable 
Network 
Graphics 

جديــد لحفــظ الملفــات وقــد تــم تصــميمه خصيصــا  هــو نســق
ويتوقــع  عبــر اإلنترنــت، لضــغط الصــور التــي ســيتم نشــرها

 الكثيــــر مــــن الخبــــراء أن يحــــل هــــذا النســــق محــــل النســــق

)GIFأن يحتـوي علـى  )، حيث أن صـور هـذا النسـق يمكـن
لونــــًا، كمــــا أن هــــذا النســــق يحــــتفظ بجميــــع  256أكثــــر مــــن 

الخاصــة بهــا، األمــر الــذي يســمح بــدمج  األلــوان وأقنيــة ألفــا
 اإلنترنت. حواف الصور مع خلفيات صفحات

SCT 

Scitex 
Continuous 

Tone 

هـــذا النســـق األفضـــل بالنســـبة للمطـــابع التجاريـــة التـــي  يعـــد
تســتخدم أجهــزة الطبــع ســايتكس، وذلــك لفــرز ألــوان الصــور، 
 كما أن هذا النسق ال يحفظ أقنية ألفا المتضمنة فـي بعـض

 الصور.

TGA 

Targa 

لك هذا النسق بأن تغطي رسومات الكمبيـوتر بصـورة  يسمح
لمفتــاح اللــوني ألنــه يــتم وضــع مفتــاح اللــون حيــة ويســمى با

ـــا لكـــي يســـمح للعـــرض الحـــي مـــن خاللـــه، وقـــد قامـــت  جانب
الصـور  بتصميم هـذا النسـق لـدعم  )True Visionشركة (
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بــت التــي تحتــوي علــى قنــوات ألفــا وقــادرة علــى  32ذات الـــ 
 عرض الصور الحية.

TIF 

Tagged 
Image File 

ة أدوبي بتطوير هـذا قامت شركة ألدوس والتي إشترتها شرك
النسق من اجل توحيد مقاييس الصور الممسوحة وهو نسـق 
ـــرامج النشـــر المكتبـــي كبرنـــامج  ـــتم اســـتخدامه فـــي معظـــم ب ي

 اكسبرس. كوارك

 

 ):Compressionضغط الصور (

العديـد مــن تنســيقات الصــور تســتخدم تقنيـات ضــغط الصــور للتقليــل مــن مخــزون 
)، وبالتـالي إزالـة األجـزاء الزائـدة Bitmapع (الفراغ الذي يحتوي على الصور من نو 

 أو التقليل من كمية األلوان للحفاظ على وحدة التشكيل اللوني الخاص بالصورة. 

تصـنف التقنيــات علـى أســاس إزالــة التفاصـيل واأللــوان مــن الصـور، وبشــكل عــام 
 هناك نوعين من تقنيات الضغط: 

) : Lossless Techniquesالضــغط ذات الخســارة المنخفضـــة ( تقنيــات )1(
 ) بدون الحاجة إلى إزالة التفاصيل.Dataالتي تقلل من بيانات الصورة (

) : التــي Lossy Techniquesتقنيــات الضــغط ذات الخســارة المرتفعــة (  )2(
 تقلل من بيانات الصورة عن طريق إزالة التفاصيل.
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 الشائعة االستعمال في برامج التصميم:ضغط الصور تقنيات 

• un Length Encoding (RLE)) وهو من نوع :Lossless يكثر ،(
اســـتعماله فـــي التنســـيقات الخاصـــة ببرنـــامج الفوتوشـــوب وبعـــض تنســـيقات 

 نظام الويندوز.
• Lemple-Zif-Welch (LZW)) مـــــن نـــــوع :Lossless يـــــدعم ،(

 TIFF, PDF, GIF, and PostScript language fileالتنسـيقات (

formatsالصـــــور التـــــي تحتـــــوي علـــــى  )، وهـــــذه التقنيـــــة مفيـــــدة جـــــدًا فـــــي
 مساحات كبيرة من لون مفرد.

• Joint Photographic Experts Group (JPEG) مـن نـوع :
)Lossy) يدعم تنسـيقات ،(JPEG, TIFF, PDF, and PostScript 

language formats توفر هذه التقنية أفضل النتائج في الصـور ذات .(
) مثــل الصــور Continuous-tone imagesالتــأثير اللــوني المســتمر (

 الفوتوغرافية.

• CCITT encoding) مــــن عائلــــة :Lossless ويخــــتص بالصــــور (
 PDF and PostScriptاألبـــيض واألســـود علـــى هيئـــة تنســـيقات (

language formats.( 
• ZIP encoding) مـــن عائلـــة :Lossless التـــي تـــدعم الصـــور علـــى (

 ).PDF and TIFFهيئة التنسيقات (
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 الفصل العاشر

 يـــنـراج الفـــاإلخ

Desktop-Publishing 
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 )Desktop-Publishingالفصل العاشر: اإلخراج الفني (

 تعريف:

باإلخراج الفني جميع العمليات الفنية التـي مـن شـأنها إنتـاج تصـميم معـين  يقصد
في صـورته النهائيـة الجـاهزة لعمليـة الطباعـة ونشـره مـا بـين النـاس مـع مراعـاة جميـع 

 يم، وهده العمليات تشتمل على:قواعد وأسس التصم

التحضــــير النهــــائي للصــــور (معالجتهــــا) ومــــن ثــــم إدراجهــــا فــــي التصــــميم  •
 بتنسيق مناسب.

 طرق ترتيب الصور مع النص. •

 ).Alignmentأشكال وأنواع خطوط الطباعة وتوسيطاتها في التصميم ( •

 Process) سـواء فـي حالـة (CMYKالحرص على العمل تحت نظـام ( •

Color) أو (Spot Color.( 

) وهــــو شــــكل الصــــفحة وقياســــها بحســــب نــــوع Page Layoutمراعــــاة ( •
 التصميم.

 

 قواعد اإلخراج الفني:

 ) استخدام فراغ واحد بين الجمل:1

إن إضافة فراغ إضافي بين الكلمات تشتت انتباه العـين، وتكـون غيـر جذابـُة فـي 
تســاوية لخلــق أغلــب األحيــان، لــدا فمــن الضــروري أن تكــون المســافة بــين الكلمــات م

إحساس بالتوازن في التصميم مما يرح العـين ويجبرهـا علـى متابعـة النظـر إلـى بـاقي 
 أجزاء التصميم.



 
 

 179 

 

 

 

 ) مراعاة الفراغ بين األسطر في الفقرات:2

الفقرة عبارة عن عدة أسطر والفراغ ما بين كل سطر هو أقل مـن دلـك الفـراغ مـا 
 راغ ومتبوعة بفراغ أيضًا.بين فقرة وأخرى، حيث أن كل فقرة مسبوقة بف

عــادًة مــا يكــون الفــراغ بــين فقــرة وأخــرى هــو ضــعف الفــراغ مــا بــين أســطر الفقــرة 
نفســـــها، أو ضـــــعف ونصـــــف، أو ضـــــعفين، والمحافظـــــة علـــــى تنســـــيق الفقـــــرات فـــــي 
التصــميم يعطــي الشــعور بالنظــام واإليقــاع الــذي مــن شــأنه لفــت النظــر إلــى التصــميم 

 وٕازالة الشعور بالتشتت.

 

 

 



 
 

 180 

) و CorelDrawن وباســـــــــــــــــتخدام بـــــــــــــــــرامج النشـــــــــــــــــر المكتبـــــــــــــــــي مثـــــــــــــــــل (اآل
)QuarkXpress يمكنك وبسهولة تحديد الفراغ ما بين الفقـرات والـدي يقـاس عـادًة (

 ).ptبالنقط (

 

 ) أنواع خطوط الطباعة:3

من شروط اإلخراج الفني عدم استعمال أنواع خطوط كثيرة فـي التصـميم الواحـد، 
ربعـة أنـواع، ولكــن هـدا ال يعنـي أننـا ال نسـتطيع اســتعمال واقتصـارها علـى ثالثـة أو أ

أكثر مـن ذلـك، ولكـن يجـب أن يكـون لـدينا سـبب مقنـع لـدلك، وعلـى سـبيل المثـال ال 
يسـتطيع مخـرج الصــحف والمجـالت اســتعمال أكثـر مــن خـط لكــل افتتاحيـة مقــال، أو 

 ) ألن فـــي دلـــك تشـــويش للقـــاريء ويعطـــي اإلحســـاسHeadlineالعنـــوان الرئيســـي (
 بالبعثرة.
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في تصميم صفحات الجرائد يستعمل المصممون عادًة ثالثة أنواع من الخطوط: 
 واحد للعنوان الرئيسي، وواحد للعنوان الفرعي، وواحد للنص.

 

 )Text Alignment) توسيط النص (5

 تعنــي توســيط النصــوص فــي التصــميم، والتوســيط هــو ترتيــب النصــوص بحســب
 الجهات التالية:

- Align left.ذ  : ةهزيض ئكيزئ
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- Align center.ةهزيض ئكهزض : 

 

 

- Align right.م لي  : ةهزيض ئكي

 

 

- Fully-Justified Align لج م اسقك إل يز ذ هكق م آه يزئ لي : ةهزيض ي
ب قك زضذ.   كهجهخ غذئع غى مهئي
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ية وقوة االتـزان نالحظ من التنسيقات األربعة أن أفضل تنسيق من الناحية الجمال
 )Fully-Justifiedهو التنسيق الرابع (

 ):Fully-Justified(مميزات تنسيق 

أكثر التنسيقات رسمية، حيث يكثر اسـتخدامه فـي األوراق الرسـمية  .1
 والمعامالت التجارية.

يســمح بحــروف ورمــوز أكثــر فــي الســطر الواحــد، ويحشــر األحــرف  .2
 في نفس الفراغ المخصص في السطر الواحد. 

لفت االنتباه أكثر من غيره لتميزه بالشكل الرصين، ويتفادى وجود ي .3
 الكثير من الفراغ األبيض الذي يمر عبر النص.

 أكثر ألفًة إلى القراء في بعض المنشورات، كالكتب والصحف.  .4

 ):Left or Right Alignedمميزات تنسيق (

 أقل رسمية، ويكثر استخدامه في اإلعالنات. .1

األبــيض بعــد كــل ســطر، ولكــن الكثيــر مــن المصــمميين  هنــاك دائمــًا الفــراغ .2
يرون بأنه يجب ترك النص ينساب على طبيعته بدون الحاجة إلى ضغطه 

 ).Fully-Justifiedأو مده كما في حالة (

 استخدام هدا التنسيق يوفر الوقت، وال يتطلب الكثير من االنتباه. .3
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 ):Center Alignمميزات تنسيق (

رســــمية، ولهــــذا يســــتخدم فــــي تصــــميم بطاقــــات يعطــــي الــــنص اإلحســــاس بال .1
 المعايدة أو بطاقات الدعوة أو في تصميم الشهادات المدرسية والجامعية.

 من الصعوبة قراءة الفقرات والسطور الطويلة المتعددة في النص. .2

 Headأفضل االستعماالت لهدا النص هو أن يكون بمثابة عنوان رئيسي ( .3

Line) لنص تحته من تنسيق (Fully-Justified.( 

 

 ) مراعاة امتداد السطر وتناسبه مع حجم خط الطباعة:5

فالمعروف أن امتداد الخط أو قصره يبطئ الطباعة، لدا كلما كان امتداد السـطر 
كبيرًا وجب استخدام خـط طباعـة أكبـر، وٕاذا كـان قصـيرًا وجـب اسـتخدام خـط طباعـة 

 أصغر.
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 ):Capital Letters) متى نستخدم األحرف الكبيرة (6

بشــكل عــام اســتخدام األحــرف الكبيــرة فــي التصــميم مــزعج، إال أن هنــاك حــاالت 
معينـة يحبــد اســتخدام األحــرف الكبيــرة فيهــا وهــي عنــد التركيــز علــى كلمــة مهمــة مثــل 

، وعــادة مــا يســتخدم المصــممين ســم شــخص، مكــان حفلــة، موعــد إقــالع طــائرة...)(إ
 )، لميزتها التزيينية.Headlinesاألحرف الكبيرة في العناوين الرئيسية القصيرة (

 

 

 

 دام عالمات التنقيط المناسبة:) استخ8

فهده العملية تعطي الصفحة أو التصميم رونقًا خاصـًا يـدل علـى الرقـي والمتانـة، 
أما في حالة تصـميم الصـفحات لنشـرها علـى االنترنـت فلـيس مهمـًا االلتـزام بعالمـات 
التــرقيم المناســبة حيــث يمكــن اســتخدام ثــالث نقــاط (...) بعــد كــل جملــة، وال يجــوز 

 ا في التصميم للمطبوعات.استخدامه
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 ):Boxes, Borders, Frames) استخدام الصناديق والحدود واإلطارات (9

فــي هــده األدوات تســاعد علــى تنظــيم التصــميم وخصوصــًا الــنص مــع الصــور، و 
بعض األحيان قد يكون هناك إطار داخل إطار، وداخل كل إطار نـص كتـابي. فـي 
هده الحالة يجب مراعاة اسـتخدام اإلطـارات البسـيطة وعـدم تقاطعهـا مـع نـص كتـابي 
فــي التصــميم، كمــا أن اإلطــار يفقــد ميزتــه التنظيميــة إدا كــان كــل نــص فــي الصــفحة 

 موجود داخل إطار أو صندوق.

 

 :)Framesإلطارات (قواعد استخدام ا

نقـــل فكـــرة معينـــة وٕاضـــافة إهتمـــام: مـــن المستحســـن أن يكـــون هـــدف  •
اإلطــار لتحديــد نغمــة ومســار التصــميم، ومــن أجــل لفــت االنتبــاه البصــري 

 إلى التصميم وتحسين الرسالة النصية.

بشــــكل عـــــام تعتبــــر اإلطـــــارات البســـــيطة أفضــــل بالنســـــبة للتصـــــميم  •
 ة، باإلضافة إلى األيقونات. الرسمي مثل: تقارير ومخطوطات المدرس

) ومحــاط بــنص كتــابي أن Shadowيمكــن إلطــار بســيط لــه ظــل ( •
 يقود المشاهد للوهلة األولى للمعلومة التي تريد نقلها.
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يمكــــن لإلطــــارات أن تعمــــل كــــديكور لــــبعض أجــــزاء التصــــميم، وأن  •
 تضيف له عنصر الجمالية.

علـى لفـت الحدود في اإلعالنات وخصوصًا إعالنات الجرائد تعمـل  •
–االنتبـــاه، فـــإذا كـــان هنـــاك إعـــالن فـــي صـــفحة اإلعالنـــات فـــي الجريـــدة 

و تريده أن يظهر بشكل متميز والفت للنظر؛ فيجـب  -المليئة باإلعالنات
) كــأن يكــون ســميك أو بلــون مختلــف أو Bordersالتركيــز علــى الحــدود (

 منقط...

 

 

لــــــيس بالضــــــرورة أن تكــــــون اإلطــــــارات مربعــــــة الشــــــكل، إذ يمكننــــــا  •
 استخدام اإلطارات الدائرية الشكل.

)، وٕانما Linesليس بالضرورة أن ترسم اإلطارات بواسطة خطوط ( •
 نستطيع تصميمها بواسطة أيقونات أو كلمة معينـة ثـم نكـرر هـده الكلمـات

 أو األيقونات.

لــيس بالضــرورة حشــر جميــع العناصــر داخــل اإلطــار، وٕانمــا يفضــل  •
في بعض األحيان الخروج عن صندوق اإلطار من أجـل لفـت النظـر مـن 

 خارج اإلطار إلى داخله.
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 قد تتكون اإلطارات نتيجة كتل لونية مع أو بدون حدود. •

هدا يجب مراعاة محتوى التصميم بالنسبة للمكان الذي سيظهر فيه  •
التصـــميم، ففـــي الصـــحف والمجـــالت ســـنكون علـــى علـــم كـــاف بأنـــه يجـــب 
علينا تجنب الخطـوط الرقيقـة، والتصـاميم المعقـدة (كثيـرة العناصـر)، ومـن 
جهـــة أخـــرى يجـــب معرفـــة هـــدف التصـــميم حتـــى نـــتمكن مـــن معرفـــة نـــوع 
الحـــدود التـــي سنســـتخدمها حـــول التصـــميم، فعلـــى ســـبيل المثـــال ال يمكننـــا 

ونـــة مـــن أيقونـــة علـــى شـــكل مهـــرج فـــي تصـــميم يهـــدف اســـتعمال حـــدود مك
للتعزية والمواساة، إال أنه سيكون من المناسب مثًال أن تستخدم حدود من 

 األزهار حول تصميم يهدف للتهنئة والتبريك.

 

 ):Photos & Clip arts) استخدام عدد قليل من الصور (10

وي علـى كثيـر مـن الصور والرسومات هي بهارات التصميم، إال أن تصميمًا يحتـ
الصور يجعل من الصعب على القارئ التركيز على ما يقوله التصميم، لدا فـإن مـن 
الضروري أن تعمل الصور داخل التصميم كـداعم لفكـرة التصـميم. فـي الحقيقـة لـيس 
هناك مقياس سريع يمكننا من معرفة ما إذا كانـت الصـور فـي التصـميم كثيـرة أم ال، 

ك بـالفطرة، ومـن األمـور المهمـة التـي قـد ترشـدنا إلـى ونحن فقط نسـتطيع إحسـاس ذلـ
 ذلك مايلي:

تقليـــل الحجـــم: بـــدًال مـــن اســـتخدام عـــدد كبيـــر مـــن الصـــور الصـــغيرة  •
 نستطيع تقليل دلك بواسطة استخدام صورة أو صورتين كبيرتين فقط.

توحيد الصور: ويعني أن تكـون الصـور موحـدة مـن ناحيـة حجمهـا،  •
 وسيط...اإلطار الموجودة داخله، الت
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إذا مــا كــان هنــاك العديــد مــن الصــور التــي قــد تشــتت االنتبــاه، فإنــه  •
ـــك بتكبيـــر  ـــات ودل ـــدها أن نميـــز صـــورة واحـــدة عـــن األخري مـــن األفضـــل عن

 حجمها أو حدودها، مع إبقاء صفة الوحدة على الصور الباقية.

 

 ):White Space) الحرص على استخدام الفراغ األبيض (11

ي التصـميم هـو مصـطلح (الفـراغ األبـيض)، ربمـا ألنـه إن من أصعب المفـاهيم فـ
يبدو ذو تأثير سلبي، فـالفراغ األبـيض يعنـي: غيـاب الـنص وغيـاب الصـور، مسـاحة 
فارغــة، مســاحة ســلبية خاليــة، ولكــن مــع كــل هــده الســلبيات فــإن الفــراغ البــيض مهــم 

 جدًا.

انتقالهـا  الفراغ البيض بمثابـة غرفـة تـنفس بصـرية للعـين، حيـث يـريح العـين أثنـاء
بين عناصر التصميم من صور ونصوص، وفـي التصـميم الجرافيكـي الفـراغ البـيض 
مهم في تصنيف التصميم، فعند نقل رسالة معينة عن (سلطة، رزانة، أو رقي)  فإن 
المصــممين يهتمــوا بــأن يضــيفوا الكثيــر مــن الفــراغ البــيض، أمــا فــي حالــة اإلعالنــات 

رة بســيطة يحبــذ عنــدها اســتخدام فــراغ أبــيض العاديــة التــي تخاطــب معظــم النــاس بفكــ
أقل، وفي حالة اإلعالنات التجارية الرخيصة ذات النسخ الكثيرة، فـإن الصـفحة تكـاد 

 تخلو من الفراغ البيض.

 

 

 

 ):Page Layout) الحرص على استخدام النسق الطباعي الصحيح (12
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لكــن مــن معظــم بــرامج النشــر المكتبــي تســتخدم عــدة تنســيقات طباعيــة جــاهزة، و 
ــدا يجــب معرفــة كيفيــة  الصــعب أحيانــًا قبــول التنســيقات الجــاهزة بكامــل عناصــرها، ل

 تغيير بعض هذه العناصر، ومنها:

 ).Marginsالهوامش ( •
 ).Grids/Columnsالشبكات واألعمدة ( •

 ).Gutters/Columns Spacingالقنوات والفراغ ما بين األعمدة ( •

 ).Fontsخطوط الطباعة ( •

 ).Leadingالقيادة ( •

 ).Tabs/Paragraph Identsالعروات وتعريفات الفقرات ( •

 ).Paragraph Spacingالمباعدة مابين الفقرات ( •

 ).Drop Cap Settingsاألحرف الكبيرة ( •

 Text Wrapتعــديالت خاصــية لــف الخطــوط أو تــداخلها مــع الصــور ( •

Offsets.( 
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 قواعد استخدام الصور في اإلخراج الفني والمطبوعات:

انًا قد يخطيء الكثيـرين فـي اسـتخدام صـور مـن االنترنـت ألنهـا تظهـر جميلـة أحي
وعالية الجودة، ولكن النتيجة تتغير تمامًا عند تكبيرهـا فـي تصـميم معـين فتتكسـر أو 
تقــل جودتهــا، وربمــا تبعثهــا عبــر البريــد االلكترونــي وتفاجــأ بــان المســتقبل ال يســتطيع 

 ظاهر للعيان.اإلطالع عليها أو أن نصف الصورة فقط 

الكثير من المشاكل قد تحدث، وهي نتيجة للعبثيـة فـي اختيـار الصـور، حيـث أن 
 هناك مقاييس ومعايير معينة في استعمال الصور في التصميم، وهي:
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عليـــك معرفـــة التنســـيقات ومميـــزات كـــل تنســـيق، وقـــد ذكرنـــا التنســـيقات فـــي درس  -
 سابق، ولمزيد من التفصيل نورد مايلي:

). Vector) و (Bitmap or pixel-basedمن هيئات الصور: ( هناك نوعان
)، Bitmapكل من  صفحات مواقع االنترنت والشاشـات تسـتخدم الصـور مـن نـوع (

) والفرق بـين Bitmap & Vectorsأما المطبوعات فإنها قد تستخدم كال النوعين (
 ) تكــون فــي أفضــل جــودة لهــا بحســبBitmapهــذين النــوعين أن الصــور مــن نــوع (

الحجم الحقيقي التي انتحت علـى أساسـه، وعنـد تكبيرهـا فإنهـا تفقـد شـيئًا مـن جودتهـا 
 ) فإنها قابلة للتكبير والتصغير.Vectorووضوحها، أما (

 اختيار التنسيق المناسب للتصميم: -

)، ومــــن Vector) أو (Bitmapمعظـــم تنســــيقات الجــــرافيكس هــــي كمــــا ذكرنــــا (
)، أمـا النـوع الثـاني GIF, JPEG, TIF, and PCXاألمثلـة علـى النـوع األول: (

)، وهنـاك تنسـيقات خاصـة EPS, CGM, PICTفهناك العديد من تنسيقاته مثـل: (
 ).CDR and AI) وهي (Bitmap & Vectorقد تتكون من كال النوعين (

) األفضـل GIF & JPEGبالنسبة لتصـميم صـفحات االنترنـت تعتبـر تنسـيقات (
االنترنــت أكثــر ســرعة فــي عمليــة تحميــل الصــور  لقلــة حجمهــا ممــا يجعــل مــن موقــع

) من أفضل التنسـيقات TIF, EPSوعرضها، وبالنسبة للمطبوعات تعتبر تنسيقات (
التــي تســتطيع المحافظــة علــى جــودة الصــور كمــا أنهــا شــائعة االســتعمال فــي جميــع 

 ).Printer) والمطابع المنزلية (Pressبرامج الطباعة في المطابع التجارية (

 

 اعاة حقوق النشر:مر  -
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وهــي أنــه يجــب علــى المصــمم االهتمــام بمعرفــة حقــوق النشــر الخاصــة باســتعمال 
صــورة معينــة أو كليــب آرت، إذ أنــه ال يجــوز اســتخدام أي صــورة نحصــل عيهــا مــن 
االنترنت أو من مكـان آخـر. مـن هنـا فـإن أفضـل وسـيلة للحصـول علـى الصـور هـو 

المصـمم تكـوين فكـرة معينـة عـن الصـور إلتقاطها عن طريق الكاميرا، حيث يستطيع 
 التي يريدها ومن ثم يبحث عن الموضوع ويلتقط الصورة تمامًا كما أرادها.

 

 ):Headlinesمهارات كتابة العناوين الرئيسية (

إن الفكـــرة مـــن العنـــوان الرئيســـي (التصـــديري) فـــي أي مقـــال أو إعـــالن هـــو لفـــت 
ر علـى تحـريض القـاريء علـى متابعـة االنتباه، حيث أن العنـوان الرئيسـي المـتقن قـاد

القراءة والبحث عن المزيد، وٕاذا كنت تعتمد علـى جسـم اإلعـالن أو المقـال أكثـر مـن 
% مــن نقــود 80العنــوان الرئيســي فإنــك ال محالــة ســتجعل صــاحب اإلعــالن يخســر 

 تكلفة هذا اإلعالن.

تصـديري وهناك عدة أمور فنيـة مدروسـة يحبـذ االهتمـام بهـا عنـد كتابـة العنـوان ال
في مقالة أو إعالن من خالل استعمال الكلمات المناسـبة وذات الوقـع النفسـي القـوي 

 لدى المشاهدين والقراء، وهي:

 إيقاد الفضول وحب االستطالع في نفس المشاهد. -
 التلميح عن حل لمشكلة هامة تخص معظم الناس. -

 التلميح عن منفعة. -

 اعتماد القصر في الجمل والعبارات. -

 أن تكون قوة العنوان مناسبة لقوة المقال أو اإلعالن.الحرص على  -

 اجتناب العناوين الخادعة أو المبالغ في عباراتها. -
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تســـــتطيع تكـــــوين الفضـــــول لـــــدى القـــــاريء مـــــثًال عـــــن طريـــــق اســـــتخدام األســـــئلة 
االســتفزازية، أو عــن طريــق اســتخدام الجمــل األشــبه بالشــعرية، أو عــن طريــق طــرح 

ـــات ـــع فئ ـــدى جمي ـــم  فكـــرة مشـــوقة ل ـــاع أســـعار الخبـــز....)  ومـــن ث ـــاس مثـــل (ارتف الن
محاولــة اســتمالة القــاريء ليكمــل الموضــوع أو اإلعــالن ليتبــين أن الموضــوع لــيس لــه 
عالقة بارتفـاع الخبـز إال بتشـبيه شـيء بارتفـاع الخبـز. فـي الحقيقـة هنـاك عـدة طـرق 

 لذلك، وبعض الطرق قد تكون خاصة بمجتمع أو فئة معينة وبظروف معينة.

ليــك المثــال التــالي إلعــالن يتوجــه إلــى طــالب الجامعــات، ويوقــد لــديهم الشــعور إ
بمشــكلتهم فــي بعــض الجامعــات وهــي صــعوبة إيجــاد مكــان شــامل لجميــع الخــدمات 
الطالبية، سو ترى في هذا اإلعالن قوة العنوان التصديري في حفز الطالب لمتابعـة 

 قراءة باقي المعلومات في اإلعالن:
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الرائجة في عالم اإلعالن أن المصمم يحاول االستفادة من وظيفتـه  إحدى الطرق
الرئيسية وهي التعبيـر عـن قضـية أو مشـكلة معينـة ومـن ثـم محاولـة طـرح الحـل، لـذا 
نجــد معظــم المصــممين أو المحــررين فــي الصــحف يســتخدمون العبــارات التــي تشــكل 

ن أو المقــال. صــدى قويــا لــدى النــاس كــالتلميح لوجــود منفعــة داخــل صــفحات اإلعــال
 من الممكن أن يحمل العنوان الرئيسي حًال لمشكلة عامة كالفقر أو البطالة.

 من الكلمات والعبارات المؤئرة التي تستخدم في العناوين الرئيسية:
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 %100مضمون  -
 هل تعاني من (مشكلة)؟ -

 الحل جاهز! -

 الطريقة الوحيدة لـ (مشكلة)! -

 %....50أحصل على خصم  -

 

 Sending Files to Your Service(التحضـــير للطباعـــة 

Bureau:( 

فـي بعـض األحيــان تحصـل عــدة أخطـاء عنـد إرســال تصـميم معــين إلـى المطبعــة 
، اختالف نسخة برنـامج التصـميموالبدء بعملية الطباعة كاختالف خطوط الكتابة أو 

. وللحيلولـة دون وقـوع هـذه المشـاكل سـنقوم تالف األلوان، وغيرها من المشاكلأو اخ
 لسطور القادمة بدراسة جميع األمور المتعلقة بالتحضير النهائي للطباعة.في ا

فـــــي بعـــــض األحيـــــان يـــــدرج المصـــــممون خطـــــوط الكتابـــــة التـــــي اســـــتعملوها فـــــي 
التصميم، أو يدرجون الصور، ولكن هناك عدة قواعد فنية يجب االلتزام بها في هذه 

 تي:المرحلة المهمة لتفادي حصول األخطاء، وهذه القواعد كاآل

يجب معرفة البرنامج الذي يستخدم في المطبعة وبناءًا عليه يحفـظ المصـمم  •
تصــميمه بالنســق المالئــم لـــذلك البرنــامج، وحتــى فـــي بعــض األحيــان يكـــون 
البرنـــامج ذاتـــه غيـــر قـــادر علـــى فـــتح ذلـــك التصـــميم نظـــرًا الخـــتالف نســـخة 

ـــامج التـــي تـــم تنفيـــذ التصـــميم فيهـــا عـــن نســـخة البرنـــامج الموجـــود  فـــي البرن
ــــظ المصــــمم تصــــميمه بتنســــيق موحــــد  ــــذا مــــن األفضــــل أن يحف المطبعــــة، ل

 ).EPSتستطيع معظم برامج التصميم أن تستعرضه مثل تنسيق (
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) يجـب االنتبـاه AI أو  EPS أو CDR في حالـة حفـظ الملـف فـي تنسـيق ( •
لتفـادي مشـكلة  )outlines( ) إلـى صـورtypefacesإلى تحويل الخطوط (

 مستعمل في التصميم في المطبعة.عدم وجود نفس الخط ال

)، CMYK( المسـتخدم لعمليـات الطباعــة االنتبـاه إلـى أن نظـام األلــوان هـو •
 الطباعة. عندألوان التصميم  في حدوث تغيير لتفادي مشكلة

الصـور المســتخدمة فـي التصـميم أصــبحت جـزء مـن التصــميم أن التأكـد مـن  •
هــا ليســت عبــارة ) وليســت جــزء مربــوط بالتصــميم أي أنEmbeddedنفســه (
 ).Linksعن (

في بعـض الحـاالت يقتضـي مـن المصـمم عـدم تخـزين التصـميم تحـت تـأثير  •
ـــــل مـــــن جـــــودة الصـــــور Compressionالضـــــغط ( ـــــة قـــــد تقل ) فهـــــذه العملي

المســتخدمة فــي التصــميم، وهــذه الحالــة تكــون عنــد تصــميم إعالنــات بقيــاس 
 كبير.

التســـجيل  ) وعالمـــاتCrop Marksالتأكـــد مـــن وجـــود عالمـــات القـــص ( •
)Registrations Marks.( 

 

 ):Colors Separationفصل األلوان (

عملية فصل األلوان مهمة في الطباعة وهي التي تكون جميع األلوان التي نراهـا 
 :نأخذ مثال هذه الصورةفي الصور واالعالنات. ل
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 :سأفصــــــل لكــــــم هــــــذه الصــــــورة الــــــى األربعــــــة ألــــــوان األساســــــية للطباعــــــة وهـــــــم

 

Cyan 
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Magenta 

 

 

Yellow 

 

 



 
 

 200 

Black 

 

 

الطباعـــة،  أفـــالمي ة المســـجلة فـــرجـــات االلـــوان االساســـيكمـــا شـــاهدتم هـــذه هـــى د
كلهـــا  الشـــفاف وتكـــون األلـــوان يونســـتلم هـــذه االفـــالم علـــى ورق مـــن البالســـتيك القـــو 

 ةعــاطبوفــي المرحلــة النهائيــة قبــل بــدء الطباعــة يــتم  .كمــا شــاهدتم واألبــيض باألســود
يـــتم ادخالهـــا الـــى ماكينـــات الطباعـــة  يلكـــعلـــى ألـــواح مـــن الزنـــك  محتويـــات االفـــالم

 .ويات التصميملطباعة محت

 

 مهمة في عملية التحضير للطباعة:نصائح 

 300وبدقــة  CMYK تصــاميم االعمــال التجاريــة يجــب أن تكــون بــنمط) 1(

الفتــات لأمــا بالنســبة ل ،هــذا بالنســبة لألعمــال التــي ســتطبع علــى الــورق إنش.بكســل/
) ُعشــر( 1/10بحجـم يـوازي  إنـشبكسـل / 500فعليـك بدقـة  flex من نـوع االعالنية

 .سم من محيط التصميم 3مراعاة تجنب الكتابة ضمن  الحجم الحقيقي مع
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 ال تعمــــل ضــــمن صــــيغة فــــي برنــــامج فوتوشــــوب ن العديــــد مــــن الفالتــــر) إ2(

CMYK  تحويـل الملـف الـى صـيغة فيلجـأ الـبعض الـى RGB  وتطبيـق الفلتـر ثـم
 اللــون عنــدما تعــود الــى ألن درجــات ،وهــذا خطــأ،  CMYKالعــودة الــى نمــط

CMYK  ولذلك الحل االنسب هو ان تنقل ،  تعود فتصبح كما كانت في السابقال
ثـم اعادتهـا الـى  RGB جديـد صـيغته الـى ملـف الشـفيفة المـراد تطبيـق الفلتـر عليهـا

 .اللونية الملف االصلي مع االنتباه الى تصحيح درجاتها

وتركــه  Swatches فضــل انتقــاء االلــوان مــن لــوح االلــوان) فــي فوتوشــوب، ي3(
 CMYK.  الوانه االفتراضية ألنها متوافقة مع ألوان الطبع على

 Color اذا اردت ان تختـار لونـا مـن صـندوق حـوار االلـوان) فـي فوتشـوب، 4(

Piker   فاحــذر أن تختــار لونــا غيــر قابــل للطباعــة حيــث أن البرنــامج يقــوم بوضــع
 التالي.اللون غير القابل للطباعة كما في الشكل  اشارة مثلث فوق

 

 

مـن  100القـاتم هـو ذو درجـة  يظن الكثير مـن المصـممين أن اللـون االسـود) 5(
بــاللون  شــكالً ٕاذا كنــت تريــد أن تلــون و  ببســاطة هــذا خطــأ، ،CMYK كــل لــون مــن

ولكي تحصـل علـى )، C:50 - M:50 - y:50 - k:100: (نسبال األسود فاستعمل
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- C:0(  اتجر عليــك بتلــوين الــنص أو الشــفيفة بــدفــي الفوتوشــوب قــاتم  لــون أســود

M:0 - y:0 - k:100،( ثم غير blend mode الى  multiply 

 :االلوان وقواعد أولية في مزج ،رشادات عامة لدرجات االلوان) إ6(

 :يتألف مني: الكحلأ) 

100 CYAN 
50 MAGENTA 
0 YELLOW 

70حتى  30من   BLACK 

 ":األحمر الداكن "خمريب) 

0 CYAN 
100 MAGENTA 
100 YELLOW 

50حتى  30من   BLACK 

 ج) األحمر النقي:

0 CYAN 
100 MAGENTA 
100 YELLOW 
0 BLACK 

 

 :االصفر النقي وتدرجاتهد) 

0 CYAN 
0 MAGENTA 
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100 YELLOW 
40حتى  0من   BLACK 

 هـ) األخضر وتدرجاته:

100 CYAN 
0 MAGENTA 

100 YELLOW 
75حتى  0من   BLACK 

ولكـن إن ، ساسـية لأللـوان المـذكورة فقـطأي االعلـى فهـي بالنسبة للدرجات المـذكورة فـ
وٕان اردت . كنــت تريــد الحصــول علــى لــون هجــين فأنــت حــر فــي مــا تريــد اســتخدامه

 . بزيادة أو خفض درجة اللون االسود في اللون تغميق اللون أو تفتيحه فعليك

فـــي بعـــض المطبوعـــات نـــرى للـــونين الـــذهبي والفضـــي كأنهـــا طبقـــة مـــن الطـــالء 
علــــى المطبوعــــة، وفــــي الحقيقــــة همــــا لــــونين ولكــــن ضــــمن قائمــــة (األلــــوان وضــــعت 

الخاصة)، والتي ال نستطيع تمييزها بفعالية في برامج التصميم، ولهـذا تـم تخصـيص 
كــود معــين لكــل لــون خــاص، وفــي الفوتشــوب مــثًال يحصــل اللــون الفضــي علــى قنــاة 

ضـي فـي عمليـة فــرز فـي المطـابع يقـوم الفنـي بــالتعرف علـى اللـون الفلونيـة خاصـة. 
 األلوان من خالل الكود الخاص به. 

 

 

 :إلنتاج المطبوعاتالفكرة المبسطة 

على خالف الطالء الزيتي أو المائي، يسـتعمل الحبـر فـي الطباعـة فقـط. طباعـة 
، )CMYKملصــق ملــون عبــر شاشــة طابعــه، يحتــاج إلــى حبــر مــن أربعــة ألــوان (
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ة، يمكــن أن نحصــل علــى أي لــون بــر ضــغط هــذه األلــوان األربعــة فــي نقــاط صــغير ع
يتم الوصول إلى النقاط عبر دفع الحبر من خالل مادة من البوليستر تعرف و بينها. 

بالشاشة. يتم الحصول على صور النيغاتيف التي تعود لأللوان األربعـة مـن الصـورة 
 ثم يتم تكبيرها بحجم الملصق المطلوب. ،األصلية

يـتم تجميـع عناصـر الشـبكة بحيـث  حيـث، تكمن الخطوة التاليـة بصـناعة المجمـع
يمر الحبر عبر تلك المناطق التي نريد الصورة فيها؛ يتم ذلك بتغليف الشاشـة بمـادة 
حساسة تجاه الضوء وبوضع الفيلم في مواجهة الشاشة، ثم يخضـع كـل شـيء بعـدها 
إلــى أشــعة مــا فــوق البنفســجية لبضــع دقــائق وحــين تمــر أشــعة الضــوء عبــر األمــاكن 

 لفيلم تطهي الغشاء وتحاصر الشبكة.الشفافة ل

تحمي المناطق الداكنة مـن الفـيلم الغشـاء مـن الضـوء. وعنـدما يـتم غسـل الشاشـة 
بالماء، تحرر النسبة الغير مطهية في الغشاء من المادة المشبكة. يتمكن الحبـر مـن 

 العبور من خالل الموجة المفتوحة، في حين تحول الموجات المقفلة دون ذلك. 

اللــون، تغطــى الشاشــة التــي تعــود لهــذا اللــون بــالحبر. ثــم تمــارس عمليــة لطباعــة 
إطبـاق محكمــة تضـغط الحبــر علـى الشاشــة فتجبـر الحبــر علـى المــرور عبـر فتحــات 

 الشبكة نحو الورقة التي تحت الشبكة.

ثم تتكـرر العمليـة ذاتهـا لكـل مـن  ،تمر الورقة المطبوعة بعدها عبر نفق لتجفيفها
وهكـــذا تخـــرج الملصـــقات أخيـــرا ليحتـــوي كـــل منهـــا علـــى اكثـــر مـــن األلـــوان األربعـــة. 

ملياري نقطة. ثم تنتشر الملصقات المنتجة على جدران المدينة وفي األماكن العامـة 
 األهم حيث يمكنها لفت األنظار.
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 الفصل الحادي عشر

 يمـالتصم احـس نجـأس
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 التصميم أسس نجاحالفصل الحادي عشر: 

 ا لنجاح التصميم:الشروط الواجب توفره

هنــاك عــدة شــروط مــن الواجــب توافرهــا فــي التصــميم الفنــي ليظهــر بصــورة قويــة 
 ومعبرة عن فكرة ما، وبمعنى آخر هناك عدة أسس لنجاح التصميم، هي كاآلتي:

 أوًال: وجود الفكرة في التصميم:

يجب أن يحتوي التصميم على فكرة معينة معبرة عن الشـيء الـذي يريـد أن ينقلـه 
صمم للناس، فالمقصود بالتصميم أصًال هـو انـه وسـيلة بصـرية للتعبيـر عـن فكـرة الم

ــــة فــــي  ــــر المصــــممون مــــن اســــتخدام الرمــــوز المختلف ــــي هــــدا الصــــدد يكث ــــة، وف معين
تصـاميمهم للداللـة علـى فكـرة معينـة، فمــثًال إعـالن الخطـر يرمـز دائمـا لـه بالجمجمــة 

 مع استعمال اللون األحمر بكثرة...

 يف الفكرة في التصميم:أمثلة على توظ

إعــالن غســالة عــادًة مــا يحتــوي علــى فكــرة (النظافــة) أو البيــاض أو وجــود مــاء  -
 نظيف...

 إعالن الكمبيوتر عادًة ما يحتوي على فكرة التكنولوجيا، السرعة، الدقة.... -

 إعالن عن السعادة عادًة ما يحتوي على وجوه ضاحكة، أزهار، أو طبيعة. -

 ما يحتوي على وجوه أطفال وهكذا. إعالن عن البراءة عادةً  -

 

 

 



 
 

 207 

 ) في التصميم:Textثانيًا: وجود النص الكتابي (

إن أهمية وجود نص كتابي في التصميم تساعد على فهم التصميم والهدف منه، 
وكثير من اإلعالنات تحتوي علـى نـص كتـابي علـى شـكل فقـرة كاملـة أو اثنتـين، أو 

يـــف بفكـــرة اإلعـــالن، والمعـــروف أن أنهـــا تحتـــوي علـــى نـــص رئيســـي يزيـــد مـــن التعر 
اإلعالن الـذي يحتـوي علـى نـص كتـابي قـوي عـن طريـق اسـتخدم عبـارات مـؤثرة هـو 

ن ياألكثـــر نجاحــــًا ووصـــوًال للجمهــــور، وفــــي أيامنـــا هــــذه أصــــبح كثيـــر مــــن المصــــمم
 يستخدمون اللغة العامية في نصوصهم لسهولة فهمها من قبل الجمهور.  

 

 ميم:ثالثًا: وجود الصور في التص

نهــا أحيانــًا إال تقــل أهميــة وجــود الصــور عــن أهميــة وجــود الــنص الكتــابي، بــل 
تتعـــدى أهميـــة الـــنص الكتـــابي فـــي إيصـــال المعـــاني مـــن التصـــميم وتحقيـــق الهـــدف، 
فالصور أحيانًا تنقل المعنى المباشـر للفكـرة التـي يحـاول المصـمم إيصـالها للجمهـور 

 في إعالن معين.

 

 لوان:رابعًا: مراعاة تناسق األ 

إن مراعـــــاة تناســـــق األلـــــوان وانســـــجامها مهـــــم جـــــدًا فـــــي إضـــــفاء الجماليـــــة علـــــى 
التصميم، وٕاعطاء العين االستقرار والهدوء لتتمكن من مشاهدة التصميم بكل سهولة 
وراحــة، ومــن المهــم أيضــًا أن تكــون األلــوان جذابــة للوهلــة األولــى حتــى تســرق نظــر 

 ريدة المليئة باإلعالنات المختلفة.المشاهد مثُال عندما يفتح أحد صفحات الج

 خامسًا: اعتماد مبدأ البساطة في التصميم:
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كثيـــرًا مـــا نـــرى إعالنـــات ألوانهـــا جميلـــة والصـــور المســـتخدمة واضـــحة، ولكننـــا ال 
اإلعالنـــات تحتـــوي علـــى كثيـــر مـــن العناصـــر ممـــا  هـــذهنعيرهـــا انتباهـــًا! لمـــاذا؟ ألن 
لعـين تنفـر مـن هـدا التصـميم لتنتقـل إلـى وبالتـالي فـإن ا ،يوحي بالتعقيد فـي التصـميم

تصميم آخر عناصره أقل، وأحيانًا ترى عنصـرًا واحـدًا أو اثنـان ولكنـك تنجـذب لمثـل 
هــده اإلعالنــات؛ إذن البســاطة هــي مفتــاح التصــميم النــاجح الــذي يصــل إلــى قلــوب 

 الناس بشكل كبير.

 

 سادسًا: االبتكار والتجديد:

تصميمه ويعبر عن أفكـاره في أفكارًا جديدة  لك الذي يبتكرذالمصمم الناجح هو 
عبـــر عـــن روحيـــة التصـــميم، يعـــن طريـــق اســـتخدام عناصـــر معينـــة فـــي قالـــب جديـــد 

ويحاول المصممون المزج مـابين العناصـر والصـور والنصـوص إلخـراج فكـرة معينـة 
إلــى الجمهــور، ومــنهم مــن يســتعمل عنصــرًا واحــدًا فــي التصــميم، المهــم هــو الكيفيــة 

 لك العنصر.ذل فيها التي استعم

وكثيرًا ما نسمع هدا المصطلح: "فكرة التصميم قوية" أو "ضعيفة"، فعندما يشـاهد 
عالنًا معينًا يحتوي على فكرة قديمة استخدمت عـدة مـرات وتكـررت فـي أكثـر إالناس 

من إعالن، فإنهم سيعتبرون أن اإلعالن ضعيف، وبالتالي فإنهم غير مقتنعين بفكرة 
 ا اإلعالن.ذذي يعلن عنه هشراء المنتج ال

 

 

 فنيات جذب المشاهدين لإلعالنات:
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في عالم الدعاية واإلعالن أصـبح هنـاك الكثيـر مـن التقنيـات والفنيـات التـي تزيـد 
وبالتالي تحقيق الهدف المرجو مـن تصـميم وطباعـة  ،من تأثير اإلعالن على الناس

تدرس في علـم اإلعـالن  هذه اإلعالنات التجارية، ومن بعض التقنيات المهمة والتي
 الحديث مايلي:

 ) في اإلعالن:Darkالتأكد من وجود عنصر كبير داكن () 1(

)، صـــورة، أو شـــكل Boldمـــن الممكـــن أن يكـــون عنـــوان رئيســـي كبيـــر وغـــامق (
توضيحي، على سبيل المثال إذا فتحت الصحيفة ستالحظ أن عينك ستقع أوًال علـى 

اكنــة فيــه، بغــض النظــر عــن كبــر حجــم اإلعــالن الــذي يحتــوي علــى أكبــر مســاحة د
اإلعالن، فإعالن صغير ينطبق عليه هذا الشرط قد يلفت النظـر أكثـر مـن اإلعـالن 

 الكبير الذي ال يحتوي على هذا الشرط.

 

) ويحتــوي علــى رســالة Boldأكــد مــن أن العنــوان الرئيســي كبيــر وغــامق () الت2(
 :ملفتة

غامق يجبر عين المشاهد على  حيث أن العنوان الكبير العريض والمكتوب بخط
االنتباه لـه، وباإلضـافة إلـى قـوة العبـارة المسـتعملة فـي العنـوان فـإن القـاريء سـيتوقف 

 بعة قراءة المقال أو اإلعالن.افعًال لمت

 

 

) بسيط ومحاولة تجنب الفوضى في ترتيـب Layoutخدام نسق طباعي () است3(
 العناصر:
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دة فـي اإلعـالن هـي أفضـل مـن عـدة صـور كما ذكرنا سابقًا فإن صورة كبيرة واحـ
صـغيرة، والطريقـة المثلـى للفـت االنتبـاه هـي مسـاعدة القـاريء علـى التـدرج مـن أعلـى 

وهــو  ؛الصـفحة إلـى أسـفلها بكــل راحـة وبـدون تشـويش، وهكــذا يتحقـق هـدف اإلعـالن
أن يكــون مقــروءًا بشــكل كامــل وواضــح، فكثــرة العناصــر الموجــودة فــي اإلعــالن قــد 

نــه "ال يريــد إكمــال أوبالتــالي فــإن رد الفعــل النفســي لــدى المشــاهد هــو  ،تشــوش العــين
 القراءة".

 

 الرسالة الموجودة في اإلعالن أهم من تلك الصور واألشكال الكثيرة:) 4(

حيث أن استعمال الصور والعناصر الكثيرة قد يشتت انتباه المشاهد إلـى الرسـالة 
ور واألشـكال لـيس بالضـرورة أن تكـون التي يريـد اإلعـالن إيصـالها للنـاس، إذن الصـ

 طاغيًة على الكالم.

 

 التأكد من عدم كتابة العبارات والجمل على الصور:) 5(

فــــذلك يجعــــل قــــراءة الكلمــــات أصــــعب، وبالتــــالي فــــإن قــــاريء الصــــحيفة ســــيقلب 
الصفحة وستخسر العنصر األهم في اإلعالن وهو لفـت االنتبـاه وٕاقامـة عالقـة مـودة 

عــالن للوهلــة األولــى التــي يســقط عليهــا نظــر القــاريء؛ إذن يجـــب بــين القــاريء واإل
على المصـمم مراعـاة كتابـة الجمـل والعبـارات اإلعالنيـة فـي األمـاكن التـي ال تحتـوي 

 على صور مثل أن يكتب بجانب الصورة أو فوقها...

 محاولة إثبات فكرة اإلعالن:) 6(
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ـــاس شـــراء ســـلعة مع ـــة تطلـــب مـــن الن ـــز بعـــض اإلعالنـــات التجاري ـــة ألنهـــا تتمي ين
بمواصفات ممتازة، ولكن إذا لم يحاول المصمم إيجاد طريقـة مـا إلثبـات نظريتـه فـأن 

وبالتالي لن يفكـروا بشـراء هـذه السـلعة، لـذا فإنـه مـن  ،الناس لن يقتنعوا بهذا اإلعالن
األفضـــل االســـتفادة مـــن التواصـــل البصـــري بـــين اإلعـــالن والنـــاس عـــن طريـــق عمـــل 

ـــارات مثـــل: مقارنـــة فـــي األشـــكال بـــ ين هـــذه الســـلعة وســـلعة أخـــرى، أو باســـتخدام عب
(التجربـــة أكبـــر برهـــان)، وتـــذكر أن معظـــم العبـــارات التـــي يعتقـــد الكثيـــر بأنهـــا تـــدعم 
اإلعالن مثل (الجودة، القيمة، النتيجة) هي بال فائـدة إذا لـم يصـاحب اإلعـالن دليـل 

 على صحة ذلك الكالم.

 

 االنتقال إلى النقطة الرئيسية:) 7(

حيــث أن المشــاهد أو القــاريء سيســأل نفســه: "مــا هــو الشــيء المفيــد لــي فــي ذلــك 
يحـاول المصـمم سـلفًا  ،عليـهبنـاًء و  ،اإلعالن؟"، والمصـمم يجـب مراعـاة هـذا التسـاؤل

عــن طريــق االنتقــال إلــى فكــرة اإلعــالن الرئيســية مباشــرًة،  لــى هــذا التســاؤلاإلجابــة ع
األخــرى. هنـاك قــانون فـي علــم الدعايــة  ومـن ثــم يسـتطيع المصــمم التـدرج بالتفاصــيل

 Fire your biggest Gunواإلعـالن يقـول بـأن تسـتعمل المسـدس الكبيـر أوًال (

first..( 

 

 استعمال لغة بسيطة مفهومة لدى الجميع:) 8(

اإلعالنات التي تستعمل العبارات القوية وخصوصـًا اإلعالنـات فـي اللغـة العربيـة 
إعالنـات ال تصـل إلـى مسـتوى فهـم جميـع فئـات  التي تستعمل العربية الفصـحى هـي

المجتمــع. علــى اللغــة أن تكــون بســيطة، وقريبــة مــن قلــوب النــاس كــأن تســتخدم مــثًال 
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اللغـــة العاميـــة، فهـــي مفهومـــة لـــدى الكـــل ولـــن يحتـــاج الـــبعض إلـــى قـــاموس لتفســـير 
 معانيها.

 

 أخبر الناس بما قد يخسروه إذا لم يفعلوا ما في اإلعالن:) 9(

ا المبدأ: الخوف من الخسارة لدى الناس هو أكبـر مـن رغبـتهم بالكسـب. ر هذتذكّ 
ويعني هذا أن المصمم إذا استعمل ذلك األسـلوب فـإن إعالنـه قـد يـنجح بشـكل كبيـر 

تخاف من الخسارة أكثـر بكثيـر مـن الـربح، لـذا فإنـك  البشرية؛ ألن هذه طبيعة النفس
يــر مــن المتعــة إذا لــم يــذهبوا عنــدما تخبــر النــاس بــأنهم سيضــيعون علــى أنفســهم الكث

لحضـــور مســـرحية معينـــة، أو أن تخبـــر النـــاس أنهـــم سيخســـرون الكثيـــر مـــن األمـــور 
انخفـــاض الضـــرائب، خدمـــة مابعـــد البيـــع، الكفالـــة المجانيـــة...  إذا لـــم  :الجيـــدة مثـــل

 يقوموا بشراء سلعة معينة، وٕاليكم هذا المثال:

% 3تعطـــي فائــدة مقـــدراها  "باســتمرارك لحفــظ نقـــودك فــي حســـابات التــوفير التــي
دينــار كــل يــوم. ال تــدع الفرصــة تفوتــك، ألــم تخســر بمــا فيــه  25فأنــك بــذلك تخســر 

% 6الكفايــة؟ اليــوم، حــول حســابك إلــى حســابنا الجديــد الــذي يعطيــك فائــدة مقــدارها 
دينـار  25وأعط عائلتك األمان المضمون الذي يستحقونه، إال إذا كنـت تريـد خسـارة 

 غدًا وبعد غد."

 

 ال تكثر من الكلمات غير الضرورية:) 10(

اختبــر الكلمــات التــي أوردتهــا فــي اإلعــالن، اســأل نفســك: هــل كــل هــذه الكلمــات 
ضرورية؟ هل تساعد الزبون على التفاعل الفوري معها؟ إن الكلمات الكثيرة عادًة ما 
تجعــل مــن فهــم اإلعــالن مــن األمــور الصــعبة، لــذا إن ظهــر اإلعــالن بصــورة أوضــح 
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يــــه فــــي حالــــة اإلكثــــار مــــن اســــتخدام الكلمــــات فإنــــه مــــن الواجــــب إزالــــة هــــذه ممــــا عل
 الكلمات، واعتماد أن تكون الكلمات الباقية في اإلعالن سهلًة ومفهومة.

 

 أخبر المشاهد بما عليه فعله:) 11(

من الغريب أن كثيرًا من اإلعالنات ال تحتـوي علـى تعليمـات معينـة بمثابـة طلـب 
ين، إنهــم يتوقعــون أن يعــرف الزبــون بمــا عليــه فعلــه مــن مــن الزبــون لفعــل شــيء معــ

 تلقاء نفسه.

من األمـور الجيـدة فـي عـالم اإلعـالن أن تكـون إرشـادية، كـأن تطلـب مـن الزبـون 
المحتمــل أن يتصــل بــرقم معــين لالستفســـار، أو لطلــب نســخة مــن النشــرة اإلعالنيـــة 

 ية...المفصلة الخاصة بمنتج معين أو بكيفية االلتحاق بدورة تعليم

إذا أردت أن يتجــاوب الزبــون مــع اإلعــالن أخبــره بمــا يجــب عليــه فعلــه بــدًال مــن 
 تركه يحزر.

 

 التركيز على مفهوم (االتصال في أي وقت):) 12(

معظـــم النـــاس يخجلـــون أحيانـــًا مـــن االتصـــال بـــرقم وارد فـــي إعـــالن مـــا، أو أنهـــم 
معينـة الكثيـر مـن يكرهون دفع قيمـة المكالمـة، وبـذلك مـن المحتمـل أن تخسـر شـركة 

زبائنهـــا، ولهـــذا يجـــب علـــى المصـــمم أن يهـــتم بتوضـــيح أن جميـــع المتصـــلين مرحـــب 
بمكالمــاتهم وذلــك ممكــن عــن طريــق إدراج عبــارات مثــل:  "اتصــل فــي أي وقــت"، أو 

 "اتصل على الرقم المجاني..."
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 وضوح رقم الهاتف وكتابته بخط واضح ومميز:) 13(

تجعــل الزبــون يتجــاوب مــع اإلعــالن، مــثًال هــذا العنصــر مــن أهــم العناصــر التــي 
عند اإلعـالن عـن طلـب مـوظفين فإنـه مـن المهـم أن تجعـل إيجـاد رقـم الهـاتف سـهًال 

 بدرجة كافية. اً ، وواضحيءبالنسبة للقار 
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 الفصل الثاني عشر

 برامج الكمبيوتر والتصميم
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 الفصل الثاني عشر: برامج الكمبيوتر والتصميم

 برامج التصميم:مصطلحات مهمة في 

قبل البدء ببرامج التصميم ارتئيت أن أقدم للقاريء الكريم التعريفـات المهمـة التـي 
ســتردد علــى مســمعه عنــد التعامــل مــع جهــاز الكمبيــوتر وبــرامج التصــميم المختلفــة، 
وعنـــدها ســـتكون لديـــه الفكـــرة الكافيـــة عـــن أي مصـــطلح ســـيرد ذكـــره فـــي الصـــفحات 

 تخدام برامج الكمبيوتر.القادمة بما يخص التصميم باس

• Resolution -  كثيـــــرًا مـــــا نســـــمع بهـــــذا المصـــــطلح فـــــي مكاتـــــب
التصميم والمطابع الكبيرة، فما معناه؟ إنه كميـَة التفاصـيل الموجـودة فـي أي 
صــورة أو تصــميم، فكلمــا كانــت تلــك التفاصــيل كثيــرة كــان التصــميم واضــحًا 

لصـــور الموجـــودة عنـــد الطباعـــة، ولكـــن إدا كـــان العكـــس فـــإن التصـــميم أو ا
داخــل التصــميم ســتبدو مكســرة أو واهيــة، مــع مالحظــة أن التصــميم المتميــز 

 برزوليوشن عالي سيكون حجمه أكبر. 

عنــد عمليـة المسـح الضـوئي للصــور  Resolutionبإمكاننـا الـتحكم فـي 
)Scanning ودلــــك فــــي إدخــــال رقــــم معــــين فــــي المربــــع الخــــاص بتحديــــد (

Resolution 300وئية تعطي (وأكثر المساحات الض dpi ،كـرقم تلقـائي (
) A3) أو (A4وهـــدا الـــرقم مناســـب فـــي حالـــة أن حجـــم التصـــميم ســـيكون (

 كحد أقصى.

) أي نقطـة dot per inchوتعنـي ( dpi) بوحـدة Resolutionتقـاس (
) أي "نقطـــة شاشـــة" لكـــل إنـــش ppi )pixels per inchلكـــل إنـــش، أو 

 عنصـر فـي الصـورة وكمـا هـو معـروف فـإن البكسـل هـو أصـغر(بوصـة)، 

 ،وتقـاس درجــة وضــوح الصــورة بعــدد البكسـالت الموجــودة فــي األنــش المربــع
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 -بكسل  -نقطة  28ومثال على ذلك (إذا كانت درجة وضوح الصورة هي 
صــفًا و  28الصــورة يحتــوي علــى  عنــي أن كــل إنــش فــييفهــذا  ،فــي اإلنــش

تستطيع  الطريقة بكسل وبهذه 784عمودًا من البكسالت أي ما يساوي  28
 معرفة درجة الوضوح للصورة).

 

أنك حـين تكبـر الصـورة فأنهـا تتحـول إلـى تقـط أو  القاريء الحظ عزيزي
  ط.اأنها نق بكسالت وذلك ألن الكمبيوتر يتعامل مع أي صورة على أساس

• Bitmap – ) صــورة مكونــة مــن شــبكة مــن النقــاطPixels or 

dots(التصـميم عنـد التعامـل مـع  ، وهذا النظام شائع االسـتخجام فـي بـرامج
 JPEG, GIF, BITMAPصور تتكون من بيكالت مثل:  

• Vector –  صـــورة تتكـــون نتيجـــة معـــادالت حســـابية معينـــة تحـــدد
الموقــع، الطــول، واالتجــاه مــن خــالل الخطــوط المرســومة، يتكــون هــدا النــوع 

درجـة  .Bitmapمن مجموعة من الخطوط وليس نقاط كما هـو الحـال فـي 
 ) في مثل الصور من هذا النوع عالية جدًا.Resolutionالدقة (

• Scale - (عرض وارتفاع) هي تكبير الشكل. 
• Rotate - .هي تدوير الشكل بزاوية معينة 

• Skew -  هــــي تحـــــوير طـــــرف مـــــن أطـــــراف الشـــــكل: مـــــن اليمـــــين
 لليسار، ومن األعلى لألسفل.
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• Zoom in -  تكبير الشكل باستخدام العدسة (المجهـر)، وال تتـأثر
ة الشــكل الفعليــة عنــد اســتخدام هــده األداة، وٕانمــا تســتخدم فقــط لرؤيتــه مســاح

 أقرب إلى العين.

• Zoom out - .تصغير الشكل باستخدام العدسة 

• Group - .جمع األشكال والعناصر في وحدة واحدة 

• Ungroup - ) هـــــي عمليـــــة عكســـــية لــــــgroup وتعنـــــي تفكيـــــك (
 األشكال التي تم جمعها مسبقا.

• Transform –  ـــر فـــي مســـاحة وشـــكل هـــي عـــدة عمليـــات للتغيي
 ,Scale, Rotate, Skewواتجـــاه الشـــكل وهـــي تتكـــون عـــادًة مـــن: (

Perspective, Flip Horizontal, Flip vertical... ( 

• Flip Horizontal – .هي قلب الشكل باتجاه أفقي 

• Flip vertical – .(رأسي) هي قلب الشكل باتجاه عمودي 

• Duplicate – ماثلـة عـن الشـكل وٕادراجهـا علـى هي نسخ نسخة م
 مساحة العمل (المكان المخصص للتصميم).

• Clone – .نفس الخاصية السابقة 

• Portrait – .هي اتجاه الصفحة العمودي 

• Landscape – .هي اتجاه الصفحة األفقي 

• Import –  هــي اســتيراد أي صــورة مــن خــارج برنــامج معــين إلــى
تح) تلـــك الصـــورة، فاســـتيرادها داخـــل البرنـــامج، حيـــث ال يكـــون باالمكـــان (فـــ

 يمكننا من تأدية العمل المطلوب عليها أو استخدامها في التصميم.

• Export –  ــــــزه هــــــي تصــــــدير التصــــــميم للمرحلــــــة النهائيــــــة (تجهي
للطباعــة) وعــادة مــا تكــون أنــواع الصــور التــي يفضــل تصــديرها أن تصــدر 

)، إال فــي بعــض األحيــان فــإن المصــمم JPG, GIF, TIFعلــى هيئــة (
 Adobeسـيلتزم بنـوع البرنــامج الموجـود فــي المطبعـة وهــو علـى األغلــب (
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Illustrator) فيجب عليه عندها تصدير التصميم على هيئـة ،(AI وهـي (
 النوع الخاص بهذا البرنامج.

• Transparency –  المقصود بها درجة الشفافية، وتقاس بالنسبة
 المئوية.

• Layer – ـــب تعنـــي (طبقـــة) والمقصـــود بهـــا أن التصـــ ميم فـــي أغل
البـــرامج يتكـــون مـــن عـــدة طبقـــات تكـــون فـــوق بعضـــها الـــبعض، وفائـــدة هـــده 
الطبقات هي أحيانًا إعطاء تـأثيرات معينـة يريـدها المصـمم، أو حـذف طبقـة 
معينـــة عنـــد الوقـــوع بالخطـــأ فـــي التصـــميم حيـــث أنـــه لـــيس بالضـــرورة إعـــادة 

 التصميم كامًال.

• Layout – لمخطط الخـاص تعني المخطط الخارجي للتصميم، فـا
) مــــثًال يختلــــف فــــي قياســــاته عــــن Business Card( ببطاقــــة األعمــــال

 ).Envelopeالمخطط الخاص بمغلف الرسائل (

• Order to Front, Bring to Front –  جميعهــا تعنــي
 إحضار عنصر معين فوق (أمام) عنصر آخر.

• Order to Back, Bring to Back -  جميعهـا تعنـي إرسـال
 ف) عنصر آخر.عنصر معين تحت (خل

• Grid –  شـــبكة مـــن الخطـــوط الوهميـــة البيانيـــة التـــي يســـتعين بهـــا
 المصمم في عملية توسيط العناصر وترتيبها.

• Rules –  هــي أشــبه بمســطرة قيــاس تســاعد المصــمم فــي حالــة أنــه
 اختار إظهارها على التحكم في قياس بعض العناصر واألشكال.

• Guidelines – م عــن طريــق وهـي خطــوط وهميــة ينتجهـا المصــم
) لتكوم له بمثابة عـون علـى ترتيـب عـدد مـن العناصـر Rulesسحبها من (

 على مستو واحد.
• Snap to (Grid, Guideline, object) –  وكلهـا تعنـي أن

خاصية (التمغنط) أصبحت جاهزة، فعندما يحرك المصـمم عنصـرًا مـا علـى 
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)Guideـ ) مــــثُال فــــإن ذلــــك العنصــــر ينجــــذب بقــــوة وبشــــكل كامــــل نحــــو الــــ
Guide. 
• Convert to Bitmap –  تعني تحويل التصميم أو الصورة مـن

 ).Bitmap) إلى نظام (Vectorنظام (

• Template –  وهو تصميم جاهز في قالب معـين يمكـن للمصـمم
 معين. Templateأن يستعين به لتنفيذ تصميمه الخاص على غرار 

• Stroke –  وهـــو يعنـــي (خـــط) والمقصـــود بـــه فـــي بـــرامج التصـــميم
 دًة هو دلك الخط الذي يحيط بشكل معين (الخط الخارجي).عا

• Crop –  هــي عمليــة تحديــد داخــل التصــميم لألجــزاء التــي يرغــب
 المصمم باالستفادة منها وٕازالة األشياء التي ال يرغب في بقائها.

• Pattern –  تعني نمط معين من العناصر بطريقـة زخرفيـة مكـررة
 في وحدة واحدة.

• Merge – ج أكثر من طبقـة (هي عملية دمLayer مـع بعضـها (
 البعض.

• Paragraph – .هي فقرة النص الكتابي 
• Typeface –  هو تعبير شاع استعماله عند الحـديث عـن خطـوط

الطباعة والتايبوغرافي، ويعني ببسـاطة نـوع خـط الطباعـة المسـتخدم فـي أي 
 تصميم.

• Opacity –  هـــي شـــبيهة بــــ(Transparency)  لكـــن االخـــتالف
ى هي كمية كثافـة اللـون ولـيس شـفافيته، وهـي أيضـًا تقـاس بالنسـبة أن األول
 المئوية.

• Angel – .هي درجة (زاوية) دوران شكل ما 

• Overlay –  مصطلح يكثر استخدامه في برامج التصميم، ويعني
وجود طبقـة أو شـكل مـن األشـكال التـي تتمتـع بخاصـية الظهـور فـوق طبقـة 

 أخرى بدرجة شفافية معينة.



 
 

 221 

• Glow – ـــذي يســـتخدمه المصـــمم حـــول العناصـــر تع نـــي الـــوهج ال
 إلعطائها صفة التوهج.

• Gradient –  وهــو التــدرج مــن لــون إلــى أخــر بشــكل تسلســلي، أو
 من لون دو كثافة عالية إلى نفس اللون بكثافة أقل، وهو أنواع هي:

- Linear Gradient  التــدرج مــن لــون إلــى أخــر بشــكل أفقــي أو :
 عمودي.

- Radian Gradient لتدرج من لون إلى أخر بشكل دائري.: ا 

- Angel Gradient .التدرج من لون إلى أخر بشكل زاوية : 

- Diamond Gradient  التــدرج مــن لــون إلــى أخــر علــى شــكل :
 ماسة.

 

• Invert –  عكس القيم اللونية (الفاتح يتحول إلى الغامق، والغامق
 يتحول إلى الفاتح).

• ICC Profiles - لــــــــــ  هـــــــــذا المصـــــــــطلح هـــــــــو اختصـــــــــار
)International Color Consortium 1993) وقد أنتج ألول مرة عام 

بهــدف صــنع وتــرويج  -Adobeبمــا فيهــا –بواســطة ثمــاني شــركات عالميــة 
المقـــاييس العالميـــة الخاصـــة باألنظمـــة اللونيـــة الحاســـوبية وتوحيـــدها ضـــمن 
قوالــــــب محــــــددة. قــــــدمت هــــــذه الشــــــركات صــــــيغَة األداِة القياســــــية الخاصــــــة 

 ).Color Devicesة في تشخيص جميع أدوات اللون (المستعمل

هــو ملــف يصــف الطريقــة التــي تتخــذها أداة معينــة فــي إنتاجهــا لأللــوان 
 ICCذلــك أنــه يصــف الفــراغ اللــوني لــألداة. يمكــن إنتــاج هــذه الملفــات (

Profiles لثالث أنواع من األدوات: أداة العرض (الشاشة)، أداة اإلدخـال (
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ميرا)، أو أداة اإلخراج (طابعة). وهذه القوالب تسـاعد (سكانر أو ديجيتال كا
علــى المحافظــة علــى األلــوان عنــد نقــل الصــور مــن جهــاز إلــى آخــر أو مــن 

 نظام لوني إلى آخر.

• Bleed –  جـــزء الصـــورة المطبوعـــة الـــذي يمتـــد إلـــى مـــا بعـــد حافـــة
الصــفحة، والــذي يضــمن بــأن الصــورة النهائيــة تمتــد بشــكل ســليم إلــى حافــة 

 عد قص الورقة وتهذيب أطرافها بعد عملية الطباعة.الورقة ب

 

 برامج التصميم:

وبعــد هــذا العــرض ألهــم المصــطلحات المســتخدمة فــي بــرامج التصــميم ســنتحدث 
عن أهم برامج التصميم التي أنتجتها الشـركات العالميـة المختلفـة والتـي أحـدثت ثـورّة 

البــرامج ســوف يؤهلــك  حقيقيــة فــي عــالم التصــميم الجرافيكــي، حتــى أن احتــراف هــذه
 لتصبح من أهم المصممين في بلدك أو حتى على مستوى العالم.

قبــل عصــر الكمبيــوتر كــان التصــميم الفنــي مقصــورًا علــى اســتعمال آلــة الطباعــة 
التــي اخترعهــا (جــوتنبرغ)، وبعــد أن جــاء الكمبيــوتر جعــل مــن التصــميم عمليــًة أكثــر 

تــاح المجــال إلنتــاج تصــاميم عديــدة ســهولة ودقــًة مــن ذي قبــل، حتــى أن الكمبيــوتر أ
فـي وقـت قصـير ليواكـب حاجـات السـوق، والتطـور التكنولـوجي الحاصـل فـي العـالم، 
خصوصًا مـع انتشـار بمـا يسـمى (تصـميم مواقـع االنترنـت)، حيـث أصـبح الكمبيـوتر 
األداة الرئيسية في إنتاج كم هائل مـن الصـور واألشـكال الخاصـة بتصـميم صـفحات 

 االنترنت.
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دة برامج تصميم مشـهورة علـى مسـتوى العـالم، والتـي سـنقوم بشـرحها كـل هناك ع
ــــرامج  ــــز بــــين هــــده الب ــــنمكن القــــاريء مــــن التميي ــــي الفصــــول القادمــــة ل ــــى حــــدة ف عل

 واستعماالت كل منها في مجال التصميم الجرافيكي وهي كاآلتي:

 

 )Adobe Photoshopأوًال: أدوب فوتوشوب (

كة أدوبـي، ويتميـز بقدرتـه العاليـة علـى معالجـة هدا البرنامج الرائـع مـن إنتـاج شـر 
)، والتــي تمكــن المصــمم Bitmapsالصــور والتــأثيرات المختلفــة والتــي تســمى عــادًة (

مــن إنتــاج تصــاميم متنوعــة وذات تــأثيرات مختلفــة جــاهزة للطباعــة ومتميــزة بــالجودة 
لموجــود العاليــة والواقعيــة؛ وعلــى ســبيل المثــال يمكننــا وبكــل ســهولة نــزع بــرج إيفــل ا

ببـاريس ووضـعه فـي عمـان وبكـل واقعيـة وبـدون أن نالحـظ أن هنـاك شـيئا فـي غيــر 
 .مكانه

للفوتوشـوب إعـادة الشـباب لكهـل أو عجـوز وذلـك بإزالـة التجاعيـد مـن  كمـا يمكـن
للفوتوشوب إعادة ترميم الصور القديمة والمتكسرة وتلوينها وجعلهـا  الوجه، كما يمكن

نجـــد أن الفوتوشـــوب برنـــامج يســـتطيع تغيـــر الحقيقـــة  تنـــبض بالحيـــاة واأللـــوان، لـــذلك
 .وبواقعية شديدة جداً  بدون أية صعوبات

فنـي لـه لمسـتك  بمجرد إدخالك الصـورة إلـى الفوتوشـوب فإنـك تبـدأ فـي بنـاء عمـل
 وذلك من خالل إضافة المزيد من الرسـوم عليهـا أو بـدمج الصـورة مـع ،وشخصيتك

كمـا أنـك تسـتطيع  ،مـع أجـزاء أخـرىصور أخرى أو من خالل قص أجزاء ووضعها 
وزيادة السطوع والحدة أو زيادة التعتيم فيها لتحصل في النهاية على  تصحيح األلوان

لوحة فنية تجسد خيالك وٕابداعك ومهارتك في التصميم لكي تعرضها على االنترنـت 
 البرامج الخاصة بعرض الشرائح أو بطباعتها. أو لعرضها بإستخدام
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لمعالجـة الصـور وذلـك بإسـتخدام الحاسـبات التـي  أقـوى برنـامجيعتبر الفوتوشـوب 
وبــالرغم مــن المنافســة الجبــارة بــين بــرامج  تعتمــد علــى نظــامي الوينــدوز والمــاكنتوش
طليعتها وقد إعتلى القمـة بينهـا وال ينافسـه  معالجة الصور إال أن الفوتوشوب هو في

الجـة الصـور يقـع ضـمن مثـل أي برنـامج لمع وهـو  في هذا المجال أي برنامج آخر،
 إلــى نقــط مربعــة صــغيرة تســمى فئــة بــرامج التلــوين حيــث أنــه يقــوم بتحويــل الصــورة

ويســمى الرســم بالكامــل أو الصــورة صــورة نقطيــة أو خريطــة  )Pixelsالبكســالت (
bit-mapped).( 

 صندوق أدوات الفوتوشوب:

 

 ويـتم إخفـاء 44أداة مـن أصـل  22صـندوق أدوات الفوتوشـوب يعـرض 

وات األخرى داخل القوائم الفرعية لكل أداة. وأي أداة تحتوي علـى مثلـث األد
أســـود فـــي زاويتهـــا اليمنـــى مـــن األســـفل فإنهـــا تحتـــوي علـــى قائمـــة فرعيـــة لهـــا 

أكثـــر ويمكنـــك مشــــاهدة األدوات األخـــرى إمــــا  تحتـــوي علـــى أداة بديلــــة أو
مبــين فـــي الشــكل التـــالي  بالضــغط المطــول علـــى األداة المطلوبــة كمـــا هــو

 .Altو  تظهر لك األدوات المخفية، أو بالضغط على األداة المطلوبةل
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تحديــد المســتطيل أو المربــع حيــث تســتطيع تحديــد جــزء مــن الصــورة 
   بتحديد على شكل مستطيل أو مربع.

حيــث يمكنــك تحديــد أي جــزء مــن الصــورة بشــكٍل  التحديــد البيضــاوي
  بيضاوي.

تحديــد صــف واحــد، بهــذه األداة يمكنــك تحديــد صــف أفقــي كامــل مــن 
البكسالت والذي يمتد من خـالل صـورة مـا. نـادرًا مـا تحتـاج إلـى هـذه 

 األداة.
 

  تحديد عمود واحد، نفس وضيفة األداة السابقة ولكن بشكل عمودي.

أداة التحديد الحر، اسـتخدم هـذه األداة لتحديـد حـر حسـب رغبتـك فـي 
  المرغوب. عمل التحديد المناسب للجزء

الحــر، يمكنـــك مــن خــالل هـــذه األداة القيــام بعمـــل  التحديــد المضــلع
بالفـــأرة تعطيـــك نقطـــة زاويـــة فـــي  تحديـــد مســـتقيم الجوانـــب وكـــل نقـــرة

 التحديد.
 

التحديــــــد الحــــــر باســــــتخدام خاصــــــية المغنــــــاطيس، هــــــذه األداة جيــــــدة 
وسريعة التجاوب مع الجزء المراد تحديده حيـث تقـوم بتحديـد المنطقـة 

 المراد تحديدها بتمرير الفأرة عليه.
 

داة االقتصــــاص لتحديــــد الجــــزء المرغــــوب منــــه وعنــــد الضــــغط علــــى أ
  التحديد يتم إزالته. ) فإن الجزء الخارجي منEnterمفتاح اإلدخال (

خدم استخدم البخاخة لرش ضربات لون متناثرة لتمتزج بالصورة. تست 
  واإلبرازات. هذه األداة كثيرا في إنشاء الظالل

   هذه األداة في نسخ جزء من الصورة إلى جزء أخر. الختم، تستخدم

أداة خــــتم الــــنقش، وهــــي إلضــــافة النقــــوش إلــــى الصــــور عــــن طريقــــة 
  الضغط والسحب.
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الممحــاة، وهــي تقــوم بوظيفــة تلــوين الصــورة بــاللون الخلفــي إذا كانــت 
كانــت الصــورة عبــارة عــن شــريحة فإنهــا  الصــورة هــي الخلفيــة أمــا إذا

 تقوم بمحو الصورة وٕاظهار الخلفية الشفافة.
 

تعمــل علــى فصــل صــورة أو جــزء منهــا عـــن  ممحــاة الخلفيــة، وهــي
  في الصورة.  ةالخلفية بدقة متناهية بناًء على األلوان الموجود

تعمـــــل بـــــنفس طريقـــــة العصـــــا الســـــحرية للتحديـــــد بـــــدال مـــــن تحديـــــدها 
تقـــــوم بمحـــــو  للبكســـــالت بحســـــب لونهـــــا إال أن الممحـــــاة الســـــحرية

 البكسالت حسب لونها.
 

بــين البكســالت المتجــاورة والــذي  أداة التشــويش، لبعثــرة ونشــر التبــاين
   بالصورة. يؤدي إلى التشويش في التركيز الخاص

ــــين البكســــالت وســــف تكــــون أداة الحــــدة، و  ــــاين ب ــــادة التب تســــتخدم لزي
  بالصورة. النتيجة هو الزيادة في التركيز الخاص

ـــوان  ـــاأللوان ومـــزج بعـــض األل أداة اإلصـــبع، تســـتخدم لعمـــل تلطـــيخ ب
  ببعضها البعض.

أداة تحديد مكون المسار، حيث يمكنك من خالل هذه األداة أن تقوم 
   قلم المسار. بتحريك المسار الذي قمت بعمله باستخدام

ــــاءات  أداة التحديــــد ــــتحكم فــــي زوايــــا وانحن المباشــــر؛ هــــذه األداة لل
  قلم المسار. المسارات التي قمت بعملها باستخدام

قلــم المســار، خــاص بعمــل مســارات حــادة للتحديــد ويعتبــر مــن أفضــل 
ـــى شـــخص مـــتمكن  ـــاج إل ـــد ولكـــن تحت وأدق األدوات الخاصـــة بالتحدي

 ومتمرس في استخدامها.
 

  الحر؛ لرسم المسارات بطريقة حرة. قلم المسار

  في المسار الذي تم تحديده باستخدام قلم التحديد. أداة إدراج نقطة
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أداة حذف نقطـة، وخاصـيتها معاكسـة تمامـا لـألداة السـابقة، كمـا أنهـا 
فوتوشـوب تلقائيـًا برسـم مقطـع جديـد  ر حيـث يقـومال تقوم بقطع المسا
 بين النقاط الباقية.

 

تــأتي الــنقط الموجــودة فــي مســار فــي مجموعــات  أداة تحويــل الــنقط،
يشـير منحنيـات والـبعض األخـر  مختلفة بمعنى أن بعضها يشـير إلـى

إلى الزوايا، وهذه األداة تسمح بتغيـر نـوع الـنقط إلـى النـوع األخـر أي 
 من منحنى إلى زاوية وبالعكس أيضًا.

 

ـــــك الخاصـــــة أو تعليقاتـــــك علـــــى  المالحظـــــات، تضـــــع هنـــــا مالحظات
وذلـك للرجـوع إليهـا  التأثيرات المستخدمة أو حول األدوات المسـتخدمة

 في وقت آخر.
 

وتعليقـات فوتوشوب حيـث يمكنـك إدراج مالحظاتـك  من أغرب أدوات
  عن ما قمت به وذلك بصوتك.

الصـورة باليـد لتمريـر اإلطـار لكـي تـرى جـزء مختلـف  أداة اليـد اسـحب
  من الصورة.

األلوان االفتراضية، بالضغط عليها يتم تغير لون المقدمـة تلقائيـًا إلـى 
  إلى اللون األبيض. األسود ولون الخلفية

لسـريع للتحديـد، نضـغط عليهـا إلخـراج نمـط القنـاع ا الوضـع األصـلي
  منقطة متحركة. لفوتوشوب وعرض حد التحديد كخطوة

  اإلطار القياسي، لعرض صورة المقدمة في اإلطار األساسي.

  ).Image Readyإلى برنامج االيمج ردي ( االنتقال بالصورة

طبقـة مـن الطبقـات الموجـودة فـي الصـورة، أو جـزء تـم  السهم؛ لتحـرك
  التحديد. تحديده بواسطة أحدى أدوات

العصــا الســحرية، وتســتخدم لتحديــد منطقــة متشــابهة األوان وهــي أداة   
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 التحديد. ممتازة وسريعة جدا وتسهل عملية

داة التقطيع، تتيح لك قطع الصورة لعرضها على االنترنـت حيـث أن أ
إلى أقسام وشرائح منفصـلة ومـن ثـم  البرنامج يقوم بتقطيعها وتقسيمها

لتحميـل هـذه الشـرائح علـى االنترنــت  ) الضـروريةHtml( يولـد أوامـر
 من تحميل صورة واحدة كبيرة. وبهذا يتم تحميل الشرائح أسرع

 

إذا قمــت بتقســيم الصــورة بــاألداة الســابقة فــإن هــذه األداة تقــوم بتحديــد 
   المقسمة وذلك للتحكم فيه. الجزء المرغوب من األجزاء

  فرشاة الرسم، أداة معروفة للجميع وقليلة االستخدام في الفوتوشوب.

ــــم، يســــتخدم لرســــم الخطــــوط الرفيعــــة والدقيقــــة، قلــــيال مــــا يــــتم  القل
   استخدامه.

  فرشاة المحفوظات، للرسم فوق الصور إلعادتها إلى حاله سابقة لها.

ت فرشاة المحفوظات الفنية، تسمح لك بإنشاء تأثيرات فنية من الحاال
  الفنية السابقة.

أداة التعبئــــــة، تســــــتخدم لتعبئــــــة اللــــــون األمــــــامي الموجــــــود فــــــي لــــــوح 
   األدوات.

اللــوني وتســتخدم لعمــل تــدرج لــوني بــين اللــونين األمــامي  التــدرج أداة
  بتدرج لوني. والخلفي في الجزء المراد تعبئته

الكثافـــة، اســـتخدمها لتخفيـــف وتفتـــيح ألـــوان البكســـالت  أداة إنقـــاص
   لصورة.ا الموجودة في

الكثافـــة وهـــي عكـــس الســـابقة تمامـــا وتقـــوم بتعتـــيم ألـــوان  أداة زيـــادة
  البكسالت.

اص، تقوم بتقليل قدرة التشبع في الصور وتكـون النتيجـة أداة االمتص
  صوره أكثر بهتانا.



 
 

 229 

   ويستخدم لكتابة النصوص المطلوبة. أداة النص

  المستطيل، تستطيع رسم مستطيل بهذه األداة.

  مستطيل ذا حواف مستديرة. تستطيع رسم

  الدائرة. لرسم

  المضلع. لرسم

  خط. لرسم

  المخصصة. لرسم األشكال

باســتخدامها والضــغط عليهــا فــي أي جــزء مــن الصــورة فــإن  القطــارة،
ارة بالضـبط اللـوني الموجـود أسـفل القطـ الفوتوشـوب يقـوم بأخـذ التـدرج

 ويجعله لون المقدمة.
 

أداة عينــة األلــوان، تســتخدم لتحديــد أربعــة نقــاط مختلفــة مــن الصــورة  
  الصورة. لمساعدتك في تحليل ألوان

  أداة القياس، للقياس بين نقطتين في الصور.

المكبـــر، وهـــي لتكبيـــر الصـــورة حتـــى تســـتطيع رؤيـــة  أداة العدســـة أو
   البكسالت الفردية بشكل واضح.

  تبديل األلوان، لتبديل لون المقدمة مع اللون الخلفي.

ـــذي يســـمح لـــك بتحريـــر حـــدود التحديـــد باســـتخدام  القنـــاع الســـريع، وال
حمـراء شـبه شـفافة وتغطـي  أدوات الرسـم كمـا سـوف تظهـر لـك طبقـة

  األجزاء الغير محدد.
 

مـــلء الشاشـــة مـــع القائمـــة، إذا كنـــت ال تســـتطيع رؤيـــة الصـــورة التـــي 
هذه األداة سـتختفي الصـور األخـرى باإلطار القياسي فالبضغط على 

أي  وستضــل الصــورة النشــطة فـــي الواجهــة مــع خلفيـــة رماديــة تمــأل
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 مساحة فارغة حول الصورة.

ملء الشاشة تمامـًا، إذا كنـت ال تـزال ال تـرى الصـورة بدرجـة مرضـية 
ـــة لـــ ك، فيمكنـــك باســـتخدام هـــذه األداة الـــتخلص مـــن المســـاحة الرمادي

ـــواح  وســـوف يختفـــي شـــريط القـــوائم وســـيبقى صـــندوق األدوات واألل
  الخاصة بالطبقات والقنوات.

 

 

 

 قوائم الفوتوشوب:

 ):Fileف (ملأوًال: قائمة 

يتــيح لــك هــذا األمــر فــتح ملــف جديــد ووضــع أبعــاده، 
 ودرجة الوضوح ونوع القنوات اللونية المطلوبة.

New 

وهـو األمــر الخــاص بفــتح الملفــات الرســومية الموجــودة 
 على الحاسوب أو القرص المدمج أو القرص المرن.

Open 

لفــــــتح الملفــــــات والصــــــور الموجــــــودة علــــــى الحاســــــوب 
 الصور.بطريقة استعراض 

Browse 

 لتحديــد التنســيق الــذي ترغــب بفــتح الملــف الرســومي

 الذي ترغب به.

Open As 

 لفـــــتح آخـــــر ملفـــــات تـــــم فتحهـــــا أو إنشـــــائها علـــــى

  الفوتوشوب.

Open Recent 

 إلغالق الصورة ويقوم الفوتوشوب بالسـؤال عـن حفـظ

آخــــر التغيــــرات أم ال وذلــــك فــــي حالــــة عــــدم اســــتخدام 
 األمر حفظ.

Close 

 Save م هــذا األمــر بحفــظ الصــورة كمــا أنــه يقــوم بحفــظيقــو 
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 التعديل األخير على الملف الحالي.
 يسمح هذا األمر بحفظ صورة باسـم ملـف جديـد علـى

 التنسيق الخاص بالفوتوشوب.

Save As 

يقـــوم بحفـــظ نســـخة مـــن العمــــل الـــذي تقـــوم بـــه وذلــــك 
  باستخدام ألوان الويب اآلمنة.

Save for Web 

األمر فيما إذا قمت بتغييرات على الملف يستخدم هذا 
ــــــالعودة إلــــــى أحــــــدث نســــــخة  ولــــــم تحفظهــــــا وترغــــــب ب

 محفوظة.

Revert 

 ,AIالتنسـيق ( يقـوم باسـتيراد نسـخة مـن الملفـات ذات

PDP, PDF, EPS(  فــي طبقــة  ويقــوم بوضــعها
 مستقلة.

Place 

يســمح هــذا األمــر بــإدراج صــورة مــن الماســح الضــوئي 
أو مـــن بطاقـــات التقـــاط الفيـــديو   الكـــاميرا الرقميـــة أو

 الرقمية. وتحويلها جميعا على الصيغ

Import 

يقــوم هــذا األمــر بتصــدير  تمامــا مثــل أوامــر االســتيراد
 الملفات إلى تنسيقات مختلفة باستخدام برمجيات.

Export 

ــــى  يســــمح هــــذا االختيــــار بــــإنزال الصــــور المدرجــــة عل
االمتـداد الويب مباشرة من الملقم الرئيسي شرط معرفـة 

الخـــاص بكـــل صـــورة، ويمكـــن إجـــراء التعـــديالت علـــى 
الصــورة الموجــودة علــى الويــب لــك شخصــيا حيــث انــه 
ــــب اســــم المســــتخدم والرمــــز الســــري، ومــــن ثــــم  يــــتم طل
ــــب بعــــد  ــــي الوي ــــك إعــــادة الصــــورة إلــــى مكانهــــا ف يمكن

 الالزم. االنتهاء من إجراء

Manage Workflow 

مليــات جميلــة هــذا األمــر رائــع جــدا حيــث انــه يقــوم بع
حيــث انــه يســاعد المصــمم كثيــرا ومثــال علــى ذلــك انــه 

Automate 
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إلـــى نظـــام لـــوني  بإمكانـــك تغيـــر عـــدة صـــور مختلفـــة
أو أنـــه يقـــوم بإنشـــاء صـــورة تحتـــوي علـــى صـــور  واحـــد

مصـــــغرة موجـــــودة فـــــي مجلـــــد مـــــا أو أنـــــه يقـــــوم بعمـــــل 
معـــرض لموقـــع الويـــب الخـــاص بـــك وبأعمالـــك الفنيـــة 

) الــالزم Html( اإلتــش تــي إم إل ويقــوم بإنشــاء ملــف
 لعرض هذا المعرض في الموقع الخاص بك.

تقـوم بوضـع البيانـات الخاصـة بالعمـل الـذي قمـت بـه، 
كما أن المعلومات التي يـتم إضـافتها للصـورة ال تكـون 

أو بأحــد البــرامج  مرئيــة ويمكــن عرضــها بالفوتوشــوب
 الخاصة.

File Info 

ــــد القياســــات الخاصــــة بالصــــفح ة التــــي يســــتخدم لتحدي
يتم الطباعة عليهـا وهـي سـهلة جـدا وتتشـابه مـع  سوف
الموجـودة فـي الـورد  الخاصة بخيـارات الصـفحة  النافذة

)Winword.( 

Page Setup 

 Print with Preview هدا األمر سينفد عملية عرض التصميم قبل طباعته.

 Print  أمر الطباعة.

 ســيقوم هــدا األمــر بطباعــة نســخة واحــدة مــن التصــميم
 بدون رؤيته قبل عملية الطباعة.

Print one copy 

بالصــورة  باســتخدام هــذا األمــر فإنــه بإمكانــك االنتقــال
 .)Image Ready( مباشرة إلى برنامج إيمج ردي

Jump to 

 Exit الفوتوشوب. يستخدم هذا األمر إلغالق برنامج

 

 ):Editثانيًا: قائمة تحرير (
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ك التراجــع عــن خطــوة مــن األوامــر المهمــة حيــث أنــه بإمكانــ
مــا إذا شــعرت بأنــك أخطــأت فيهــا، ولكــن الفوتوشــوب علــى 

يقــوم بعمليــة تراجــع واحــدة  خــالف غيــره مــن البــرامج فإنــه
  فقط.

Undo 

 Step Forward  األمام. يقوم هذا األمر بالتقدم خطوة إلى

 لــه نفــس عمــل أمــر التراجــع ولكــن بإمكانــه التراجــع عــدة

 خطوات.

Step Backward 

األمــر لــه خاصــية جميلــة جـدًا حيــث أنــه بإمكــان صــبغ  هـذا
منطقــة مــن الصــورة ومــن ثــم التوجــه إلــى هــذا األمــر حيــث 

كثافة اللون حتـي تسـتطيع رؤيـة  يمكنك التقليل من كمية أو
 الجزء األصلي من الصورة.

Fade 

الصــورة  يقــوم هــذا األمــر بقــص وٕازالــة الجــزء المحــدد مــن
 ة.ويقوم بحفظ هذا الجزء في الذاكر 

Cut 

بنســخ  يقــوم بــنفس وظيفــة األمــر الســابق ولكنــه يقــوم فقــط
 الجزء المحدد.

Copy 

يمكنـك  إذا كانت لديك صورة وبها عدة طبقات فبهذا األمـر
أخذ صورة مدمجة لجميع الطبقات وذلك من خالل التحديـد 

 الصورة. على منطقة من

Copy Merged 

جديـد  عيلصق هذا األمـر مـا تـم حفظـه فـي الـذاكرة فـي موقـ
 من الصورة نفسها أو ضمن طبقة جديد في صورة أخرى.

Past 

إضـافة  يقوم هذا األمر بلصق ما في الذاكرة من صورة مـع
 ) لهذا الجزء.Maskقناع (

Past Info 

 Check Spelling يقوم هذا األمر بالتأكد من قواعد اللغة.

هــذا األمــر للبحــث عــن نــص معــين واســتبداله بــنص آخــر 
 صمم.يختاره الم

Find and 
Replace Text 
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 Clear  النشطة. يقوم بحذف الجزء المحدد من الطبقة

يقوم هذا األمـر بمـلء المنطقـة المحـددة بـاللون األمـامي أو 
) المتوفرة لـديك كمـا يمكنـك Patternsالخلفي أو بالنقوش (

 بعملية التعبئة. التحكم بنسبة الكثافة الخاصة

Fill 

 ة المحـــددة، وبإمكانـــك الـــتحكميقـــوم بعمـــل تحديـــد للمنطقـــ

  بسمك الحد واللون.

Stroke 

يمكنك التحكم بعرض وارتفاع والزاوية واإلمالـة وغيرهـا مـن 
 األوامر المفيدة للتحكم بالصورة ووضعيتها.

Free Transform 

أمـر  نفـس األمـر السـابق ولكـن يمكنـك الـتحكم باختيـار كـل
 بصورة مستقلة.

Transform 

تحويـل  معـين مـن الصـورة فإنـه بإمكانـكعند تحديدك لجـزء 
 هذا الجزء إلى فرشاة وذلك باستخدام هذا األمر.

Define Brush 

بـاألمر  هـذا األمـر خـاص لتكـوين جـزء للتعبئـة وهـو مـرتبط
)Fill.( 

Define Pattern 

 Define Custom لعمل أشكل جاهزة للنقوش.
Shape 

ارات خيــ يظهــر هــذا األمــر قائمــة جزئيــة تحتــوي علــى أربــع
عنـد التعامـل  النمـوذج ، المحفوظـات ، الكـل  وهـي تراجـع،

ــــذاكرة فــــي حفــــظ أوامــــر  مــــع الصــــور فإنــــه يــــتم اســــتغالل ال
والخطــوات التــي قمــت بهــا لــذلك يقــوم هــذا األمــر  التراجــع

  الذاكرة. بمسحها من

Purge 

 يحتوي هـذا األمـر علـى خيـارات إلعـداد جهـاز العـرض أو

مر استخدامه محدود من قبـل إعداد أحبار الطابعة وهذا األ
 الويب. مصممي

Color Settings 

 Preset Manager للــتحكم فــي حجــم ومســميات األلــوان والفــرش والتــدرجات
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اللونيــة واألشـــكال الجـــاهزة كمـــا يمكنــك إضـــافة المزيـــد منهـــا 
 األمر. عن طريق هذا

مراجع األوامر الخاصة بالبرنامج حيث يتم معايرتها حسب 
 م.احتياجات كل مصم

Preferences 

 

 ):Imageثالثًا: قائمة صورة (

هنــا تســتطيع تغيــر نظــام األلــوان الخــاص بالصــورة التــي تعمـــل 
 عليها والتحكم بها حسب طبيعة العمل المطلوبة.

Mode 

يضـــم هـــذا األمـــر قائمـــة بـــأوامر فرعيـــة بإمكانـــك مـــن خاللهـــا أن 
تقـــوم بعمـــل التصـــحيحات اللونيـــة والتـــي ســـوف تفيـــدك فـــي حالـــة 

  الصورة األصلية. ود عيب لوني فيوج

Adjust 

بـــه  يقـــوم هـــذا األمـــر بعمـــل نســـخة إضـــافية للعمـــل الـــذي تقـــوم
ويمكنك أن تجعل من النسخة ذات طبقات أو أنه بإمكانك عمل 

 نسخة لجميع الطبقات وذلك بعد دمجها معًا.

Duplicate 

الطبقـــة  يســـتخدم لتطبيـــق قنـــوات لونيـــة احاديـــة أو مركبـــة علـــى
  في الصورةالنشطة 

Apply Image 

مثــل األمــر الســابق لكنــه يفــتح لــك مربــع حــوار الحســابات والــذي 
 يسمح لك باستخدام مستندي مصدر للمزج في أي منهما.

Calculation 

من األوامر المهمة جدًا جدًا حيث انه من خالله يمكنـك الـتحكم 
  في حجم الصورة ومدى وضوحها وكمية البكسالت فيها.

Image Size 

المسـاس  يستخدم هذا األمر لتغير قياسات الطول والعرض دون
بالصورة نفسها، وتكون الزيادة الجديـدة بـنفس لـون اللـون الخلفـي 

 األدوات. الموجود في شريط

Canvas Size 
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عكـــس  يســـتخدم هـــذا األمـــر لتغيـــر زاويـــة الصـــورة بالكامـــل أو
 الصورة إما أفقيًا أو طوليًا.

Rotate 
Canvas 

ية االقتصاص حيث يقوم البرنامج بإقتصاص الجزء خاص بعمل
 الخارجي من التحديد دون المساس بدرجة الوضوح.

Crop 

الخالصـة كـاللون  يقوم البرنامج بقص الهوامش بعد قراءة األلوان
أو األحمـــر لوحـــده وذلـــك بعـــد أن يأخـــذ األمـــر   األبـــيض لوحـــده

لـــــى أو بقــــراءة الجهـــــة المطلوبـــــة إمـــــا اليمـــــين أو اليســـــار أو األع
  األسفل.

Trim 

فـــــي حـــــال إدراجـــــك صـــــورة بـــــداخل تصـــــميم أخـــــر وكـــــان قيـــــاس 
ورغبـت فـي أن يـتم  التصـميم أصـغر مـن قيـاس الصـورة المدرجـة

التصميم إلى قياس الصورة المدرجة فما عليـك سـوى  تغير قياس
التصــميم تغيــر إلــى  الضــغط علــى هــذا األمــر وســتجد أن قيــاس

  قياس الصورة المدرجة.

Reveal All 

يقيم هذا األمر الدرجات اللونية للصورة وباستخدام هذا األمر ال 
 يمكن إجراء تغييرات على الصورة.

Histogram 

وهـــذه  يطبــق هــذا األمـــر علــى الصــور المســـتخدمة فــي الطباعــة
 الميزة غير قابلة للتطبيق في تصميم الويب.

Trap 

 الجــزء الــذي يقــوم بفــتح شاشــة جديــدة لقمــل تحديــد بــالقلم علــى
 نرغب في قصه وٕازالته من التصميم.

Extract 

والمـيالن  لعمل تأثيرات جميلة على الشريحة المحددة كالتضـخيم
 والتقعير وغيرها.

Liquefy 

   

 ):Layerرابعًا: قائمة طبقة (
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 New إلضافة طبقة جديدة.

 Duplicate لعمل نسخة مشابهة من طبقة معينة.
Layer 

 Delete لشطب طبقة معينة.

ا األمــر ســيفتح نافــذة خاصــة بخصــائص الطبقــة تحتــوي هــذ
علــى إســم الطبقــة ولــون الطبقــة، وفــي الحــالتين يمكنــك مــن 

 تغيير هذه الخصائص.

Layer 
Properties 

 Blendingوهــــي األوامــــر الخاصــــة بتــــأثيرات الطبقــــة (

Options.( 

Layer Style 

يقــوم هــذا األمــر بإنشــاء طبقــة جديــدة بتــأثير التعبئــة تحتــوي 
 ى القناع.عل

New Fill Layer 

يقــوم هــذا األمــر بإنشــاء طبقــة جديــدة بتــأثير أحــد التــأثيرات 
) وتحتـوي علـى Adjustmentاللونية الموجودة في قائمـة (

 القناع.

New 
Adjustment 
Layer 

هـــذا األمـــر يقـــوم بتغييـــر محتويـــات الطبقـــة وتحويـــل نظـــام 
 قين.التأثير أو التعبئة الذي تم بواسطة األمرين الساب

Change Layer 
Content 

عنــد اســتخدام هــذا األمــر فإنــه ســيظهر مربــع حــوار خــاص 
 بخصائص التأثير أو التعبئة في الطبقة.

Layer Content 
Options 

  Type هذا األمر خاص بالطبقات التي تحتوي على نص كتابي.

يقـــوم هـــذا األمـــر بتجريـــد الطبقـــات بمـــا فيهـــا الطبقـــات التـــي 
ص الكتابيـة، وهـذا األمـر مهـم فـي حالـة تحتوي على النصو 

 نقل التصميم بجميع طبقاته إلى جهاز آخر.

Rasterize 

 New Layer ) على الطبقة.Sliceيقوم هذا األمر بإنشاء شريحة (
Based Slice 

 Add Layer إلنشاء قناع على الطبقة.
Mask 
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 Enable/Disable لتفعيل أو إبطال القناع.
Layer Mask 

 Vectors.( Add Vectorقة خاصة بالرسم من نوع (إلنشاء طب
Mask 

 Enable Vector لتفعيل قناع فيكتور.
Mask 

 Group with يقوم هذا األمر بتوحيد الطبقة مع الطبقة السابقة.
Previous 

 Ungroup إلبطال عملية التوحيد.

 Arrange يقوم هذا األمر بترتيب الطبقات خلف أو أمام.

بتوســـيط الطبقـــات التـــي تـــرتبط مـــع طبقـــة  يقـــوم هـــذا األمـــر
 ).Linkأخرى بواسطة (

Align Linked 

يعمــل هــذا األمــر علــى ترتيــب أكثــر مــن طبقــات موصــولة 
 ).Linkبواسطة (

Distribute 
Linked 

يعمــــل هــــذا األمــــر علــــى إقفــــال الطبقــــات، حيــــث ال يمكــــن 
 التعديل على هذه الطبقات فيما بعد.

Look all 
Layers in Set 

 Merge Layers م هذا األمر بدمج جميع الطبقات في طبقة واحدة.يقو 

 Merge Visible نفس خاصية األمر السابق.

ـــدمج الطبقـــات فـــي طبقـــة واحـــدة جـــاهزة  يقـــوم هـــذا األمـــر ب
للحفـــظ حيـــث انـــه يقـــوم بإقفـــال الطبقـــة الجديـــدة التـــي يكـــون 

 ).Backgroundإسمها (

Flatten Image 

 Matting 

 

 :Select خامسًا: قائمة

 All يستعمل هذا األمر لتحديد جميع األشكال في التصميم.



 
 

 239 

 Deselect عكس األمر السابق.

 Reselect إعادة تحديد جميع األشكال.

 Inverse لعكس التحديد.

يقـــوم هـــذا األمـــر بتحديـــد النطاقـــات اللونيـــة المختلفـــة، فبإمكانـــك 
ـــى ( ـــع األجـــزاء التـــي تحتـــوي عل ـــد جمي ـــى ) أCyanمـــثًال تحدي و عل

)Shadows أو انــــــك تقــــــوم بتحديــــــد نطاقــــــات األلــــــوان بواســــــطة ،(
 القطارة.

Color 
Range 

يقــوم هــذا األمــر بإضــفاء نــوع مــن التالشــي علــى الجــزء المحــدد 
ـــك التحديـــد أو مســـحه بواســـطة  ـــم قـــص ذل مـــن الصـــورة فـــي حالـــة ت

)Delete وهـــذا األمـــر مفيــــد جـــدًا فـــي عمليــــة دمـــج الصـــور مــــع ،(
 بعضها البعض.

Feather 

يحتــوي هـــذا األمــر علـــى عــدة أمـــوامر فرعيــة خاصـــة بتعـــديالت 
التحديــد مثــل (عمــل إطــار للتحديــد، صــقل التحديــد توســيع التحديــد، 

 وتصغير مساحة التحديد.

Modify 

عنـــد تحديـــد منطقـــة معينـــة فـــي الصـــورة فـــإن هـــذا األمـــر ســـيقوم 
 بتوسيع مساحة التحديد.

Grow 

شــكل معــين ذو مواصــفات يتــيح لــك هــذا األمــر إمكانيــة اختيــار 
معينـــة مـــن ناحيـــة الحجـــم أو اللـــون أو حجـــم الخـــط الخـــارجي وعنـــد 
ـــع األشـــكال التـــي تحمـــل نفـــس مواصـــفات  ـــد جمي تنفيـــذه يقـــوم بتحدي

 الشكل األصلي.

Similar 

للــتحكم فــي أبعــاد تحديــد مــا، والجــدير بالــذكر هنــا أنــه ال يجــب 
ـــــك األمـــــر ســـــيقص مـــــTransformاســـــتخدام ( ـــــة ألن ذل ن ) العادي

 التصميم بحسب التحديد.

Transform 
Selection 

 Load لتحميل التحديد الذي تم حفظه.
Selection 
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 Save لحفظ التحديد الستعماله فيما بعد.
Selection 

 

) ويتبقى File, Edit, Image, Layer, Selectوبهذا أكون قد شرحت القوائم (
)Filter, View, Window, Help:( 

Filterالقائمــة علــى الكثيــر مــن الفالتــر لعمــل التــأثيرات المختلفــة  : تحتــوي هــده
علــى التصــميم، ويتميــز كــل فلتــر بأنــك يمكنــك مشــاهدة التــأثير علــى التصــميم قبـــل 

 ).Previewتنفيذه ودلك بفضل خاصية (
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ا يجــــب تحويــــل ذ) لــــCMYKمالحظــــة: بعــــض الفالتــــر ال تعمــــل علــــى نظــــام (
 RGB) ثــــم (Mode) ثــــم (Image) مــــن قائمــــة (RGBالتصــــميم إلــــى نظــــام (

Color) وبعد االنتهاء من التصميم نحوله مجددًا إلى نظام ،(CMYK فـي حالـة (
 إرسال التصميم للطباعة.

View وهــــي القائمــــة الخاصــــة بعــــرض بعــــض نوافــــذ الفوتوشــــوب أو إلظهــــار :
)Rules, Grid, Slices... ( 

Windowيـــــة مثـــــل : وهـــــي القائمـــــة الخاصـــــة بجميـــــع نوافـــــذ الفوتوشـــــوب الفرع
)Tools, Options, Navigator, Info, Color....( 

Help وفــــي هـــــده القائمــــة تســـــتطيع االستفســــار عـــــن أي مســــاعدة بخصـــــوص :
) System Infoالفوتوشــوب، كمــا أنهــا تحتــوي أيضــَا علــى بعــض الخــدمات مثــل (

الـــــذي يمكنـــــك مـــــن معرفـــــة بعـــــض المعلومـــــات الهامـــــة الخاصـــــة بجهـــــاز الكمبيـــــوتر 
لتـــــي يســـــتخدمها الفوتوشـــــوب، مكـــــان تخـــــزين الملفـــــات المؤقتـــــة خاصـــــتك، الـــــذاكرة ا

)Temporarily Files....( 

 

 تشغيل برنامج الفوتوشوب:

لتشغيل برنامج الفوتوشـوب بعـد تثبيتـه علـى جهـاز الكمبيـوتر اضـغط علـى قائمـة 
) اختـر Adobe) في نافذة ويندوز ومـن قائمـة البـرامج سـتجد مجموعـة (Startابدأ (

 رنامج الفوتوشوب.منها زر تشغيل ب

Start  Programs  Adobe  PhotoShop 
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عنــدها ســيقوم الكمبيــوتر بتحميــل البرنــامج، ويســتغرق تحميــل البرنــامج وقتــًا أكبــر 
مــن البــرامج األخــرى وذلــك لقيامــه بتحميــل المــؤثرات والخطــوط والقــوائم والعديــد مــن 

تشـغيل البرنـامج تظهـر  عند انتهاء الكمبيـوتر مـن المكتبات التي تحتاجها في الرسم.
لـك شاشـة ســطح المكتـب والتـي تحتــوي فـي األعلــى علـى شـريط قــوائم األوامـر وعلــى 

 اليسار شريط األدوات وعلى اليمين لوحات متعددة الوظائف.

 

 فتح ملف جديد:

لفتح ملـف جديـد لبـدأ الرسـم فيـه يـتم مـن خـالل الضـغط بـزر المـاوس علـى قائمـة 
File  واختيارNew ع الحوار التالي:فيظهر لك مرب 
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اكتــب اســم الملــف لتــتمكن مــن حفظــه فيمــا بعــد ويمكنــك تــرك هــذا الخيــار لحــين 
حفـــظ الملـــف، ثـــم حـــدد أبعـــاد الصـــفحة التـــي تريـــد بوحـــدة البيكســـل أو اختـــر الوحـــدة 

 المناسبة من القائمة المنسدلة لكل من الطول والعرض.

لم بأنه كلما زاد العدد حدد درجة وضوح الصفحة بعدد البيكسل لكل إنش، مع الع
وال تزيــد  pixels/inch 72كلمــا زاد حجــم الملــف ويستحســن اختيــار درجــة وضــوح 

، سيتم شرح هذا األمر بالتفصيل الحقًا، وحدد نمط األلوان pixels/inch 150عن 
 .OKالذي تريده،وأخيرًا اضغط على الزر 

 :فتح وٕاغالق الصور

حيـــث ســـيقوم  Openختـــر األمـــر وا Fileلفـــتح صـــورة قـــم بالضـــغط علـــى قائمـــة 
لتحديد مسار الصورة واسم الملف كما تفعل مع  Openالبرنامج بعرض مربع حوار 

البرامج األخرى. يمكنك استخدام خيارات الويندوز في التحكم بعرض ملفـات الصـور 
اضـغط علـى الصـورة المـراد  إما باسماؤها أو من خالل الرموز أو مـن خـالل العينـة.

، File nameج الفوتوشـــوب لتحـــددها وليـــدرج اســـمها فـــي خانـــة فتحهـــا فـــي برنـــام
علــى  Shift(يمكنــك تحديــد أكثــر مــن صــورة فــي نفــس الوقــت بالضــغط علــى مفتــاح 

لوحـــة المفـــاتيح وتحديـــد الملفـــات بـــزر المـــاوس، أو بالضـــغط بـــزر المـــاوس والســـحب 
 .OKاضغط على مفتاح  لتحديد مجموعة من الملفات).

 وب:الصور في برنامج الفوتوش

يستطيع برنامج فوتوشوب من إنشاء صور جديدة أو اسـتيرادها مـن بـرامج أخـرى 
وحتــى نـــتمكن مـــن  Scannersأو الحصــول عليهـــا مـــن خــالل المســـاحات الضـــوئية 

ــــة وطــــرق  ــــة يجــــب أن نتعامــــل مــــع الصــــور الرقمي ــــى النتيجــــة المطلوب الحصــــول عل
 وغرافي.الحصول عليها بجودة عالية كالتي نحصل عليها بالتصوير الفوت
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 Vectorوأخــر شــعاعي  Bitmapالصــور نوعــان كمــا ذكرنــا ســابقًا: نــوع نقطــي 
ويمكـــن العمـــل علـــى هـــذين النـــوعين مـــن الصـــور فـــي برنـــامج الفوتوشـــوب فـــي نفـــس 

التـي تخــزن علـى جهـاز الكمبيـوتر تتكـون مــن  Bitmapإن الصـور النقطيـة  الوقـت.
ر الصـــــورة وهـــــي اختصـــــار لكلمـــــة عنصـــــ Pixelمربعـــــات صـــــغيرة تســـــمى بيكســـــل 

Picture element.   والبيكســل هــو العنصــر األساســي للصــور الرقميــة المحفوظــة
على جهاز الكمبيوتر سواء حصلت عليها من خالل اسـطوانة الصـور أو مـن خـالل 
الماســح الضــوئي أو مــن خــالل الكــاميرا الرقميــة، وتحريــر الصــورة مــن خــالل برنــامج 

كــل   خــالل تغييــر عــددها أو لونهــا.الفوتوشــوب هــو تعــديل فــي هــذه البيكســالت مــن 
 بكسل له لون واحد فقط وعندما تتجمع هذه البيكسالت تكون الصورة.

كما تجدر اإلشارة هنا إلى أن شاشـة الكمبيـوتر مكونـة مـن بيكسـالت مرتبـة علـى 
شــكل شــبكة أفقيــة ورأســية ويمكنــك الــتحكم فــي دقــة العــرض مــن خــالل تعــديل قيمــة 

ن خالل خصائص العـرض فـي برنـامج وينـدوز حيـث البيكسالت الخاصة بالشاشة م
 x 800بيكســل طــوًال إلــى  480بيكســل عرضــا و 640يمكنــك زيــادة البيكســالت مــن 

 للعرض والطول على التوالي. x 768 1024أو  600

إذا قمـــت بفـــتح صـــورة مـــن الصـــور فيمكنـــك فهـــم العالقـــة بـــين بيكســـالت الصـــورة 
% فهـذا يعنـي إن كـل 100يـر للصـورة وبيكسالت الشاشة، فعندما يكون مقياس التكب

بكســـل مـــن الصـــورة يعـــادل بكســـل مـــن بيكســـالت الشاشـــة، أمـــا عنـــدما يكـــون مقيـــاس 
% فهذا يعني أن كل بكسل مـن بيكسـالت الصـورة يعـادل بيكسـلين مـن 200الصورة 

الشاشـــة للطـــول والعـــرض وهـــذا يعنـــي أن أربعـــة بيكســـالت علـــى الشاشـــة اســـتخدمت 
% 400، وكــذلك هــو الحــال عنــدما يكــون التكبيــر لعــرض بيكســل واحــد مــن الصــورة

فإنــه يعنــي أن كــل بيكســل فــي الصــورة يعــادل أربعــة بيكســالت علــى الشاشــة للطــول 
 16والعــرض وهــذا يعنــي أن البيكســل مــن الصــورة يعــرض علــى الشاشــة مــن خــالل 

 بيكسل.
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 ):Image( خصائص الصورة

أبعــــاد لكـــل صـــورة خصـــائص تحـــدد مـــن خـــالل حجـــم الملـــف ودرجـــة الوضـــوح و 
 ).Image Sizeالصورة وهذه الخصائص يمكن استعراضها من خالل األمر (

 

 

 

 ):(Pixel Dimensionsحجم الملف 

يعد حجم ملف الصورة مقياسًا لعدد البيكسالت التـي تشـتمل عليهـا الصـورة، ففـي 
 1536) الصـورة مـن الصـور وتتكـون مـن Image Sizeالشكل أعاله مـربح حـوار (

مـــــــن  1572864بيكســــــل للطـــــــول وهــــــذا يعــــــادل عــــــدد  1024بيكســــــل للعــــــرض و 
ــــــن مــــــن  ــــــات اآلالف أو المالي ــــــب الصــــــور مــــــن مئ ــــــث تتكــــــون اغل البيكســــــالت، حي

 البيكسالت.
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 ):Resolutionدرجة الوضوح (

تحدد درجة الوضوح للصورة مـن خـالل عـدد البيكسـالت التـي سـيتم طباعتهـا فـي 
بيكســل لكــل  72وح ) نجــد أن درجــة الوضــImage Sizeاإلنــش ففــي مربــع حــوار (

 إنش.

 ):Document Sizeأبعاد الصورة (

أبعـــاد الصـــورة هـــي عـــرض وارتفـــاع الصـــورة عنـــد طباعتهـــا، ويـــتم احتســـاب قيمـــة 
العـــرض أو الطـــول بقســـمة عـــدد البيكســـالت علـــى درجـــة الوضـــوح لكـــل مـــن العـــرض 
 والطول. ويمكن تحديد أبعاد الصورة بوحدة اإلنش أو السنتمتر أو أيـة وحـدة تختارهـا

 من القائمة المنسدلة.

  

) مــن أهــم األوامــر التــي تحــدد جــودة الصــورة وتعــديل Image Sizeيعــد أمــر (
األرقام في مربح حوار حجم الصورة يجب أن يكـون عـن دراسـة تامـة بمـا تفعلـه ألنـه 

فـإذا كنـت ترغـب فـي زيـادة درجـة   من الممكن إفساد الصـورة إذا لـم تنتبـه لمـا تفعلـه.
مــن خــالل زيــادة عــدد البيكســالت فــي اإلنــش وهــذا يــتم مــن  وضــوح الصــورة فيمكنــك

خــالل تقليــل األبعــاد الماديــة للصــورة أو أن زيــادة حجــم الملــف مــن خــالل زيــادة عــدد 
 Pixelالبيكســـالت فـــي الصـــورة فـــي المـــربعين أعلـــى مـــربح حـــوار حجـــم الصـــورة (

Dimensions( . 

للبيكسـالت  ) يسـبب حـذفPixel Dimensionsإن تقليل عدد البيكسالت في (
مــن الصــورة مــن خــالل دمــج البيكســالت المتجــاورة بينمــا يتناســب مــع حجــم التقليــل 

فـي الصـور الثالثـة التاليـة تعـرض حجـم  وبهذا قد تفقد بعض التفاصـيل فـي الصـورة.
صـورة واحـد ولكـن تـم تقليـل عــدد البيكسـالت للطـول والعـرض حيـث يتضـح كيــف أن 
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ولــى لنقصــان عــدد البيكســالت فــي اإلنــش الصــورة الثالثــة اقــل جــودة مــن الصــورة األ
 والحظ خشونة تفاصيل الصورة بسبب نقصان عدد البيكسالت.

كما أن زيادة عدد البيكسالت يكسب الصورة نعومة إال إنه يسبب في زيادة حجم 
الملـــف أيضـــًا ممـــا يســـبب تقليـــل أداء الجهـــاز وكـــذلك إذا كنـــت ممـــا يرغـــب فـــي نشـــر 

 يسبب مشكلة في تحميلها من اإلنترنت.الصورة على اإلنترنت فإن ذلك س

ــــة الخاصــــة بالصــــورة: الحجــــم ودرجــــة  مــــن الســــابق الحظنــــا أن العناصــــر الثالث
الوضــوح وأبعــاد الصــورة كلهــا تتــأثر يعضــها علــى بعــض، فتغييــر أحــد هــذه العناصــر 
يؤدي إلى تغيـر قـيم العنصـرين اآلخـرين ولهـذا سـتجد أن األمـر محيـرًا بعـض الشـيء 

 ة والمحاولة ستحصل على النتيجة األفضل حسب ما تريد.ولكن مع الممارس

) Resample Imageلتجنب تغيير حجم الملف قم بإلغاء تحديد خانة اختيـار (
) فيصبح خيار عدد بيكسالت الطول والعرض Image Sizeفي أسفل مربع حوار (

) غير متاحـة وهـذا سـيؤدي إلـى أن أي تعـديل فـي Pixel Dimensionsفي خانة (
مــة مــن القــيم الباقيــة ســيؤثر علــى القيمــة األخــرى ولكــن دون تعــديل علــى قيمــة أي قي

 أبعاد الصورة.

لتعــديل أبعــاد الطــول بطريقــة مســتقلة عــن أبعــاد العــرض قــم بإلغــاء تحديــد خانــة 
)Constrain Proportions حيث أن هذا األمر يقوم بربط أبعاد الطول والعرض (

ــــار (ويظهــــر علــــى شــــكل سلســــلة للخانــــات المرتبطــــ  Constrainة إذا كــــان خي

Proportions.قـــم بحفـــظ نســـخة احتياطيـــة مـــن الصـــورة باســـتخدام األمـــر  ) محـــددًا
)Save As) قبل البدء في استخدام أمر (Image Size.( 

هناك ثالث أنماط إلعادة ضبط حجم الصورة وهي التي يقوم من خاللها برنـامج 
ارات الجديــدة وهــذه األنمــاط هــي الفوتوشــوب إعــادة تشــكيل الصــورة بنــاءًا علــى الخيــ
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بمثابـــــة معـــــادالت رياضـــــية يســـــتخدمها الكمبيـــــوتر ليطبقهـــــا علـــــى عناصـــــر الصـــــورة 
)Pixels:وتكون النتيجة حسب هذه األنماط والتي هي ( 

- Nearest Neighbor 
- Bilinear  
- Bicubic  

 

ويعد الخيار األخير األفضل ألنه يعطي نتائج أكثر دقـة ونعومـة أفضـل للحـواف 
 رج متناغم لتغير األلوان خالل الصورة.وتد

إذا أردت مـــــن برنـــــامج الفوتوشـــــوب مـــــن القيـــــام بضـــــبط حجـــــم الصـــــورة بطريقـــــة 
 Helpضمن قائمة  Resize Imageأتوماتيكية فإنه يوفر لك أمر 
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حيــث ســيقوم األمــر بتشــغيل معــالج يطــرح عليــك أســئلة مــن خــالل مربعــات حــوار 
يد الصورة للطباعـة أو لتحميلهـا علـى اإلنترنـت ثـم متتابعة تبدأ بتحديد ما إذا كنت تر 

يقـــوم بطـــرح أســـئلة تتعلـــق بأبعـــاد الصـــورة التـــي تريـــد ودرجـــة جودتهـــا ومـــن ثـــم يقـــوم 
المعالج بإنشاء ملف جديد فيه الصورة بالمواصـفات الجديـدة التـي حـددتها مـن خـالل 

 المعالج دون التدخل في الصورة األصلية.

 ):Canvas Sizeحجم إطار الصورة (

قــد تحتــاج إلــى زيــادة حجــم إطــار الصــورة دون تغييــر حجــم الصــورة نفســها، وهــذا 
  ).Image) الذي يأتي ضمن قائمة (Canvasمن خالل األمر (

 

يوضـح  ) كمـا فـي الشـكل أعـاله.Canvas Sizeسيظهر لك مربع حوار األمـر (
يمكنـك أن  الجزء العلوي من مربع الحوار الحجم األصـلي للصـورة وفـي الجـزء الثـاني
) Anchorإدخـــال القـــيم الجديـــدة إلطـــار الصـــورة أمـــا فـــي الجـــزء الثالـــث والمســـمى (

عنـد الضـغط علـى  يمكنك التحكم مـن خاللـه بموضـع الفـراغ الـذي سـيحيط بالصـورة.
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يقــوم البرنــامج بإضــافة مســاحة حــول الصــورة بلــون األرضــية الــذي قمــت  OKالــزر 
 بتحديده مسبقًا.

إلضافة عنوان للصورة على مساحة أسـفل الصـورة أو  يمكنك استخدام هذا األمر
أعلى الصورة إذا تحكمـت باألسـهم التـي تظهـر فـي مربـع الحـوار، كمـا يمكنـك وضـع 

 إطار زخرفي حول الصورة.

 

مالحظــة: إذا قمــت باختيــار أبعــاد أقــل مــن األبعــاد األصــلية للصــورة فــإن النتيجــة 
 تكون اقتصاص جزء من الصورة.

 ت عن الصورة:الحصول على معلوما

للحصـــول علـــى معلومـــات ســـريعة عـــن الصـــورة مـــن حيـــث أبعـــاد الصـــورة ونمـــط 
اسـتخدم الضــغط علـى مؤشــر المـاوس علــى الشـريط الســفلي   األلـوان ودقـة الوضــوح.

من إطار برنـامج الفوتوشـوب ويتحصـل علـى مخطـط للصـورة بالنسـبة للصـفحة التـي 
مـــع الضـــغط بمؤشـــر المـــاوس  Altتســـتخدمها للطابعـــة وفـــي حالـــة اســـتخدام المفتـــاح 

  ستحصل على مربع يحتوي معلومات عن الصورة.

 :)Adjustمهارات ضبط ألوان الصورة (

يعــــد برنــــامج الفوتوشــــوب مــــن أقــــوى البــــرامج المســــتخدمة لضــــبط ألــــوان الصــــور 
وٕاصالح عيوبها التي قد توجد بهـا، فمـثًال قـد تحصـل علـى صـورة فوتوغرافيـة معتمـة 

تميــز ألوانهــا وعنــد إدخالهــا إلــى الكمبيــوتر بواســطة الماســح أو باهتــه بحيــث ال تكــاد 
الضــــوئي فإنـــــك تســـــتطيع إظهــــار األلـــــوان بوضـــــوح ومعالجــــة العيـــــوب فـــــي الصـــــورة 
باســتخدام العديــد مــن األوامــر التــي يوفرهــا لــك الفوتوشــوب والتــي تخــتص فــي وضــوح 

   األلوان وتوزيع اإلضاءة وتعديل األلوان واستبدال لون بلون أخر.
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ر برنــامج الفوتوشــوب العديــد مــن أوامـــر ضــبط ألــوان الصــورة ولكــن ســـنقوم يــوف 
بتوضيح األوامـر األكثـر أهميـة والتـي يجـب أن تسـتخدمها علـى نحـو صـحيح، وهـي 

 كاآلتي:

 Levels) األمر 1

مـــن أقـــوى أوامـــر تصـــحيح ألـــوان الصـــورة حيـــث يعمـــل هـــذا  Levelsيعـــد األمـــر 
ة، وكـــل صـــورة تقـــوم باســـتخدامها فـــي األمـــر علـــى الصـــور الملونـــة والصـــور الرماديـــ

تصميمك يجب عليك أوًال استخدام هذا األمر لضبط ألوانها أو التأكد من أن األلوان 
موزعة بشكل سليم، فيستخدم هذا األمر على الصـور الباهتـة التـي تخلـو مـن األلـوان 

ا تفقد الداكنة أو الفاتحة، كما يمكنك معالجة الصور الفاتحة جدًا أو الداكنة أو عندم
 الصورة بعض تفاصيلها.

 .Image  Adjust  Levelsمن خالل اختيار  Levelsلتطبيق أمر 
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) اختيـــارات عديــدة لضـــبط ألــوان الصـــورة ومـــن Levelsيظهــر لـــك مربــع حـــوار (
خـــالل التوزيـــع البيـــاني لأللـــوان يظهـــر علـــى أقصـــى اليمـــين مـــن الرســـم البيـــاني افـــتح 

ار أغمــق البيكســالت، وتتــراوح قيمــة األلــوان مــن البيكســالت لونــًا وعلــى أقصــى اليســ
وهــــي القــــيم   ).255) إلــــى األفــــتح (األبــــيض) القيمــــة (0األغمــــق (اللــــون األســــود) (

) والخانة التي في الوسط هي نقطة الجامـا Input Levelsالموضحة في الخانات (
 والتي تتحكم بدرجة اإلضاءة أللوان الصورة. 1.00والتي تكون قيمتها 

) في مربع الحوار ليظهر التغيير مباشرة Previewلضغط على الخانة (يمكنك ا
إلــى  Cancelفيتحــول الــزر  Altعلــى الصــورة، كمــا يمكنــك الضــغط علــى المفتــاح 

الـــذي يتـــيح لـــك الفرصـــة العـــودة إلـــى األلـــوان األصـــلية للصـــورة بـــدون  Resetالـــزر 
) فيقـوم Auto Levelsكمـا يمكنـك الضـغط علـى الـزر ( الخـروج مـن مربـع الحـوار.

الكمبيــوتر بضــبط المســتوى تلقائيــًا لــك بتحريــك المؤشــرات علــى الجــانبين إلــى الموقــع 
 األفضل ليناسب الصورة.

بعـــد االنتهـــاء مـــن ضـــبط المؤشـــرين علـــى أقصـــى اليمـــين وأقصـــى اليســـار ليكـــون 
توزيع األلوان من اللـون األبـيض إلـى اللـون األسـود اسـتخدم مؤشـر نقطـة الجامـا فـي 

يل درجـة اإلضـاءة للصـورة، وتحريـك نقطـة الجامـا إلـى اليمـين يـؤدي إلـى الوسط لتعد
تقليــل اإلضــاءة فتتحــول األلــوان إلــى ألــوان داكنــة، وتحريكهــا نحــو اليســار يــؤدي إلــى 

 زيادة الجاما مما ينعكس على الصورة بتفتيح األلوان.

الحــــظ أن المخطــــط البيــــاني يختلــــف بــــاختالف الصــــورة المــــراد معالجتهــــا وهــــذا  
ـــع األلـــوان فـــي الصـــورة مـــن افـــتح األلـــوان وهـــو ال ـــذي يعكـــس توزي مخطـــط البيـــاني ال

األبـيض إلـى أغمــق األلـوان وهــو األسـود، وتحريـك المؤشــر علـى اليمــين إلـى النقطــة 
التــي يبــدأ عنــدها المنحنــى يعنــي جعــل أفــتح األلــوان فــي الصــورة هــو اللــون األبــيض 

قوم بتحريــك المؤشــر إلــى النقطــة وكــذلك الحــال عنــد نهايــة المنحنــى البيــاني فإنــك ســت
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قبــل نهايــة المنحنــى لتصــبح أغمــق األلــوان فــي الصــورة هــو اللــون األســود، ثــم يــأتي 
 يفتح الصورة وتقليله يغمق الصورة. 1مؤشر نقطة الجاما فزيادة القيمة عن 

 Curves) األمر 2 

 حيث أنه يقوم بنفس المهمة ولكن من Levelsيعتبر هذا األمر أقوى من األمر 
خـــالل منحنـــي يمكـــن الـــتحكم فـــي انحنـــاءه لتغييـــر األلـــوان علـــى كامـــل الصـــورة كمـــا 

مليـون لـون إلـى لـون  16يمكنك تغيير األلوان المتاحة فـي الصـورة والتـي تصـل إلـى 
 Image  Adjust  Curvesوللحصول على هذا األمر: مختلف. 

  

) كمــا Input Levels) قــيم الـــ (Curvesيوضـح المحــور األفقــي لمربــع حــوار (
بينمــا المحـور الرأســي يعطــي  255إلـى  0والتـي تأخــذ القـيم مــن  Levelsفـي األمــر 
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 Altلزيــادة دقــة الشــبكة البيانيــة لمربــع الحــوار اضــغط علــى المفتــاح و  اللــون النــاتج.
 واضغط بمؤشر الماوس على الشبكة فتزيد من دقتها.

 Variationsاألمر )  3

تعـــديل نقطـــة الجامـــا لهـــا أن تضـــعف قـــد يحـــدث فـــي بعـــض الصـــور التـــي قمـــت ب
بعض األلوان التـي تـم تفتيحهـا فـي الصـورة ولكـي نعيـد األلـوان إلـى كثافتهـا األصـلية 

 Image وهـذه العمليـة تسـمى بعمليـة اإلشـباع، ) Variationsاسـتخدم األمـر (
Adjust  Variations 

 

خيــارات ) والــذي يحتــوي علــى العديــد مــن الVariationsيظهــر لــك مربــع حــوار (
لضبط ألوان الصورة، ويتم ذلك من خالل أربعة خيارات في أعلى مربع الحوار وهي 

)Shadows - Medtones - Highlights Saturation -.(  وفـــي أســـفل هـــذه
) Fine(الخيــارات يمكنــك الــتحكم فــي مقــدار التغييــر مــن خــالل تحريــك المؤشــر بــين 

 كثر حدة.) األCoarseللتغيير األكثر نعومة إلى التغيير (

) لزيادة كثافة األلوان في الصورة بالضغط بمؤشر Saturationاستخدم الخيار (
)، وفـي كـل مـرة More Saturationالمـاوس علـى العينـة فـي أسـفل مربـع الحـوار (

 تضغط فيها على العينة تزداد الكثافة اللونية للصورة.
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هر لـــك ) ســيظVariations) فــي مربــع حـــوار (Midtonesعنــد اختيــار الـــزر (
سبع عينات من الصورة تسمح لك بتغيير األلـوان فـي الصـورة إلـى األلـوان األساسـية 

)، ويـــتم Current Pickوتظهـــر هـــذه التعـــديالت علـــى العينـــة فـــي الوســـط باســـم (
تحـــديثها كلمـــا ضـــغطت علـــى عينـــة مـــن العينـــات الســـبع، أمـــا العينـــات الـــثالث علـــى 

ن تفتـيح وتغميـق الصـورة، ولكـن مـن الجانب األيمن من مربع الحوار فإنهـا تمكنـك مـ
) لتفتــيح أو تغميــق Levelsاألفضــل االعتمــاد علــى نقطــة الجامــا فــي مربــع حــوار (

يمكنــك أيضــا تحريــر األلــوان فــي الداكنــة أو الفاتحــة فــي الصــورة مــن كمــا  الصــورة.
 ).Highlights) أو (Shadowsخالل الزرين (

 Hue\Saturation) األمر 4 

تغييــر لــون وكثافــة ودرجــة اللــون فــي الصــورة مــن خــالل يمكنــك هــذا األمــر مــن 
ثــالث أشــرطة تمريــر وتعمــل علــى إعــادة توزيــع األلــوان علــى الصــورة وتعطــي نفــس 

 Variations.( Image  Adjust  Hue\Saturationنتيجة األمر (

يوجــد أســفل مربــع الحــوار شــريطين لأللــوان الشــريط األول ثابــت والشــريط الثــاني 
) والعالقـة بـين شـريطي األلـوان يحـدد مـدى Hueك مؤشر الشـريط (متحرك مع تحري

) تحديد لـون أساسـي Editيمكنك من خالل القائمة المنسدلة (  تغيير ألوان الصورة.
 من األلوان وسيقوم مربع الحوار بوضع مؤشرات كما في الشكل التالي:
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ســـتبدالها مـــن وتحـــدد هـــذه المؤشـــرات المنطقـــة اللونيـــة التـــي ســـيقوم الكمبيـــوتر با 
األلــوان الموجــودة فــي الصــورة واســتبدالها بلــون مــن األلــوان فــي الشــريط الثــاني عنــد 

) فزيادتــــه يعنــــي زيــــادة Saturation). أمــــا الشــــريط (Hueتحريــــك مؤشــــر شــــريط (
إشباع الصورة باأللوان وتقليلـه يـردي إلـى نقصـان التشـبع اللـوني حتـى الوصـول إلـى 

) فزيادته تعمـل علـى زيـادة اإلضـاءة Lightnessط (أما شري درجة التشبع الرمادية.
 وتقليله يعمل على تعتيم الصورة.

تعــد األوامــر الســابقة أكثــر األوامــر اســتخدامًا وقــوة فــي برنــامج الفوتوشــوب أمــا  
 األوامر األخرى فلها استخدامات محدودة ومن هذه األوامر.

 Replace Color) أمر 5 

ن محــدد ثــم يمكنــك مــن اســتبداله بلــون آخــر يقــوم هــذا األمــر بعمــل قنــاع علــى لــو 
ويتم ذلك بالضغط بالقطارة علـى عينـة الصـورة فـوق اللـون المـراد   على كل الصورة.

 استبداله من كل الصورة مثل استبدال الخلفية السوداء بلون أبيض.
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) بدرجــة العمــق اللــوني للبيكســالت القريبــة مــن اللــون Fuzzinessيــتحكم درجــة (
دت القيمـة كلمـا كـان تطبيـق أمـر اسـتبدال األلـوان علـى نطـاق أوسـع المحدد وكلمـا زا

 على الصورة.

) الســـتبدال اللـــون الـــذي حددتـــه وســـيتم إظهـــار Hueعنـــد تحريـــك مؤشـــر شـــريط (
ـــة ( ـــى الصـــورة مباشـــرة إذا كانـــت خان ـــد تحريـــك Previewالنتيجـــة عل ) محـــددة، وعن

) Lightness( للـــتحكم فـــي اإلشـــباع اللـــوني وشـــريط )Saturationمؤشـــر شـــريط (
 للتحكم في اإلضاءة.

 Selective Colors) أمر 6 

يعــــد هــــذا األمــــر مفيــــدًا جــــدا لتصــــحيح ألــــوان الصــــور المدخلــــة بواســــطة الماســــح 
الضـــوئي وكـــذلك الصـــور المـــراد إرســـالها للطباعـــة، فيمكنـــك مـــن خـــالل مربـــع حـــوار 

)Selective Colors علــى ) تغيــر إجــراء التعــديالت علــى لــون محــدد دون التــأثير
) وٕاجراء التعديالت عليه Colorsباقي األلوان. ويمكنك اختيار لون أخر من قائمة (

) CMYKمــن خــالل تحريــك مؤشــرات األلــوان األساســية المســتخدمة فــي الطباعــة (
 وتالحظ أن اللون المحدد من الصورة هو الذي يجري عليه التعديل.

همة بالمقارنة بـاألوامر األوامر األخرى ضمن قائمة ضبط ألوان الصورة ال تعد م
  سابقة الذكر وال يحبذ استخدامها.

 

 :Shortcuts(39F1الطرق المختصرة في الفوتوشوب (

                                                 
 ي ويندوز.الطرق المختصرة في نظام ماكينتوش تختلف قليًال عن النظام ف 1
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الطرق المختصرة هي بمعناهـا البسـيط اسـتعمال لوحـة المفـاتيح بـدًال مـن الـذهاب 
إلى قائمـة معينـة فـي برنـامج معـين لتنفيـذ األوامـر، وهـي وجـدت فـي بـرامج التصـميم 

ـــادة مـــن ســـر  ـــك لنأخـــذ األمـــر نســـخ (للزي ـــاًال علـــى ذل ) الـــذي Copyعة اإلنتـــاج، ومث
)، حيــــث أن الطريــــق Editنحصــــل عليــــه فــــي معظــــم بــــرامج التصــــميم مــــن قائمــــة (

 ):C) مع (CTRLالمختصرة له هي بالضغط على مفتاح (

 ):File) اختصارات قائمة ملف (1

 األمـــر الطريق المختصرة

Ctrl + N .لفتح ملف جديد 

Ctrl + O .لفتح صورة أو ملف 

Alt + Ctrl + O .لفتح ملف بتنسيق معين 

Ctrl + W or Ctrl + F4 .إلغالق الملف 

Ctrl + S .لحفظ الملف على هيئة تنسيقه األصلي 

Shift + Ctrl + S .لحفظ الملف وٕاعطاءه إسم وتنسيق جديدان 

Alt + Shift + Ctrl + S 
لحفظ ملف خاص باالستعمال على شبكة 

 رنت.االنت

Alt + Ctrl + P .لفتح مربع الحوار الخاص بخصائص الطباعة 

Shift + Ctrl + P .لفتح مربع الحوار الخاص بخصائص الصفحة 

Ctrl + P ) أمر الطباعةPrint.( 

Ctrl + Q or Alt + F4 .إلغالق البرنامج كليًا 
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 ):View) اختصارات قائمة العرض (2

 األمـــر الطريق المختصرة

Double-click , or 
Ctrl + Ø (zero) 

 تكبير التصميم إلى حجم الشاشة.

Double-click , or 
Alt + Ctrl + Ø (zero) 

 )Zoom = 100%الحجم الحقيقي للتصميم (

Ctrl +  .تكبير بالعدسة 

Ctrl +  .تصغير بالعدسة 

Ctrl + spacebar, or 
Alt + spacebar .تكبير أو تصغير 

Ctrl + drag over 
preview in Navigator 
palette 

 تكبير جزء محدد من التصميم.

Alt + Ctrl + ' ار أو إخفاء الشبكة البيانية (إلظهGrids.( 

Ctrl + R ) إلظهار أو إخفاء مسطرة اإلرشادRules.( 

Ctrl + ' ) إلظهار الخطوط اإلرشاديةGuides.( 

Alt + Ctrl + ; .لوضع قفل على الخطوط اإلرشادية 

Spacebar + drag, or 
drag view area box in 
Navigator palette 

 طة أداة اليد.تحريك التصميم بوسا

Page Up or Page 
Down 

عــــرض التصــــميم أعلـــــى أو أســــفل بمقــــدار شاشـــــة 
 واحدة.

Shift + Page Up or 
Page Down 

ـــــــدار  ـــــــى أو أســـــــفل بمق  10عـــــــرض التصـــــــميم أعل
 وحدات.
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Home or End 
ـــــة اليســـــرى  ـــــى الزاوي االنتقـــــال بعـــــرض التصـــــميم إل

) أو االنتقــــال بــــالعرض إلــــى الزاويــــة Homeالعلويــــة (
 ).Endنى السفلية (اليم

 

 ):Selecting & Moving) اختصارات تحديد العناصر وتحريكها (3

 األمـــر الطريق المختصرة

Ctrl + A .لتحديد الكل 

Ctrl + D .إللغاء تحديد الكل 

Shift + Ctrl + D .إلعادة تحديد الكل 

Ctrl + Shift + I .لعكس التحديد 

Alt + Ctrl + D ) لتنفيذ خاصيةFeather( 

Any selection tool + 
Shift or Alt + drag 
 (سحب)

ســيتم إضــافة أي تحديــد  Shiftمــع الضــغط علــى 
ســيتم  Altإلــى التحديــد األصــلي، ومــع الضــغط علــى 

 العكس.

Any selection tool + 
Shift + Alt + drag  

لحصــر التحديــد فــي منطقــة معينــة أصــغر مســاحة 
 من المساحة األصلية.

Shift + drag 
ـــــــــرة بوســـــــــاطة أداة التحديـــــــــد  لرســـــــــم مربـــــــــع أو دائ

)Marquee مـــــــــع الحفـــــــــاظ علـــــــــى نســـــــــب الطـــــــــول (
 والعرض، والقطر.

Alt + drag .رسم شكل ابتداًء من الوسط 
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Shift + Alt + drag 
ـــــــــرة بوســـــــــاطة أداة التحديـــــــــد  لرســـــــــم مربـــــــــع أو دائ

)Marquee ــــى ) ابتــــداًء مــــن الوســــط مــــع الحفــــاظ عل
 نسب الطول والعرض، والقطر.

Alt + drag 
) إلــــــــــــــــــــــى أداة Lassoللتحويــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن أداة (

)Magnetic Lasso(  .أثناء رسم تحديد معين 

Alt + click 
) إلـى أداة Magnetic Lassoللتحويـل مـن أداة (

)Lasso.أثناء رسم تحديد معين ( 

+ Alt + drag 
selection 

 تحريك نسخة من التحديد مع االحتفاظ باألصل.

Any selection + 
 

 نقطة. 1تحريك المنطقة المحددة بمقدار 

+ 
 

 نقطة. 1تحريك المنطقة المحددة بمقدار 

Ctrl + 
 

نقطـة فـي حالـة خلـو  1تحريك طبقة كاملة بمقـدار 
 الطبقة من أي تحديد.

+ Enter or Esc .تنفيذ عملية القص على المنطقة المحددة 

(Measure Tool)  
+ Alt + drag end 
point  

 .لعمل منقلة تقيس الزوايا

 

 ):Painting & Filling) اختصارات الرسم والتعبئة (4

 األمـــر الطريق المختصرة
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Any painting tool + 
Alt   .أداة القطارة 

+ Alt + click .ألخذ لون الخلفية 

+ Shift 
ألخذ عدة عينات من ألوان الصورة،  *

 ).Infoوتظهر معلومات كل لون في نافذة (

+ Alt + click .لشطب العينات اللونية 

Shift +  ) الختيار طريقة التعبئةBlending Mode.( 

Alt + Backspace .تعبئة مساحة أو طبقة بلون المقدمة 

Ctrl + Backspace .تعبئة مساحة أو طبقة بلون الخلفية 

Alt + Ctrl + 
Backspace ) تعبئة من التاريخHistory.( 

Shift + Backspace صندوق التعبئة ( عرضFill.( 

 لعمل قفل على البكسالت الشفافة. /

 

 ):Edit) اختصارات قائمة التحرير (5

 األمـــر الطريق المختصرة

Ctrl + Z .للتراجع عن آخر خطوة 

Shift + Ctrl + Z .للتقدم خطوة أو أكثر 

Alt + Ctrl + Z .للتراجع خطوة أو أكثر 

Shift + Ctrl + F لتنفيذ خاصية )Fade.( 
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Ctrl + X .لعملية قطع جزء معين 

Ctrl + C .لعملية نسخ جزء معين 

Shift + Ctrl + C ) لتنفيذ عمليةCopy Merged.( 

Ctrl + V .للصق الجزء أو الشكل الذي تم نسخة أو اقتطاعه 

Shift + Ctrl + V 
للصق شكل داخل شكل آخر أو مسـاحة تـم رسـمها 

 بواسطة أدوات التحديد.

Ctrl + T 
للــتحكم فــي خــواص حجــم وقياســات ودوران الشـــكل 

)Transform.( 

Shift + Ctrl + T .لتكرار آخر عملية ترانسفورم قام البرنامج بتنفيذها 

Shift + Ctrl + K 
هـــــذا االختصـــــار ســـــيفتح مربـــــع حـــــوار لخصـــــائص 

 األلوان المستعملة في التصميم.

 

 

 ):Type Edit) اختصارات تحرير النص (6

المختصرة الطريق  األمـــر 

Ctrl + drag type when 
Type is selected .تحريك النص الكتابي عبر التصميم 

+ Shift + Ctrl + 
L, C, or R 

 مين.التوسيط شمال، وسط، أو ي

+ Shift + Ctrl + 
L, C, or R 

 التوسيط أعلى، منتصف، أسفل.
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Ctrl + H 
عندما يكون النص محـددًا فهـذا االختصـار سـيعمل 

 رة أخرى.على إخفاء التحديد أو إظهاره م

Shift + Ctrl + U 
مع التظليل على نص معـين يعمـل هـذا االختصـار 
علــــى تشــــغيل خاصــــية وضـــــع خــــط أفقــــي تحــــت هـــــذا 

 النص.

Shift + Ctrl + / 
مع التظليل على نص معـين يعمـل هـذا االختصـار 
على تشغيل خاصية وضع خط أفقي في منتصف هذا 

 النص.

Shift + Ctrl + K 
يعمـل هـذا االختصـار  مع التظليل على نص معـين

على تحويل جميع الحروف الصغيرة إلى حروف كبيرة 
)Capital Letters.( 

Shift + Ctrl + H 
مع التظليل على نص معـين يعمـل هـذا االختصـار 
على تحويل جميع الحروف الكبيرة إلى حروف صغيرة 

)Small Letters.( 

Shift + Ctrl + < >  نقطة. 2زيادة أو تنقيص حجم النص بمقدار 

Alt +  
 1) بمقــــدار Leadingلقيــــادة (لزيــــادة أو تنقــــيص ا

 نقطة.

Shift + Alt +  
 Baselineلزيادة أو تنقيص المسافة بين القاعدة (

Shift نقطة. 2) بمقدار 

Alt +  
لزيــــــــــــادة أو تنقــــــــــــيص المســــــــــــافة بــــــــــــين األحــــــــــــرف 

)Kerning نقطة. 2) بمقدار 
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 ):Adjust) اختصارات تحرير األلوان والنماذج اللونية (7

 األمـــر الطريق المختصرة

Ctrl + L ) إلظهار مربع الحوارLevels.( 

Shift + Ctrl + L ) لتنفيذ األمرAuto Levels.( 

Alt + Shift + Ctrl + L ) لتنفيذ األمرAuto Contrast.( 

Ctrl + M ) إلظهار مربع الحوارCurves.( 

Ctrl + B ) إلظهار مربع الحوارColor Balance.( 

Ctrl + U ) إلظهار مربع الحوارHue/Saturation.( 

Shift + Ctrl + U  السابق (لتنفيذ أمر إبطال األمرDesaturate.( 

Ctrl + I ) لتنفيذ أمر عكس القيمInvert.( 

 

 ) االختصارات األخرى:8

 األمـــر الطريق المختصرة

Alt + Ctrl + X ) لتشغيل خاصيةExtract( 

Shift + Ctrl + X ) لتشغيل خاصيةLiquefy( 

Ctrl + G 
 Group withلتنفيذ أمر جمع الطبقات (

previous( 

Shift + Ctrl + G .إلبطال األمر السابق 

Ctrl + E ) لدمج طبقة مع طبقة أخرى تحتهاMerge 
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Down.( 

Shift + Ctrl + E 
 Mergeلدمج جميع الطبقات بشكل مرئي (

Visible.( 

Ctrl + F .الستعمال آخر فيلتر تم تنفيذه على التصميم 

Shift + Ctrl + W .إلغالق جميع مساحات العمل في البرنامج 

F1 .لطلب المساعدة 
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 ):Adobe Illustratorثانيًا: أدوب إلليستريتر (

وهــو مــن انتــاج شــركة أدوبــي وهــدا البرنــامج متخصــص بالتعامــل مــع الرســومات 
، ويمتـاز بالليونـة العاليـة ألدواتـه، والميـزات  )illustrationsواألشكال التي تسـمى (

ـــأثيرات المختلفـــة التـــي الكبيـــرة التـــي يقـــدمها هـــذا البرنـــامج، باإلضـــافة إلـــى وجـــ ود الت
 تضفي على التصميم رونقًا خاصًا.

 

ويـــتم  76أداة مـــن أصـــل  24صـــندوق أدوات إلليســـريتر يعـــرض 
األدوات األخـرى داخـل القـوائم الفرعيـة لكـل أداة. وأي أداة  إخفـاء

تحتــوي علــى مثلــث أســود فــي زاويتهــا اليمنــى مــن األســفل فإنهــا 
أكثــر  علــى أداة بديلــة أو تحتــوي علــى قائمــة فرعيــة لهــا تحتــوي

وكما في الفوتوشـوب فإنـه ويمكنـك مشـاهدة األدوات األخـرى إمـا 
مبـين فـي الشـكل  بالضغط المطول على األداة المطلوبة كمـا هـو

ــــة، أو بالضــــغط علــــى األداة  ــــك األدوات المخفي ــــالي لتظهــــر ل الت
 .Altو  المطلوبة
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 أدوات إلليستريتر:

تخدم لتحديـــد مســـاحات تســـ )Magic Wandالعصـــا الســـحرية (
  كبيرة. 

) يختص بعمل مسارات حادة للتحديد ويعتبـر مـن Penقلم المسار (
  أفضل وأدق األداوت الخاصة بالتحديد. 

)Add Anchor Pointفــي المســار الــذي تــم  ) أداة إدراج نقطــة
  تحديده باستخدام قلم التحديد.

)Delete Anchor Pointعاكسـة خاصـيتها م ) أداة حـذف نقطـة
 تمامــا لــألداة الســابقة كمــا أنهــا ال تقــوم بقطــع المســار حيــث يقــوم

 إلليستريتر تلقائيا برسم مقطع جديد بين النقاط الباقية.
 

)Convert Anchor Pointتـأتي الـنقط  ) أداة تحويل الـنقط حيـث
الموجودة في مسار في مجموعات مختلفة بمعنى أن بعضـها يشـير 

يشـير إلـى الزوايـا، وهـذه األداة تسـمح  منحنيات والـبعض األخـر إلى
ـــى ـــر نـــوع الـــنقط إل ـــى زاويـــة  بتغي النـــوع األخـــر أي مـــن منحنـــى إل

 وبالعكس أيضًا.

 

)Line Segmentخط مستقيم. ) لرسم  

)Arcخط منحني. ) لرسم  
)Spiralـــى شـــكل  ) لرســـم ـــاءات متداخلـــة عل خـــط ذات عـــدة انحن

  لولبي.

)Rectangular Gridن المربعــــــــات أو ) لرســــــــم شــــــــبكة مــــــــ
  المستطيالت.

)Polar Grid .لرسم شبكة بشكل قطرية تشبه شبكة العنكبوت (  
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  ).Brushفرشاة الرسم (

  )Rotateأداة تدوير الشكل (

  )، وهي لعكس موقع شكل معين.Reflectionأداة االنعكاس (

)Twist.لعمل تأثيرات على الشكل على هيئة تمايل في جوانبه (  
ــــــث تســــــمح هــــــذه األداة بعمــــــل Warpداة إعوجــــــاج الشــــــكل (أ ) حي

  تأثيرات مختلفة على حواف شكل معين.

  ) التي تقوم بتدوير جزء من أجزاء الشكل.Twirlأداة التدوير (
)Pucker هذه األداة تجعل من حواف شكل معين كأنـه مجعـد أو (

  مكسر.

)Bloatــ داخل أو ) تقــوم باقتصــاص جــزء مــن أطــرف الشــكل إلــى ال
  إلى الخارج على شكل دائرة.

)Scallop ذات تأثير جميل يشبه المروحـة، وهـي تنفـذ علـى جـزء (
  من أجزاء الشكل.

)crystallize تعطــي نفــس مالمـــح الكريســتال عنـــد تنفيــذها علـــى (
  شكل معين.

  ) تعطي تأثير التجاعيد.Wrinkleأيضًا أداة (
)Symbol Sprayerرش للرمـوز الموجـودة فـي  ) هي بمثابة علبـة

  ).Symbolsمكتبة الرموز (

)Symbol Shifter تقــــوم بســــحب الرمــــوز التــــي قمــــت برشــــها (
  بواسطة األداة السابقة.

)Symbol Scruncher تقوم تقريب الرموز مـن بعضـها الـبعض (  
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 عن طريق إزالة الفراغات الزائدة.

)Symbol Sizer.لتكبير أو تصغير حجم الرموز (  

)Symbol Spinner.تقوم بتدوير الرموز حول مركزها (  

)Symbol Stainer.تقوم بتلويث الرموز أو إزالة ألوانها (  

)Symbol Screener.تقوم بعمل تأثير الشفافية على الرموز (  
)Symbol Styler تقـوم بعمـل تـأثير مـن التـأثيرات الموجـودة فـي (

  ودة في التصميم.) على الرموز الموجStylesمكتبة (

)Mesh هذه األداة رائعة في برامج إلليستريتر، حيـث تقـوم بتقسـيم (
ـــم يمكنهـــا أن تـــتحكم فـــي مســـار هـــذه  الشـــكل إلـــى منحنيـــات ومـــن ث

 المنحنيات لتشكيل أشكال جديدة من الشكل األصلي.
 

) باســتخدامها والضــغط عليهــا فــي أي جــزء Eyedropperالقطــارة (
امج يقــوم بأخــذ التــدرج اللــوني الموجــود أســفل مــن الصــورة فــإن البرنــ

القطارة بالضبط ويجعله لون المقدمة، كما أن لهذه األداة ميزة نسـخ 
ولصــق لــون معــين مــن شــكل مــا إلــى شــكل آخــر عــن طريــق تحديــد 
الشكل المراد تلوينه ثم استعمال أداة القطارة على شـكل آخـر لينتقـل 

 .لون الشكل األخير إلى الشكل المحدد مسبقاً 

 

)، تستخدم لتعبئة اللون من شكل محدد إلى شكل Fillأداة التعبئة (
  آخر. 

) تســتخدم إلعطــاء المعلومــات الكاملــة بمــا Measureأداة القيــاس (
يتعلق بأبعاد شـكل مـا أو قيـاس قطـره وأضـالعه، أو موقعـه بالنسـبة 
للمســــــقط الصــــــادي والســــــيني، وعنــــــد اســــــتخدام هــــــذه األداة تظهــــــر 

)، التــي بإمكانــك أن تظهرهــا بواســطة Infoلــى قائمــة (المعلومــات ع
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 ).F8الضغط على مفتاح (

ــــع ( ــــإن أداة التقطي ــــي الفوتوشــــوب ف ــــك قطــــع Sliceكمــــا ف ) تتــــيح ل
الصـــــورة ليـــــتم عرضـــــها علـــــى االنترنـــــت، حيـــــث أن البرنـــــامج يقـــــوم 

 إلى أقسام وشرائح منفصلة. بتقطيعها وتقسيمها
 

 Sliceلســــابقة فــــإن أداة (الصــــورة بــــاألداة ا إذا قمــــت بتقســــيم

Selectionالمقســمة  ) تقــوم بتحديــد الجــزء المرغــوب مــن األجــزاء
 وذلك للتحكم فيه.

 

) لســحب الصــورة باليــد لتمريــر اإلطــار لكــي تــرى Handأداة اليــد (
  جزء مختلف من الصورة.

) تقــوم بــالتحكم فـــي Direct Selectionالمباشــر ( أداة التحديــد
  قلم المسار. ارات التي قمت بعملها بإستخدامزوايا وٕانحناءات المس

)Group Selection تســتخدم لتحديــد جــزء وحيــد مــن بــين عــدة (
  )Groupedأجزاء مجتمعة (

)Direct Lasso ــــــاط ــــــد عــــــدة نق ) تســــــتعمل هــــــذه األداة لتحدي
)Anchors.على المسار (  

)Lasso.تستعمل لتحديد الجزء الداخلي من مسار أو شكل (  

  ) لكتابة النصوص.Text( النص أداة
)Area Type لكتابـــة نـــص فـــي المســـاحة التـــي يوفرهـــا المســـار (
)Path(  

)Path Type.لكتابة نص على طول المسار (  
)Vertical Type لكتابة النصوص بشـكل عـامودي (حـرف فـوق (

  حرف).
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)Vertical Area Type لكتابـــة نـــص بشـــكل عـــامودي فـــي (
  رها المسار.المساحة التي يوف

)Vertical Path Type لكتبـة نـص بشـكل عـامودي علـى طـول (
  المسار.

)Rectangle.أداة رسم المستطيل (  
)Rounded Rectangleمســـتطيل ذا حـــواف  ) تســـتطيع رســـم

  مستديرة.

)Ellipseالدائرة. ) لرسم  

)Polygonالمضلع. ) لرسم  

)Star.لرسم نجمة (  

)Flareكل مشع.) لرسم ش  
لرســـــم  ) أداة القلـــــم الـــــذي يســـــتخدمPencilأداة قلـــــم الرصـــــاص (

  الخطوط الرفيعة والدقيقة.

  ) أداة قلم التنعيم.Smooth Pencilأداة القلم الناعم (

)Erase Pencil.أداة قلم المحي (  

)Scale.أداة التحكم في أبعاد الصور واألشكال (  
تحكم فــــي أبعــــاد الصــــور واألشــــكال ) التــــي تــــShearأداة التجريــــد (

  وبامكانها تغيير مالمح الشكل الخارجي.

)Reshape إلعــادة تشــكيل الشــكل مــن جديــد والتغييــر فــي أبعــاده (
  وزواياه.
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)Free Transform للتحكم الحر في أبعاد ودرجـة مـيالن وزوايـا (
  األشكال.

)Column Graph.لعمل رسم بياني باستخدام األعمدة (  

)Stacked column Graph.أداة أخرى لعمل رسم بياني (  

)Bar Graph.أداة أخرى لعمل رسم بياني أفقي (  

)Stacked Bar Graph.أداة أخرى لعمل رسم بياني أفقي (  
)Line Graph أداة أخـــرى لعمـــل رســـم بيـــاني باســـتخدام الخـــط (

  الصاعد والهابط.

)Area Graph بياني خاص بالمساحة.) أداة أخرى لعمل رسم  

)Scatter Graph.أداة أخرى لعمل رسم بياني (  

)Pie Graph.أداة أخرى لعمل رسم بياني دائري (  

)Radar Graph.أداة أخرى لعمل رسم بياني على شكل رادار (  
)Gradientاللــوني وتســتخدم لعمــل تــدرج لــوني بــين  ) أداة التــدرج

  بتدرج لوني. الجزء المراد تعبئتهاللونين األمامي والخلفي في 

)Blend.تستعمل للتدرج بين شكلين مختلفين في ألوانهما (  
)Auto Trace تسـتعمل لعمـل تـأثيرات لونيـة علـى أجـزاء الصـور (

  ).Bitmapمن نوع (

) تستعمل لقص بعض أجزاء الشـكل ولكـن Scissorsأداة المقص (
) الموجودة علـى Endpoints) وليس (Anchorsفقط من خالل (

 )Pathالمسار (
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)Knife.أداة السكين تستعمل لتقطيع الشكل (  
ـــة  ـــر الصـــورة حتـــى تســـتطيع رؤي أداة العدســـة أو المكبـــر وهـــي لتكبي

   البكسالت الفردية بشكل واضح.

مالحظة: يختلف برنـامج إلليسـتريتر عـن الفوتوشـوب فـي أن لكـل أداة مـن أدواتـه 
ن المصــمم مــن اختيــار أفضــل الخصــائص لتلــك األداة، مربــع حــوار خــاص بهــا يمكــ

وتظهــر مربعــات الحــوار تلــك فقــط باختيــار األداة ومــن ثــم الضــغط مــرًة واحــدة علــى 
مساحة العمل، فعلى سـبيل المثـال إذا قمـت باختيـار األداة الخاصـة برسـم المسـتطيل 

 وضغطت مرة واحدة على الصفحة البيضاء سيظهر لك مربع الحوار التالي:

 

 

 

 

 قوائم إلليسريتر:

 ):Fileأوًال: قائمة ملف (



 
 

 275 

ودرجــة  ووضـع أبعـاده  يتـيح لـك هـذا األمـر فـتح ملـف جديـد
 الوضوح ونوع القنوات اللونية المطلوبة

New 

علــى  وهـو األمــر الخــاص بفــتح الملفــات الرســومية الموجــودة
 الحاسوب أو القرص المدمج أو القرص المرن

Open 

ــــات أو ال ــــتح آخــــر الملف ــــم العمــــل عليهــــا أو لف ــــي ت صــــور الت
 فتحها.

Open Recent 
Files 

الملـف ولـم  يسـتخدم هـذا األمـر فيمـا إذا قمـت بتغييـرات علـى
 تحفظها وترغب بالعودة إلى أحدث نسخة محفوظة.

Revert 

 Close هذا األمر يغلق الصفحة أو التصميم الحالي.

 التعــديل يقــوم هــذا األمــر بحفــظ الصــورة كماأنــه يقــوم بحفــظ
 األخير على الملف الحالي.

Save 

التنسيق  يسمح هذا األمر بحفظ صورة باسم ملف جديد على
 الخاص بالفوتوشوب.

Save As 

 Save a copy لتخزين نسخة من التصميم.

يقــوم باســتيراد نســخة مــن الملفــات أو الصــور وٕادراجهــا علــى  
 مساحة العمل.

Place 

ـــة  ـــتحكم فـــي الشـــبكة الداخلي التـــي تـــربط أجهـــزة هـــذا األمـــر لل
 ).Serverالكمبيوتر مع الخادم الرئيسي (

Manage 
Workgroup 

وهي األوامر الخاصة بنصوص البرمجـة مثـل (لغـة فيجيـوال 
) Data-base) و (Winwordبيســـــــــــــك) أو بنصـــــــــــــوص (

 ويتعامل معها البرنامج.

Scripts 

يستخدم لتحديد القياسات الخاصة بالصـفحة التـي يوجـد فيهـا 
) التي يحفـظ بهـا Resolutionمية الريزليوشن (التصميم، ك

 ).Transparencyالتصميم، ودرجة الشفافية (

Document 
setup 
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 RGB.( Document) و (CMYKوهو للتحويل بين نظامي األلوان (
color mode 

هــذا األمــر يتــيح المجــال لتخــزين معلومــات عــن التصــميم أو 
 المصمم في ذاكرة البرنامج.

File info 

 Separation (فرز األلوان). CMYKية فصل األلوان على نظام عمل
setup 

 Print setup للتحكم في خواص الطابعة الموصولة بالكمبيوتر.

 Print أمر الطباعة.

 Exit للخروج من البرنامج.

 

 ):Editثانيًا: قائمة التحرير (

خطـوة مـا أو عـدة خطـوات إذا شـعرت بأنـك أخطـأت  للتراجـع عـن
 Undoو بعكـــــس الفوتوشـــــوب الـــــذي ال يســـــمح إال بــــــ فيهـــــا، وهـــــ

 واحدة.

Undo 

هو النقيض لألمر السابق، حيث يمكنك إعادة خطوة ما كنت قـد 
 ) عليها. Undoنفذت أمر (

Redo 

الصــورة ويقــوم  يقــوم هــذا األمــر بقــص وٕازالــة الجــزء المحــدد مــن
 . بحفظ هذا الجزء في الذاكرة

Cut 

بنســخ الجــزء  ولكنــه يقــوم فقــط يقــوم بــنفس وظيفــة األمــر الســابق
 المحدد.

Copy 

جديــد مــن  يلصــق هــذا األمــر مــا تــم حفظــه فــي الــذاكرة فــي موقــع
 الصورة نفسها أو ضمن طبقة جديد في صورة أخرى.

Paste 

يلصـــق هـــذا األمـــر مـــا تـــم حفظـــه فـــي الـــذاكرة أمـــام صـــورة معينـــة 
 موجودة على مساحة العمل.

Paste in 
Front 



 
 

 277 

 Paste in لكن عملية اللصق تتم خلف صورة معينة.نفس األمر السابق و 
Back 

 Clear إلزالة الجزء المحدد.

هــذا األمــر خــاص لتكـــوين جــزء للتعبئــة، ومـــن ثــم يقــوم البرنـــامج 
 ).Swatchesبتخزين نموذج التعبئة المكون في الئحة (

Define 
Pattern 

يقوم هـذا األمـر بالتعـديل علـى خـواص الصـورة األصـلية التـي تـم 
) والتـي أصـبحت Placeدخالها إلى البرنامج عن طريق األمـر (إ

 ).Linkعبارة عن (

Edit 
Original 

فــــي بعــــض الحــــاالت مثــــل تحضــــير التصــــميم للطباعــــة النهائيــــة 
وٕارسالها إلى مطبعة من نوع خاص قد يرغب المصمم في تغييـر 
الخصــــائص اللونيــــة لتتناســــب مــــع تلــــك الطابعــــة. هــــذا األمــــر ال 

فعــــــــاًال فــــــــي البرنــــــــامج مادمــــــــت قــــــــد اختــــــــرت يمكــــــــن أن يكــــــــون 
)Emulate Adobe Illustrator 6.0 فــي مربــع الحــوار (
)Color Settings لــذا ينصــح بعــد اســتخدام هــذا األمــر مــن ،(

 قبل المصممين المبتدئين ألنه قد يشتت األلوان ويشوه التصميم.

Assign 
Profile 

إعـداد  يحتـوي هـذا األمـر علـى خيـارات إلعـداد جهـاز العـرض أو
 أحبار الطابعة.

Color 
Settings 

Keyboar للتعرف على الطرق المختصرة لتنفيذ األوامر.
d Shortcuts 

مراجــــع األوامــــر الخاصــــة بالبرنــــامج حيــــث يــــتم معايرتهــــا حســــب 
 احتياجات كل مصمم.

Preferenc
es 

 

 ):Objectثالثًا: قائمة العناصر واألشكال (

 Transform ية واإلمالة...الخ.يمكنك التحكم بعرض وارتفاع والزاو 
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 Arrange ترتيب العناصر عنصر خلف آخر أو أمامه...

 Group لتجميع الناصر في جزء واحد.

لتفكيك أجزاء العناصر التي تم تجميعها مسبقًا باستعمال األمـر 
 السابق.

Ungroup 

هذا األمر يستعمل لقفل شكل معين ليكون غير قابل للتعديالت 
ى بمـــرور المـــاوس فوقـــه، لنـــتمكن مواصـــلة العمـــل وال يتـــأثر حتـــ

 على باقي العناصر بحرية أكثر.

Lock 

 Unlock all لفك جميع األقفال.

 Hide ) ولكن هنا يتم إخفاء الشكل. Lockنفس هدف األمر (

 Show all لتعطيل عملية اإلخفاء، وٕاظهار األشكال التي تم إخفائها.

مؤلفــة مــن أكثــر مــن جــزء هــذا األمــر يقــوم بتحويــل العناصــر ال
)، و الخطــــوط المحيطــــة بالشــــكل Gradientكالتــــدرج اللــــوني (

)Stocks) واألشـــكال المشـــعة ،(Flare ـــى أشـــكال )، وغيرهـــا إل
 مكونة من جزء واحد فقط.

Expand 

يقـــوم هـــذا األمـــر بتحويـــل األشـــكال المؤلفـــة مـــن أكثـــر مـــن جـــزء 
 ) إلى أجزاء (يفككها).Symbolsكالرموز (

Expand 
Appearance 

) وتحويــل Vectorيعمــل هــذا األمــر علــى تحويــل الشــكل إلــى (
 ).Outlinesالخطوط والنصوص إلى خطوط تخطيطية (

Flatten 
Transparency 

ـــــوع (Vectorلتحويـــــل الصـــــور مـــــن نـــــوع ( ) Bitmap) إلـــــى ن
 لتتمكن من تنفيذ الفالتر الموجودة في البرنامج عليها.

Rasterize 

 Create صور واألشكال لصنع شبكة من األلوان. ينفذ هذا األمر على ال
Gradient 
Mesh 

يتـــيح لــــك هــــذا األمــــر الــــتحكم فــــي عمليــــة تقطيــــع الصــــورة ليــــتم 
عرضـــــها علـــــى االنترنـــــت، حيـــــث أن البرنـــــامج يقـــــوم بتقطيعهـــــا 

Slice 
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 وتقسيمها إلى أقسام وشرائح منفصلة.
 Path.( Pathللتحكم في تأثيرات المسار (

التـــــدرج اللـــــوني بـــــين شـــــكلين مختلفـــــين للـــــتحكم فـــــي خصـــــائص 
 ألوانهما.

Blend 

لتحويل األشكال المنتظمة إلى أشكال غير منتظمة مقسـمة إلـى 
 مسارات، حيث يمكن التحكم في هذه المسارات.

Envelope 
Distort 

عبارة عن شكل أو مجموعة من األشكال التي فـي شـكلها العـام 
العمـل فقـط ظـاهرًا  تخفي صورة أو عمـًال فنيـا تحتهـا ليكـون هـذا

 من خالل تلك المجموعة.

Clipping 
Mask 

لعمل شكل مكون من أكثـر مـن مسـار حيـث تظهـر الثقـوب فـي 
 حالة تداخل هذه المسارات.

Compoun
d Path 

يستخدم هذا األمر لعمل عالمات حول شكل معين تحدد حـدود 
قــص الشــكل بعــد عمليــة الطباعــة، ويعتبــر هــذا األمــر مفيــد فــي 

 ديد األشكال التي سيتم فرز ألوانها.حالة تح

Crop 
Marks 

إلنشــــاء جــــدول بيــــاني مــــن خــــالل شــــكل معــــين تــــم رســــمه فــــي 
 البرنامج.

Graph 

 

 ):Typeرابعًا: قائمة كتابة (

 Font لتغيير نوع الخط وخصائصه.

 Size للتحكم في حجم الخط.

هـــذا األمـــر مفيـــد فـــي حالـــة ربـــط صـــندوق النصـــوص ببعضـــها 
ان هنــــاك صــــندوق نــــص معــــين يمكنــــك رســــك الــــبعض، فــــإذا كــــ

) Block Linkصـندوق نـص آخـر بجانبـه وثـم تنفيـذ أمـر (

Blocks 
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وسترى بأن النص الذي تطبعه في الصندوق األول سيكتمل في 
 الصندوق الثاني إذا استمرت عملية الطباعة.

هـــذا األمـــر يقـــوم بتـــدوير النصـــوص حـــول األشـــكال بتـــداخالت 
ة فـي حالـة تصـميم مجلـة أو إخـراج يختارها المصمم، وهـي مفيـد

 صفحة من الجريدة.

Wrap 

يســـــتخدم هـــــذا األمـــــر ليجعـــــل الـــــنص مالئمـــــًا تمامـــــًا للصـــــندوق 
 المكتوب فيه.

Fit 
Headlines 

 Create لتحويل النصوص إلى خطوط تخطيطية.
Outlines 

Find/Cha للبحث عن كلمة معينة ومن ثم إمكانية تغييرها.
nge 

حالة وجود أكثـر مـن نـوع خـط فـي التصـميم هذا األمر مفيد في 
الواحد، حيـث أنـه يمكنـك مـن تحديـد كـل نـوع خـط علـى حـدة ثـم 

 السماح لك بتغيير الخط إلى خط آخر من خطوط التصميم.

Find 
Fonts 

 Check للتأكد من صحة اللغة.
Spelling 

يتيح لك هذا األمر تحويـل الحـروف الكبيـرة إلـى حـروف صـغيرة 
 والعكس.

Change 
Case 

 Smart يقوم هذا األمر بتبديل جميع األخطاء في عالمات الترقيم.
Punctuation 

تكمن فائدة هذا األمر في أنه يمكنك من تحويل نص كامل إلى 
أعمــدة وصــفوف جــاهزة ألن تكــون صــفحة فــي مجلــة أو جريــدة 

 ما.

Rows & 
Columns 

ر يســمح هــذا األمــر بإظهــار جميــع األجــزاء التــي غالبــًا ال تظهــ
أثنـــــاء الطباعـــــة والتـــــي يمكـــــن أن تكـــــون المؤشـــــرات التـــــي تتبـــــع 

 الكتابة. 

Show 
Hidden 
Characters 

 Typeيـــتحكم هـــذا األمـــر فـــي اتجـــاه الكتابـــة فهـــو يحولهـــا إمـــا أفقيـــًا أو 
Orientation 
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 عموديًا.

 

 ):Selectخامسًا: قائمة التحديد (

 All يستعمل هذا األمر لتحديد جميع األشكال في التصميم.

 Deselect عكس األمر السابق.

 Reselect إعادة تحديد جميع األشكال.

 Inverse لعكس التحديد.

يســتعمل هــذا األمــر فــي حالــة وجــود شــكلين فــوق بعضــهما 
البعض، فعند اختيار الشكل الخلفي عند تنفيذ هذا األمر يقوم 

 البرنامج باالنتقال بالتحديد إلى الشكل العلوي مباشرة.

Next Object 
Above 

 Next Object عكس األمر السابق.
Below 

هــذا األمــر مميــز فــي أنـــه يتــيح لــك إمكانيــة اختيــار شـــكل 
معين ذو مواصفات معينة من ناحية الحجم أو اللون أو حجم 
الخط الخـارجي وعنـد تنفيـذه يقـوم بتحديـد جميـع األشـكال التـي 

 تحمل نفس مواصفات الشكل األصلي.

Same 

لتحديد األشكال بشكل عام بـل لتخصـيص هذا األمر ليس 
 التحديد ضمن مواصفات معينة.

Object 

 Save لحفظ التحديد الستعماله فيما بعد.
Selection 

 Edit لتعديل التحديد الذي تم حفظه مسبقًا.
Selection 
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) ويتبقى File, Edit, Object, Type, Selectوبهذا أكون قد شرحت القوائم (
)Filter, Effect, View, Window, Help:( 

Filter هي نفس الفالتر الموجـودة فـي الفوتوشـوب، ولكـن يجـب مالحظـة أمـر :
مهــــم فــــي هــــذه الحالــــة، هــــي أنــــه يجــــب تحويــــل العناصــــر واألشــــكال التــــي مــــن نــــوع 

)Vector) إلـــى (Bitmap) بواســــطة األمـــر (Rasterize) مــــن قائمــــة (Object (
 )..…Artistic, Brush, Sharpen, Blurلتتمكن من تنفيذ بعض الفالتر مثل (

Effect هــي تقريبــًا نفــس خصــائص الفالتــر مــع وجــود إضــافات أخــرى، ولكــن :
الشيئ المميز في هذه القائمة هو خصائص إيجاد المسار () الذي يمكنك من عمـل 

 )…Trim, Crop, Merge, Divide, Outlineالكثير من العمليات مثل (

Viewعــض النوافــذ وهــي تشــبه الموجــودة فــي : وهــي القائمــة الخاصــة بعــرض ب
 الفوتوشوب.

Window تشبه أيضـًا تلـك الموجـودة فـي الفوتوشـوب مـع وجـود بعـض النوافـذ :
 المختلفة.

Help) قائمة المساعدة، والطريقة المختصرة لها هي :F1.( 

 

 تشغيل برنامج إلليستريتر:

) فـي Startأ (لتشغيل البرنامج بعد تثبيته على الكمبيـوتر اضـغط علـى قائمـة إبـد
). عنـدها Adobe Illustratorنافـذة وينـدوز، ومـن قائمـة البـرامج سـتجد مجموعـة (

ســيقوم الكمبيــوتر بتحميــل البرنــامج، ويســتغرق تحميــل البرنــامج كمــا فــي الفوتوشــوب 
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وقتـــًا أكبـــر مـــن البـــرامج األخـــرى وذلـــك لقيامـــه بتحميـــل المـــؤثرات والخطـــوط والقـــوائم 
  تحتاجها في الرسم.والعديد من المكتبات التي 

عند انتهاء الكمبيوتر من تشغيل البرنامج ستظهر لك شاشة سطح المكتب والتي 
تحتــوي فـــي األعلــى علـــى شـــريط قــوائم األوامـــر وعلـــى اليســار شـــريط األدوات وعلـــى 

 اليمين لوحات متعددة الوظائف.

 

 فتح ملف جديد:

اوس علـى قائمـة لفتح ملـف جديـد لبـدأ الرسـم فيـه يـتم مـن خـالل الضـغط بـزر المـ
)File) واختيار (New:فيظهر لك مربع الحوار التالي ( 
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اكتب اسم الملـف، ثـم أختـر نـوع الصـفحة التـي تريـدها، ثـم حـدد مسـار الصـفحة: 
عامودي أم أفقي. حدد نمط األلوان الذي تريده، مع العلم أن البرنامج يتعامـل تلقائيـًا 

 .OK) وأخيرًا اضغط على الزر CMYKمع (

 

 ):Document Setupائص الصفحة (خص

مــن األمــور المهمــة فــي هــذا البرنــامج وهــو الــتحكم فــي خصــائص الصــفحة قبــل 
 البدء في عملية التصميم من حيث:

 قياس الصفحة واتجاهها. •

 

) فـــي حالـــة Resolutionنســـبة وضـــوح الصـــورة ودقـــة تفاصـــيلها ( •
 تصدير التصميم أو تحضيره للطباعة.
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ـــوازن ( درجـــة شـــفافية التصـــميم • ـــة Vectorsودرجـــة ت ) أيضـــًا إمكاني
برمجــــة البرنــــامج علــــى تحويــــل جميــــع النصــــوص إلــــى خطــــوط تخطيطيــــة 

)Outlines) والخطـــــــــوط المحـــــــــددة لألشـــــــــكال ،(Stroks إلـــــــــى خطـــــــــوط (
40Fتخطيطية أيضا.

1 

                                                 
عنــد التعامــل مــع النصــوص فــي برنــامج إلليســتريتر يجــب االهتمــام بتحويــل خطــوط الكتابــة إلــى  1

) لتفـــادي تغيـــر أنـــواع الخـــط عنـــد نقلـــه إلـــى جهـــاز آخـــر أو لتفـــادي Outlinesخطـــوط تخطيطيـــة (
 تشتت الحروف عند عملية الطباعة.
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 الصور في برنامج إلليستريتر:

ى يســـتطيع هـــذا البرنـــامج مـــن إنشـــاء صـــور جديـــدة أو اســـتيرادها مـــن بـــرامج أخـــر 
وبرنــامج إلليســتريتر هــو أحــد البــرامج التــي تتعامــل فــي معظــم األوقــات كالفوتوشــوب. 

)، ولهــذا فقــد تميــز عــن غيــره بأنــه قــادر علــى إنتــاج Vectorمــع الصــور مــن نــوع (
الكثير من األشكال البسيطة والمعقدة التي تزيد من جمالية التصميم وتعطي الشعور 

 بالتقنية العالية.

) الموجــود فــي Placeمــن خــاج البرنــامج باســتخدام األمــر ( تــتم اســتيراد الصــور
). وعنـد اسـتيراد صـورة مـن خـارج البرنـامج وٕادراجهـا فـي التصـميم يجـب Fileقائمة (

فـي القـوائم  Link) وتدر ضمن قائمـة Linkمالحظة أنها ستدرج على أنها وصلة (
 الفرعية الموجودة على يمين البرنامج.
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الصــورة األصــلية مــع التصــميم فــي نفــس المكــان  هنــا يجــب أن تحفــظ نســخة مــن
لتفــادي عــدم رؤيــة الصــورة المســتعملة فــي التصــميم عنــد فتحهــا علــى جهــاز كمبيــوتر 
آخر أو في المطبعـة، لكـن هنـاك طريقـة أفضـل وهـي تحويـل الصـورة المسـتوردة إلـى 
 جزء داخلي من أجزاء التصميم ككل، وهـذه الطريقـة تـتم عنـد اسـتخدام أمـر االسـتيراد

)Place وهنــا يجــب مالحظـــة المربــع الصـــغير الموجــود علــى جهـــة اليســار وٕازالـــة ،(
 عالمة الصح.

 

 

فـــي هـــذه الحالـــة ســـتالحظ الفـــرق مـــا بـــين الصـــورة الموحـــدة فـــي جســـم التصـــميم 
)Embedded) والصـــورة التـــي تكـــون عبـــارة عـــن وصـــلة (Link حيـــث أن نافـــذة ،(
)Linkسـية علـى يمينهـا للداللـة علـى ) سترسم مربع صغير يحتوي على أشـكال هند

 أن هذه الصورة أصبحت من مكونات التصميم ككل.
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 أدوات القطع والتجزئة:

لقــــد رأيــــت أنــــه مــــن المهــــم ذكــــر هــــذه األدوات ألهميتهــــا فــــي عمــــل أي تصــــميم، 
وخصوصًا تلك التصاميم المعقدة التي تحتاج إلى دقة وتركيز، وقد قمت فـي الشـكل 

 األمثلة. التالي بتوضيح كل أمر مع

 

تقطيـع لـه اختـر مـاهو مناسـب  فيما يلي ستالحظ عند عمل أي شكل وتريد عمـل
الشـكلين بسـحب  لك سـتجد أن لكـل شـكل األمـر الخـاص بـه، كـل ماعليـك أوًال تحديـد

ليهما ومن ثم ضغط الزر الخاص بالتجزئة، مع مالحظة أن فـي األشـكال الماوس ع
 خلفي. هناك شكل أمامي وشكل
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التوحيد 
)Unite( 

Error!

 
 

التقاطع 
)Intersect( 

 
 

االستثناء 
)Exclude( 

 
 

الشكل السلبي 
 Minusأمامي (

Front( 
 

 
الشكل السلبي 

 Minusخلفي (

Back( 
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لتقسيم ا
)Divide( 

 
 

 )Trimالقص (

 
 

الدمج 
)Merge( 

 
 

القص بحسب 
 )Cropالتحديد (

 
 

خطوط تخطيطية 
)Outline( 

 

 

 التعامل مع النصوص العربية:
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كتـب باللغـة العربيـة، ولكـن ال يعنـي تبرنـامج إلليسـتريتر ال النسخ القديمة مـن إن 
كــان المصــممون ربيــة فــي التصــميم، لــذا هــذا أننــا ال نســتطيع اســتخدام الحــروف الع

للكتابــة باللغــة العربيــة مثــل (الرســام العربــي)، ومــن ثــم (وســيطة) بــرامج يســتخدمون 
، لكــــن اإلصــــدارات الحديثــــة مــــن برنــــامج نقــــوم بــــإدراج مــــا كتبنــــاه داخــــل إلليســــتريتر

 أصبحت تكتب باللغة العربية CS, CS2إلليستريتر مثل 

 

 حفظ التصميم: 

) وهـو كمـا AIلحفظ التصميم في الهيئة القابلـة للتعـديل يفضـل حفظهـا بتنسـيق (
يظهر ذكرنا سـابقًا النسـق األساسـي فـي برنـامج إلليسـريتر، وعنـد تنفيـذ أمـر الحفـظ سـ

 لك مربع الحوار التالي:
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ـــامج أنـــت تفضـــل حفـــظ  ـــامج فـــي أي نســـخ البرن ـــى يخيـــرك البرن ـــة األول فـــي الخان
الملف، واألفضل أن يحفظ الملف في أحدث نسخة من البرنـامج، إال إذا كنـت علـى 
علــم بــأن المطبعــة ال تســتعمل النســخة الحديثــة يفضــل فــي هــذه الحالــة حفــظ الملــف 

ارة شـيء مـن جـودة الصـورة أو ألوانهـا. النسـخة الحديثـة فقـط بنسخة أقدم لتفادي خس
)، وأيضــًا النســخة الوحيــدة PDFهــي التــي تصــنع نســخة مــن التصــميم علــى هيئــة (

) من أجل تقليل الحجـم. ويجـدر Compressionالتي تستعمل أداة لضغط الملف (
اإلشــــارة فــــي مجــــال الحــــديث أنــــه لحفــــظ الملــــف علــــى هيئــــة مناســــبة للطباعــــة مثــــل 

)JPEG, or TIF) يجب استخدام األمر (Export.( 

 

 

 

 ) في إلليستريتر:Shortcutsالطرق المختصرة (

الطــرق المختصــرة فــي برنــامج إلليســتريتر شــبيهة إلــى حــد مــا بتلــك الموجــودة فــي 
برنامج فوتوشوب، لـذا فسـوف أعـرض فـي الجـدول التـالي أهـم االختصـارات التـي لـم 

 يرد ذكرها في برنامج فوتوشوب:

لطريق المختصرةا  األمـــر 

F12 
كما ذكرنا –) الذي يستخدم Revertلتنفيذ األمر (

فيما إذا قمت بتغييرات على الملف ولم  -سابقاً 
 تحفظها وترغب بالعودة إلى أحدث نسخة محفوظة.

Ctrl + F ) للصق شكل معين أمام شكل آخرPaste In 
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Front.( 

Ctrl + B 
 Paste Inللصق شكل معين خلف شكل آخر (

Back.( 

Ctrl + Shift + Alt + K 
يسمح لك هذا االختصار بعرض أهم االختصارات 
الموجودة في برنامج إلليستريتر، ويتيح لك المجال 

 بتغييرها حسب ما تراه مناسبًا.

Ctrl + D 

هذا االختصار يعني تكرار آخر حركة ترانسفورم 
قمت بها، والجدير بالذكر أن إلليستريتر ال يحتوي 

 + Transform (Ctrlلى االختصار الخاب بـ (ع

T. 

Ctrl + Shift + M 
لتحريك الشكل في أي اتجاه بالمقدار الذي يختاره 
المصمم من مربع الحوار الذي يظهر بعد اختيار 

 هذا االختصار.

Ctrl + Shift + Alt + D 
للتحكم في: تحريك الشكل، تكبير أضالعه، ودرجة 

 بع الحوار الناتج.دوران زواياه، من خالل مر 

Ctrl + Shift + ] 
إحضار شكل معين أمام جميع األشكال ليكون في 

 ).Bring To Frontالمقدمة (

Ctrl + ] 
 Bringإحضار شكل معين أمام شكل آخر (

Forward.( 

Ctrl + [ 
 Bringإرسال شكل معين خلف شكل آخر (

Backward.( 

Ctrl + Shift + [  األشكال ليكون في إرسال شكل معين خلف جميع
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 ).Bring To Backالمؤخرة (

Ctrl + G ) عملية جمع أكثر من شكلGroup.( 

Ctrl + Shift + G ) تفكيك أشكال تم تجميعها مسبقًاUngroup.( 

Ctrl + 2 ) لقفل شكل ماLock Selection.( 

Ctrl + Alt + 2 
إلبطال عملية القفل على جميع األشكال 

)Unlock All.( 

Ctrl + 3 ) إلخفاء شكل محددHide Selection.( 

Ctrl + Alt + 3 ) إلظهار جميع األشكال المخفيةShow All.( 

Ctrl + J ) لتنفيذ األمرJoin) بالنسبة للمسار (Path.( 

Ctrl + Alt + J ) لتنفيذ األمرAverage) بالنسبة للمسار (Path.( 

Ctrl + Alt + B ) لعمل تأثيرBlend.( 

Ctrl + Shift + Alt + B 
) السابقة من خالل األمر Blendإللغاء عملية (

)Release.( 

Ctrl + Alt + W 
) التابع لألمر Make With Warpلتنفيذ األمر (

)Envelope Distort) من قائمة (Object.( 

Ctrl + Alt + M 
) التابع لألمر Make With Meshلتنفيذ األمر (

)Envelope Distort) من قائمة (Object.( 

Ctrl + Alt + C 
) التابع Make With Top Objectلتنفيذ األمر (

) من قائمة Envelope Distortلألمر (
)Object.( 

Ctrl + Alt + V .لتعديل خصائص األوامر الثالث السابقة 
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Ctrl + 7 ) لعملClipping Mask.( 

Ctrl + Alt + 7 
) من خالل األمر Clipping Maskإللغاء (

)Release.( 

Ctrl + 8 ) لعملCompound Path.( 

Ctrl + Alt + 8 
) من خالل األمر Compound Pathإللغاء (

)Release.( 

Ctrl + Shift + O 
لتحويل النص الكتابي إلى خطوط تخطيطية 

)Create Outlines.( 

Ctrl + Shift + A 
إللغاء عملية تحديد الكل التي تتم كما في 

 Ctrl + Aالفوتوشوب بواسطة االختصار 

Ctrl + 6 .إلعادة تحديد الكل 

Ctrl + Alt + ] .لتحديد أول شكل موجود فوق الشكل المحدد حاليًا 

Ctrl + Alt + [ .لتحديد أول شكل موجود تحت الشكل المحدد حاليًا 

Ctrl + E .لتنفيذ آخر فلتر تم اختياره مسبقًا 

Ctrl + Shift + E ) لتنفيذ آخر تأثيرEffectره مسبقًا.) تم اختيا 

Ctrl + Y .لعرض التصميم بخطوطه األولية 

Ctrl + H .إلخفاء الحواف 

Ctrl + Shift + B 
إلخفاء أو إظهار ما يسمى بـ صندوق التحديد 

)Bounding Box.( 

Ctrl + Shift + D 
إلخفاء أو إظهار الشبكة الشفافة 

)Transparency Grid.( 
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Ctrl + 5 ) لصنع الخطوط اإلرشاديةGuides.( 

Ctrl + U 

 Smartلعرض الخطوط اإلرشادية الذكية (

Guides التي تكون مختفية حتى لحظة تحريك (
شكل معين فتظهر وتحدد لك القياسات والزوايا 

 المطلوبة.

Ctrl + " ) إلظهار أو إخفاء الشبكةGrid.( 

Shift + F7 ) إلظهار أو إخفاء نافذة التوسيطAlign.( 

Shift + F6 و إخفاء نافذة الظهور (إلظهار أAppearance.( 

F11 
إلظهار أو إخفاء نافذة الخصائص 

)Attributes.( 

F5 ) إلظهار أو إخفاء نافذة الفراشيBrushes.( 

F6 ) إلظهار أو إخفاء نافذة األلوانColor.( 

F9 ) إلظهار أو إخفاء نافذةGradient.( 

F8 ) إلظهار أو إخفاء نافذةInfo.( 

F7 و إخفاء نافذة (إلظهار أLayer.( 

Shift + F9 ) إلظهار أو إخفاء نافذةPath Finder.( 

F10 ) إلظهار أو إخفاء نافذةStroke.( 

Shift + F5 ) إلظهار أو إخفاء نافذةStyles.( 

Shift + F11 ) إلظهار أو إخفاء نافذةSymbols.( 

Shift + F8 ) إلظهار أو إخفاء نافذةTransform.( 

Shift + F10 ) إلظهار أو إخفاء نافذةTransparency.( 
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Ctrl + T 
) الخاصة Characterإلظهار أو إخفاء نافذة (

 بخطوط الطباعة.

Ctrl + M 
) الخاصة Paragraphإلظهار أو إخفاء نافذة (

 بالفقرات النصية.
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CorelDraw:(41Fثالثًا: كورل درو (

1 

الرســومات واألشــكال التــي ) يتعامــل هــدا البرنــامج مــع Illustratorمثلــه كمثــل (
)، وفيــــه مــــن الميــــزات مــــا يجعلــــه برنامجــــًا رائــــدًا فــــي عــــالم illustrationsتســــمى (

التصـــــميم المطبعـــــي، خصوصـــــًا تلـــــك المخططـــــات الجـــــاهزة لإلعالنـــــات المختلفـــــة، 
 وغيرها...

ــــذ المهمــــة للتصــــميم والرســــومات،  ــــر مــــن النواف ــــوي الكثي برنــــامج كــــورل درو يحت
 الصفحات القادمة، أوًال لنبدأ بشرح األدوات.وسنحاول عرض أهمها في 

                                                 
 CorelDraw 11الشرح الموجود في هذا الكتاب يخص  1
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 ويتم إخفاء 59أداة من أصل  14صندوق أدوات كورل درو يعرض 

األدوات األخــرى داخــل القــوائم الفرعيــة لكــل أداة. وأي أداة تحتــوي علــى 
مثلث أسود في زاويتها اليمنى من األسفل فإنها تحتوي على قائمة فرعية 

ـــى أداة بديلـــة  ـــاقي األدوات  أولهـــا تحتـــوي عل أكثـــر. يمكنـــك مشـــاهدة ب
بالضــغط المطــول علــى األداة التــي تحتــوي علــى ســهم أســود فــي زاويتهــا 

 اليمنى السفلية.

 

 

 

 أدوات كورل درو:

   ).Selectionأداة التحديد (
)Shaping ــــــــل الشــــــــكل لمنحنيــــــــات ــــــــد تحوي ــــــــط عن ) تســــــــتخدم فق
)Curves :من قائمة (Arrange  Convert To Curves  
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)Knife تستخدم لتقطيع األشكال، وهي كسـابقتها ال تكـون فعالـة (
  إلى عند تحويل الشكل لمنحنيات.

)Eraser أداة الممحــاة، وهــي كســابقاتها ال تكــون فعالــة إلــى عنــد (
  تحويل الشكل لمنحنيات.

)Smudge Brush ـــل الشـــكل ) أيضـــا تســـتخدم فـــي حالـــة تحوي
ل إلــى الــداخل أو إضــافة لمنحنيــات، وهــي تقــوم بقــص حــدود الشــك

 إلى الخارج.
 

)Roughen Brush تقــــوم بجعــــل حــــدود الشــــكل حــــادًا يشــــبه (
المثلثـــات الصــــغيرة، وكمثيالتهـــا ال تكــــون فعالـــة إلــــى عنـــد تحويــــل 

 الشكل لمنحنيات. 
 

)Free Transform أداة الـتحكم الحـر فــي حجـم ودرجـة مــيالن (
  وزوايا الشكل.

  ).Zoomأداة التكبير بالعدسة (

  ) لتحريك كامل التصميم مع الصفحة.Handأداة اليد (
)Freehand لرســـم الخطـــوط المســـتقيمة والمتعرجـــة، وهنـــا يجـــب (

مالحظـــة أنــــه فــــي حالـــة رســــم خــــط مســـتقيم يجــــب الضــــغط بــــالزر 
األيمــن للمــاوس مــرة واحــدة علــى نقطــة بدايــة الخــط ومــن ثــم تــرك 

دًا بــالزر األيمــن المــاوس وســحبه إلــى نقطــة النهايــة والضــغط مجــد
 للماوس.

 

)Bezier هذه األداة فريدة من نوعها فـي رسـم الخطـوط المنحنيـة (
والمســــتقيمة، مــــع مالحظــــة الوقــــت المناســــب للضــــغط علــــى الــــزر 

 األيمن للماوس والوقت المناسب لعدم الضغط.
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)Artistic Media تقــــوم هــــذه األداة برســــم خطــــوط مســــتقيمة (
) التـي تسـتطيع Artistic Mediaيرات (ومنحنية تابعة لمكتبة تـأث

 Effect  Artistic Mediaالحصول عليها من قائمة: 
 

)Pen Tool تستخدم هذه األداة الفريدة لرسم الخطوط المسـتقيمة (
والمنحنيــة وحتـــى األشــكال، ولكـــن يجــب مالحظـــة أنــه لرســـم شـــكل 
هندسي كامـل (ماعـدا الـدائرة) يجـب الضـغط مـرة بالمـاوس فـي كـل 

من زوايا الشكل، ولرسم خطوط منحنية نضغط مرة بالماوس  زاوية
ونتـــرك ثـــم نســـحب ونضـــغط فـــي النقطـــة األخـــرى ثـــم نســـحب مـــع 

 استمرار الضغط ليتكون لدينا خط منحني.

 

)Polyline ،لهــــذه األداة عــــدة وظــــائف منهــــا رســــم خــــط مســــتقيم (
شـكل هندســي، ووضــيفتها الخاصــة هــي رســم شــكل هندســي منــتظم 

دسي مـن خـالل قاعـدة ومركـز، حيـث تصـبح هـذه أو شكل غير هن
 األداة مثل فرجار.

 

)3 Point Curve تسـتخدم هـذه األداة لرسـم الخطـوط المنحنيـة (
  أنحاًء واحدًا.

)Interactive Connector ترســـــــم هـــــــذه األداة الخطـــــــوط (
  المستقيمة وتقوم بوصل زوايا األشكال.

)Dimension ــــي الرســــم الهندســــي وتحديــــد ) هــــذه األداة مميــــزة ف
قياســات األضــالع، حيــث تقــوم برســم الخطــوط المســتقيمة والزوايــا 

 القائمة مع وضع قياس الخط العامودي.
 

  ).Rectangleأداة رسم المربع (
)3 Point Rectangle لرســم مربــع بواســطة أســلوب الـــثالث (

  نقاط.
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  ).Ellipseأداة رسم الدائرة (

)3 Point Ellipseئرة بواسطة أسلوب الثالث نقاط.) لرسم دا  
) حيث تسـتطيع اختيـار عـدد Polygonأداة رسم الشكل المضلع (

  األضالع في القائمة التي تظهر عند اختيار هذه األداة.

)Graph Paper لرســــم مخطــــط بيــــاني مكــــون مــــن عــــدد مــــن (
  المربعات األفقية والعمودية.

)Spiral.لرسم خط حلزوني (  
)Basic Shapes تحتـــوي هـــذه األداة علـــى عـــدد مـــن األشـــكال (

الجـاهزة التـي يمكنــك إدراجهـا فــي التصـميم واســتعمالها كمـا هــي أو 
 التعديل عليها.

 

)Arrow Shapes.منها يمكنك اختيار أشكال األسهم (  
)Flowchart Shapes منهــا يمكنــك اختيــار األشــكال الخاصــة (

  بالجداول البيانية.

)Star Shapes ( ـــــة اختيـــــار عـــــدد لرســـــم النجمـــــة، مـــــع إمكاني
األضالع، أو نجمة جاهزة في القائمة التي تظهر عند اختيار هذه 

 األداة.
 

)Callout Shapes ـــالكالم ـــار أشـــكال متعـــددة خاصـــة ب ) الختي
  الخارج من الشخص المتكلم، وهي نافعة في رسم الكاريكاتير.

  ).Textأداة الكتابة (
)Interactive Transparency ــــدة جــــدًا فــــي ) وهــــي أداة مفي

  إحداث الشفافية للتصميم أو لبعض أجزاءه.
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)Interactive Blend أداة التــدرج اللــوني مــا بــين شــكلين مــن (
  لونين مختلفين.

)Interactive contour وهـي أداة تـدرج الخـط الخـارجي لشـكل (
  معين باتجاه المركز.

)Interactive Distortionوير الشكل.) أداة تح  
)Interactive Envelope أداة تحـوير األشــكال المنتظمـة إلــى (

  أشكال غير منتظمة.

)Interactive Extrude.أداة صنع بعد ثالث للشكل (  
)Interactive Drop Shadow أداة عمـل الظـل لألشــكال أو (

  النصوص.

)Eyedropper.أداة القطارة الختيار األلوان (  
)Paintbucket وهي تستعمل لتعبئة شـكل مـا أو حـدود خارجيـة (

  لشكل معين مباشرًة بعد عملية اختيار اللون بواسطة القطارة.

)Outline للــتحكم فــي حجــم ونــوع الخطــوط الخارجيــة التــي تحــد (
  األشكال أو النصوص.

)Outline Color Dialog باختيـار هــذه األداة سـيظهر مربــع (
  اللون المناسب للخط الخارجي.الحوار الخاص باختيار 

)Color Docker Window وباختيار هـذه األداة سـيفتح مربـع (
) لتختـــار النســـبة المئويـــة CMYKالحـــوار الخـــاص بنظـــام ألـــوان (

 لكل لون حتى يظهر لك اللون النهائي المناسب للخط الخارجي.
 

  ).Fillأداة التعبئة (
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)Fill Color Dialogداة سيظهر مربـع الحـوار ) باختيار هذه األ
  الخاص باختيار اللون المناسب لتعبئة الشكل.

)Fountain Fill Dialog باختيــار هــذه األداة ســيظهر مربــع (
الحــوار الخــاص باختيــار اللــون المناســب لتعبئــة الشــكل عــن طريــق 

 ,Linear, Radial, Conicalالتعبئة المتدرجة بجميـع أنواعهـا (

Square .( 

 

)Pattern Fill Dialog باختيـــار هـــذه األداة ســـيظهر مربـــع (
الحــوار الخــاص باختيــار الزخــارف والنقــوش الجــاهزة الموجــودة فــي 

 مكتبة البرنامج الستخدامها في عملية التعبئة.
 

)Texture Fill Dialog باختيـــار هــذه األداة ســـيظهر مربـــع (
الحــوار الخــاص باختيــار الخلفيــات والمالمــس الموجــودة فــي مكتبــة 

 لبرنامج الستخدامها في عملية التعبئة.ا
 

)Postscript Fill Dialog باختيـار هـذه األداة سـيظهر مربـع (
الحـــــــوار الخـــــــاص باختيـــــــار الخلفيـــــــات والمالمـــــــس المكونـــــــة مـــــــن 

)Postscripts الموجــــودة فــــي مكتبــــة البرنــــامج الســــتخدامها فــــي (
 عملية التعبئة.

 

)No Fill.إللغاء عملية التعبئة (  
)Color Docker Window باختيـار هـذه األداة سـيفتح مربـع (

) لتختـــار النســـبة المئويـــة CMYKالحـــوار الخـــاص بنظـــام ألـــوان (
 لكل لون حتى يظهر لك اللون النهائي المناسب لتعبئة الشكل.

 

)Interactive Fill تجمـع هـذه األداة فـي عملهـا جميـع أسـاليب (
  تعبئة األشكال السابقة.

)Interactive Mesh Fill تقـوم هـذه األداة بتقسـيم الشـكل إلـى (  
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ـــات  ـــم يمكنهـــا أن تـــتحكم فـــي مســـار هـــذه المنحني منحنيـــات ومـــن ث
 لتشكيل أشكال جديدة من الشكل األصلي.

 

 قوائم كورل درو:

 ):Fileأوًال: قائمة ملف (

 New لفتح ملف جديد.

لفـــتح ملـــف مــــن خـــالل قالــــب تصـــميمي جــــاهز مخـــزن فــــي 
 .مكتبات البرنامج

New From 
Template 

 ,CDR, AIلفتح ملف قابل للفـتح بواسـطة البرنـامج مثـل (

EPS, DWG( 
Open 

إلغالق التصميم ويقوم البرنامج كغيره من البـرامج األخـرى 
 آخر التغيرات أم ال. بالسؤال عن حفظ

Close 

 Save أمر الحفظ والتخزين.

ق يسـمح هـذا األمـر بحفـظ صـورة باسـم جديـد، أو علـى تنسـي
 ,CDRآخر من التنسيقات التـي يـدعمها كـورل درو مثـل (

PAT, CDT, AI, DWG, CMX( 
Save As 

هذا األمر يشبه األمر الموجود في برنامج فوتوشوب، حيث 
يقــوم بــالعودة إلــى أحــدث نســخة محفوظــة إذا قمــت بتغييــرات 

 على الملف ولم تحفظها وترغب بالعودة.
Revert 

 مــن الماســح الضــوئي أو يســمح هــذا األمــر بــإدراج صــورة

 ).Digital Cameraالكاميرا الرقمية (
Acquire Image 

 Importأمــــــر اســــــتيراد الصــــــور التــــــي ال يســــــتطيع البرنــــــامج فتحهــــــا 
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 ).Openبوساطة األمر (
يقوم هـذا األمـر بتصـدير الملفـات  تماما مثل أوامر االستيراد

 إلى تنسيقات مختلفة باستخدام برمجيات.
Export 

ا األمــر فــي إرســال نســخة مــن التصــميم إلــى مكــان يقــوم هــذ
ـــد  ـــر البري ـــتم إرســـاله عب معـــين فـــي الكمبيـــوتر أو تحضـــيره لي

 اإللكتروني.
Send To 

 Print أمر الطباعة.

عنــد اختيــار هــذا األمــر ســيظهر لــك مربــع الحــوار الخــاص 
بخصـــــــائص الطباعـــــــة والطابعـــــــة الموصـــــــولة لـــــــدى جهـــــــاز 

 الكمبيوتر خاصتك.
Print Preview 

عنــد اختيــار هــذا األمــر ســيظهر لــك مربــع الحــوار الخــاص 
 بخصائص الطابعة.

Print Setup 

هذا األمر خاص بتحضـير التصـميم لالسـتعمال سـواًء علـى 
أنـــــواع مـــــن  3االنترنـــــت أو ليكـــــون مطبوعـــــًا، حيـــــث يحفـــــظ 

الملفـــــات فـــــي الملـــــف الخـــــاص بالتصـــــميم (ملـــــف التصـــــميم 
ـــى  )، نســـخة مـــن التصـــميمCDRويكـــون علـــى تنســـيق ( عل

ـــــــابي (PEFتنســـــــيق ( ـــــــف كت ـــــــوي علـــــــى TXT)، ومل ) يحت
 معلومات التصميم مثل قياس الصفحة، إسم الملف..)

Prepare for 
Service Bureau 

 Publish To The األمر الخاص بنشر التصميم على االنترنت.
Web 

يقـــوم هـــذا األمـــر بتحويـــل نســـخة مـــن التصـــميم إلـــى تنســـيق 
)PDFنـــــد عمليـــــة الطباعـــــة ) المعـــــروف بجودتـــــه العاليـــــة ع

حيث يحتفظ هـذا النسـق بجميـع األلـوان ويحـافظ علـى جـودة 
 الصور...

Publish To PDF 

 Document Infoباختيــار هــذا األمــر ســيظهر لــك مربــع الحــوار الخــاص بكــل 
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المعلومــــات الخاصــــة بالتصــــميم، مــــع إمكانيــــة طباعــــة تلــــك 
 المعلومات.

 Exit أمر الخروج من البرنامج كليًا.

 

 ):Editًا: قائمة تحرير (ثاني

أمـــر التراجـــع عـــن خطـــوة مـــا إذا شـــعرت بأنـــك أخطـــأت فيهـــا، 
ويتميــــز كــــورل درة بقدرتــــه علــــى التراجــــع عــــدة خطــــوات إلــــى 

 الوراء.
Undo 

بعكـس األمـر السـابق، حيـث يمكنــك إعـادة خطـوة مـا كنـت قــد 
 ) عليها.Undoنفذت أمر (

Redo 

 Repeat .يقوم هذا األمر بتكرار آخر خطوة قمت بعملها

الصـورة ويقـوم  يقوم هذا األمـر بقـص وٕازالـة الجـزء المحـدد مـن
 بحفظ هذا الجزء في الذاكرة.

Cut 

 Copy يقوم هذا األمر بنسخ الجزء المحدد واالحتفاظ به في الذاكرة.

يلصق هذا األمر ما تم حفظه فـي الـذاكرة مـن خـالل األمـرين 
)Cut or Pasteا أو جديــد مــن الصــورة نفســه ) فــي موقــع

 ضمن طبقة جديد في صورة أخرى.
Paste 

هــذا األمــر فريــد مــن نوعــه فــي برنــامج كــورل درو حيــث يقــوم 
بلصق أي شيء قمت بنسخه من خارج البرنامج حيث يطلب 
منـــك عنـــد لصـــقه داخـــل البرنـــامج مـــن خـــالل مربـــع حـــوار أن 
تختــــــــار الهيئــــــــة الــــــــذي تريــــــــد لصــــــــقه وهــــــــذه الهيئــــــــات هــــــــي 

)Microsoft Word Document, Picture 
"Metafile", Rich Text Format, Text, Picture 

Paste 
Special 
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"Enhanced Metafile  ( 
 Delete أمر الشطب.

هـــذا األمـــر مخصـــص إلدخـــال الرمـــوز الموجـــودة فـــي مكتبـــة 
 ).Symbols Libraryالرموز التابعة للبرنامج (

Symbol 

يقــــوم هــــذا األمــــر بعمــــل نســــخة إضــــافية مــــن الشــــكل ولصــــقه 
 اشرة في التصميم.مب

Duplicate 

يعمل هذا األمر بنفس طريقة األمر السابق ولكن النسخة 
الجديدة من الكائن الرسومي تحتفظ بتبعيتها لألصل فإجراء 
أي تغير على األصل ينفذ على الجسم المستنسخ بهذا األمر 

 مثل تغير التعبئة أو الحكم أو الحدود أو الموضع.

Clone 

نســخ جميــع خصــائص شــكل معــين موجــود يقــوم هــذا األمــر ب
 على مساحة العمل ليتم نسخها وتنفيذها على شكل آخر.

Copy 
Properties 
From 

 Select All أمر تحديد الكل.

يعمــل هــذا األمــر علــى إيجــاد العناصــر واألشــكال والنصــوص 
فـــي مســـاحة العمـــل، وهـــو مفيـــد فـــي حالـــة أن شـــكًال مـــا ملـــون 

دها فـــإن هـــذا األمـــر ســـيقوم بلـــون ابـــيض ال يمكـــن رؤيتـــه، عنـــ
بالبحــث عــن هــذا الشــكل وســيقوم بتحديــده وٕامكانيــة تبديلــه مــع 

 عنصر آخر.

Find And 
Replace 

يســــتعمل هــــذا األمــــر فــــي تصــــميمات الويــــب، ويقــــوم بإدخــــال 
عنصــــر مــــن عناصـــــر االنترنــــت علــــى مســـــاحة العمــــل مثـــــل 

 األزرار، والجافا، والقوائم.

Inset 
Internet 
Object 

فـة التصـميمات الخاصـة بالمنتجـات التسـويقية سـواء تحتوي كا
كانـــــت مـــــواد غذائيـــــة أو أجهـــــزة كهربائيـــــة أو كمبيـــــوتر علـــــى 
شــريحة بيضــاء عليهــا خطــوط ســوداء تعــرف باســم البــار كــود 

Insert 
Barcode 
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ــــرامج الكمبيــــوتر  ــــالمنتج وربطــــه بب ــــي تســــتخدم كتعريــــف ب والت
المســـــتخدمة مــــــن خـــــالل اســــــتخدام قـــــارئ ليــــــزر لقـــــراءة هــــــذه 

برنـــامج كـــورل در معـــالج لتصـــميم البـــاركود يـــوفر  الخطـــوط. 
حسب النظام الذي تريده من خالل خيارات عديـدة يوفرهـا لـك 

 المعالج.
يوفر لـك هـذا األمـر إدخـال عـدة عناصـر علـى التصـميم مثـل 

"، تصــميم هلــى AI(تصــميم علــى تنســيق برنــامج إلليســتريتر "
ئــة تنســيق "، تصــميم علــى هيPSDهيئــة تنســيق الفوتوشــوب "

 "، فيديو كليب، صفحة من برنامج وورد...).SWFفالش "

Insert New 
Object 

يعتمــد هــذا األمــر علــى ســابقه، فعنــد إدخــال أي عنصــر فــإن 
 ) هذا العنصر.Editهذا األمر سيقوم بتعديل (

Objects 

يكــون هــذا األمــر فعــال فقــط إذا مــا اختــرت فــي مربــع الحــوار 
)Paste Special ة () السـابق ميـزPaste as Link وعنـد ،(

اختيــارك هــذا األمــر ســيقوم البرنــامج بفــتح مربــع حــوار جديـــد 
بتحريــر العنصــر، وهــو كمــا فــي إلليســتريتر يكــون مــرتبط مــع 

 مكانه األصلي في جهاز الكمبيوتر.

Links 

 Properties لفتح نافذة خصائص الشكل.

 

 ):Viewثالثًا: قائمة عرض (

ي نطـاق تخطيطـي، حيـث األمر الخاص بعرض التصميم فـ
 ,Extrusionsال يمكنك رؤية تأثيرات التعبئة أو تـأثيرات (

Blend, Contour Lines الصــور فــي هــذا العــرض ،(
 تظهر أحادية اللون (درجات الرمادي).

Simple 
Wireframe 
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األمر الخاص بعرض التصميم فـي نطـاق تخطيطـي، حيـث 
رؤيــة تــأثيرات ال يمكنـك رؤيــة تــأثيرات التعبئــة، وٕانمـا يمكنــك 

)Extrusions, Blend, Contour Lines الصور في ،(
 هذا العرض تظهر أحادية اللون (درجات الرمادي).

Wireframe 

األمر الخاص بعرض التصميم في نطاق كامل لكن بصورة 
 منخفضة الجودة.

Draft 

األمر الخاص بعرض التصميم في نطاق كامل لكن بصورة 
 متوسطة الجودة.

Normal 

ألمر الخاص بعرض التصميم في نطاق كامل لكن بصورة ا
 عالية الجودة.

Enhanced 

 Full Screen لعرض التصميم على كامل شاشة الكمبيوتر.
Preview 

يقـــوم هـــذا األمـــر بعـــرض الشـــكل المحـــدد فقـــط علـــى كامـــل 
ـــــار (  Previewشاشـــــة الكمبيـــــوتر، ولكـــــن يجـــــب اختي

Selected Only.بعدها لتتم عملية العرض ( 

Preview 
Selected Only 

يـــوفر هـــذا األمـــر إمكانيـــة عـــرض التصـــميم إذا كـــان يحتـــوي 
علــى أكثــر مــن صــفحة، ويقــوم بترتيــب هــذه الصــفحات فــي 
نافذة جديدة، إللغاء هذا النظام يجب اختيـاره مـرة أخـرى مـن 

 القائمة.

Page Sorter 
View 

 Rules إلظهار أو إخفاء مسطرة اإلرشاد.

 Grids شبكة البيانية.إلظهار أو إخفاء ال

 Guidelines إلظهار أو إخفاء الخطوط اإلرشادية.

يــوفر هــذا األمــر عــرض خمســة عناصــر خاصــة بالصــفحة 
التــــي يــــتم عليهــــا التصــــميم (مســــاحة العمــــل)، وهــــي (حــــدود 

"، Bleed"، حـدود قـص الشـكل "Page Borderالصـفحة "
Show 
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"، Printable Areaالمســـــــــاحة الفعليـــــــــة للطباعـــــــــة "
"Overprinted Objects" وٕاطـارات النصـوص ،"Text 

Frames.( " 
ــــ ( ـــل مـــا يســـمى ب ) وهـــي Rolloverيقـــوم هـــذا األمـــر بتفعي

) علــى األشــكال Mouse Overخاصــية إضــافة تــأثيرات (
 المخصصة لعرضها على االنترنت. 

Enable 
Rollover 

يتــيح هــذا األمــر تشــغيل خاصــية تمغــنط وانجــذاب األشــكال 
 ).Gridتتكون منها الشبكة البيانية (نحو الخطوط التي 

Snap To Grid 

يتــيح هــذا األمــر تشــغيل خاصــية تمغــنط وانجــذاب األشــكال 
 ).Guidelinesنحو الخطوط اإلرشادية (

Snap To 
Guidelines 

يتــيح هــذا األمــر تشــغيل خاصــية تمغــنط وانجــذاب األشــكال 
 نحو العناصر واألشكال القريبة منها.

Snap To 
Objects 

ختيــــارك هــــذا األمــــر ســــيظهر لــــك مربــــع الحــــوار الخــــاص با
)، وهي قياسات يمكنـك مـن Grids & Rulesبخصائص (

 تعديلها بحسب المناسب لعملك.

Grid And 
Ruler Setup 

باختيــــارك هــــذا األمــــر ســــيظهر لــــك مربــــع الحــــوار الخــــاص 
)، مثـل ألوانهـا وخاصـية انجـذاب Guidelinesبخصائص (

 العناصر نحوها..

Guidelines 
Setup 

باختيــــارك هــــذا األمــــر ســــيظهر لــــك مربــــع الحــــوار الخــــاص 
 بخصائص ظاهرة التمغنط بالنسبة لألشكال القريبة منها.

Snap To 
Objects Setup 

 

 ):Layoutرابعًا: قائمة النسق (

 Insert Page يقوم هذا األمر بإدخال صفحة جديدة إلى مساحة العمل.
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 Delete Page يقوم هذا األمر بإزالة صفحة معينة.

 Rename Page يقوم هذا األمر بتغيير إسم صفحة معينة.

 Go To Page لالنتقال بين الصفحات وتحديد الصفحة المطلوبة.

يقـــوم هـــذا األمـــر بالتحويـــل مـــابين اتجـــاه الصـــفحة العمـــودي 
)Portrait) واألفقي (Landscape.( 

Switch Page 
Orientation 

ربـــــــع الحـــــــوار الخـــــــاص باختيـــــــارك هـــــــذا األمـــــــر ســـــــيظهر م
 بخصائص الصفحة.

Page Setup 

 Page لتحديد لون خلفية مساحة العمل.
Background 

 

 ):Arrangeخامسًا: قائمة الترتيب والتنظيم (

يحتـوي هــذا األمــر علـى جميــع أنــواع الـتحكم فــي حجــم وزوايــا 
 الشكل وموقعه..

Transformati
ons 

 Clear .إللغاء أي من أنواع الترانسفورم السابقة
Transformations 

هـــذا األمـــر مهـــم جـــدًا فـــي عمليـــة توســـيط العناصـــر بالنســـبة 
للصفحة من جهة وبالنسبة لغيرها من العناصر الموجودة في 

 التصميم من جهة أخرى.

Align And 
Distribute 

يتفـرع مـن هـذا األمــر عـدة أوامـر فرعيــة خاصـة بتحديـد مكــان 
 مامه).الشكل بالنسبة لشكل آخر (خلفه أو أ

Order 

 Group أمر تجميع العناصر.

 Ungroup أمر تفكيك التجميع.

 Ungroup All أمر تفكيك التجميع بالنسبة لكل المجموعات.

 Combineأمر اتحاد أكثر من شكل، حيث تحصل جميع األشكال على 
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) والحـدود Fillخصائص الشـكل األصـلي مـن حيـث التعبئـة (
ديــــد عبــــارة عــــن )، ويكــــون الشــــكل الجOutlinesالخارجيــــة (

 ).Curvesشكل قابل لتطبيق االنحناءات عليه (
لهـذا األمــر وظيفتـين أساســيتين، األولــى هـي تفكيــك العناصــر 

) عليهــا، Combineواألشــكال التــي تمــت بعــد تنفيــذ عمليــة (
والثانيــة تفكيــك النصــوص إلــى وحــدات، حيــث تصــبح الجملــة 

ا األمــر علــى عبــارة عــن كلمــات فرديــة وبتطبيــق مزيــد مــن هــذ
 كلمة ما ستفكك إلى حروف.

Break Apart 

هــــذا األمـــــر يســـــتعمل لقفــــل شـــــكل معـــــين ليكــــون غيـــــر قابـــــل 
للتعـــــديالت وال يتـــــأثر حتـــــى بمـــــرور المـــــاوس فوقـــــه، لنـــــتمكن 

 مواصلة العمل على باقي العناصر بحرية أكثر.
Lock Object 

 Unlock أمر فك القفل على شكل معين.
Object 

 Unlock All ع األشكال.أمر فك قفل جمي
Objects 

هـــذا األمـــر يحتــــوي علـــى األوامـــر الفرعيــــة الخاصـــة بتحــــوير 
 وتشكيالت العناصر مثل الدمج والقص...

Shaping 

يقوم هذا األمر بتحويل الشكل إلى شكل قابل للتحوير وٕانتاج 
 منحنيات منه.

Convert To 
Curves 

شـكل قابـل  يعمل هذا األمر على تحويل الشكل الخارجي إلى
 للتكوين.

Convert 
Outline To 
Object 

 Close Path يوفر هذا األمر إمكانية إغالق المسار بتقنيات متعددة.

 

 ): Effectsسادسًا: قائمة تأثيرات (
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يحتوي هذا األمر على عدة أمزامر فرعيـة خاصـة بتـأثيرات 
 ,Hue/Saturation, Gammaاأللــــــوان مثــــــل (

Brightness, Contrast…..( 
Adjust 

هذا األمر ليس للـتحكم فـي أبعـاد الشـكل، وٕانمـا للـتحكم فـي 
بعــض المــؤثرات الخاصــة بــألوان الشــكل، مــع مالحظــة أن 
بعــــض األوامــــر الفرعيــــة ال تكــــون فعالــــة إال عنــــدما نحــــول 

 Bitmaps ) مـن قائمـة Bitmapالشـكل إلـى صـورة (

Convert To Bitmap. 

Transform 

) مـن Bitmapور مـن نـوع (يقوم هـذا األمـر بتنظيـف الصـ
 الغبار والنتوش.

Correction 

) Artistic Mediaباختيــار هـــذا األمـــر ســـتظهر نافـــذة (
التــي تحتــوي علــى العديــد مــن النمــاذج الخاصــة بــالخطوط 

 الفنية.
Artistic Media 

باختيـــــــار هـــــــذا األمـــــــر ســـــــيظهر مربـــــــع الحـــــــوار الخـــــــاص 
 ).Blendبخصائص تأثير (

Blend 

ر ســـــــيظهر مربـــــــع الحـــــــوار الخـــــــاص باختيـــــــار هـــــــذا األمـــــــ
 ).Contourبخصائص تأثير (

Contour 

باختيـــــــار هـــــــذا األمـــــــر ســـــــيظهر مربـــــــع الحـــــــوار الخـــــــاص 
 ).Envelopeبخصائص تأثير (

Envelope 

باختيـــــــار هـــــــذا األمـــــــر ســـــــيظهر مربـــــــع الحـــــــوار الخـــــــاص 
 ).Extrudeبخصائص تأثير (

Extrude 

تعــددة هــذا األمــر فريــد مــن نوعــه بمــا يقدمــه مــن تــأثيرات م
 وجميلة.

Lens 

 Add Perspective لتكوين بعد ثالث لشكل ثنائي األبعاد.

 PowerClipيـوفر هـذا األمـر إمكانيـة إدخــال صـورة معينـة داخـل شــكل، 
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فـــإذا كـــان لـــديك صـــورة مربعـــة فإنـــك باســـتخدام هـــذا الشـــكل 
 تستطيع إدخال هذه الصورة في شكل دائري.

لــــى شــــبكة هــــذا األمــــر مخصــــص للرســــومات المســــتعملة ع
 االنترنت.

Rollover 

 Clear Effect يقوم هذا األمر بإلغاء أي تأثير تم على أحد األشكال.

ـــى أحـــد األشـــكال  ـــم عل يقـــوم هـــذا األمـــر بنســـخ أي تـــأثير ت
ـــى  ـــى شـــكل آخـــر موجـــود عل ونســـخ التـــأثير ليـــتم تنفيـــذه عل

 مساحة العمل مباشرًةَ◌.
Copy Effect 

ف الــذي ذكرنـــاه نفــس األمـــر الســابق مـــع مالحظــة االخـــتال
 ).Clone) و (Copyسابقًا بين (

Clone Effect 

 

 ):Bitmapsسابعًا: قائمة الصور (

ال تختلــف كثــرًا عــن تلــك التــي فــي الفوتوشــوب وٕالليســتريتر، ولكــن ال يمكــن تنفيــذ 
) ألنه باألصل يكـون Bitmapأي من هذه التأثيرات قبل تحويل الشكل إلى صورة (

 ).Vectorعبارة عن (
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 Convert Toتـتم تلـك العمليـة مـن خـالل األمـر الموجـود فـي نفـس القائمـة (و 

Bitmap ثــم ســيطلب البرنــامج اختيــار نظــام األلــوان التــي تفضــل أن تكــون عليــه ،(
 الصورة كما في الشكل التالي:
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 ):Textسابعًا: قائمة النصوص (

يقـــوم هـــذا األمـــر بفـــتح مربـــع الحـــوار الخـــاص بالنصـــوص 
التعــــديل عليهــــا مــــن ناحيــــة نــــوع الخـــــط، لعمــــل التغييــــر و 

 حجمه، الفقرات واألعمدة، وبعض التأثيرات األخرى.
Format Text 

يقوم هذا األمر أيضًا بفتح مربع حوار خاص بنوع الخط، 
حجمــــــه، وتوســــــيطه، كمــــــا يــــــوفر إمكانيــــــة اســــــتيراد نــــــص 

 خارجي.
Edit Text 

 Symbols.( Insertإلدخال وحدات خاصة إلى النص مثل (
Character 

يقوم هذا األمر بجعـل الـنص الكتـابي يحـاذي شـكًال معينـًا 
 مثل دائرة أو مربع.

Fit Text To 
Path 

يسمح هذا األمر للنصوص الكتابية الموجودة داخل إطار 
 لتكون ممتدة لمالئمة حدود اإلطار وتعبئه بالكامل.

Fit Text To 
Frame 

 Baseline.( Align Toلتوسيط النص بحسب (
Baseline 

 Straighten Text لمزيد من استقامة النصوص.

 Writing Toolsيوفر هذا األمر عدة خدمات مثل تحديد اللغة، التأكد مـن 
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 قواعد اللغة، وغيرها...
للتحويــــــل مــــــا بــــــين حالــــــة األحــــــرف (األحــــــرف الصــــــغيرة 

 والكبيرة).
Change Case 

ـــــى  يقـــــوم هـــــذا األمـــــر بجعـــــل الـــــنص مالئمـــــًا لعرضـــــه عل
 ت.االنترن

Make text Web 
Compatible 

يقوم هذا األمر بتحويل الـنص الحـر (لـيس موجـود ضـمن 
 ") إلى نص ضمن إطار.Frameإطار "

Convert 

يعرض هـذا األمـر اإلحصـائيات الخاصـة بـالنص الكتـابي 
المســـتخدم فـــي التصـــميم مثـــل عـــدد األحـــرف فـــي الـــنص، 

 عدد الفقرات، عدد األسطر...الخ.
Text Statistics 

اختيــــــار هــــــذا األمــــــر ســــــتتمكن مــــــن مشــــــاهدة الوحــــــدات ب
 واألجزاء الموجودة ضمن النص والتي ال يمكن طباعتها.

Show Non-
Printing 
Characters 

ـــــة ربـــــط صـــــندوق النصـــــوص  ـــــد فـــــي حال هـــــذا األمـــــر مفي
ببعضـــها الـــبعض، فـــإذا كـــان هنـــاك صـــندوق نـــص معـــين 
يمكنــك رســم صــندوق نــص آخــر بجانبــه وثــم اختيــار هــذا 

والســحب ابتــداًء مــن المربــع الصــغير الــذي يظهــر األمــر، 
 في أسفل صندوق الكتابة باتجاه صندوق الكتابة اآلخر.

Link 

 Unlink إللغاء األمر السابق.

 ويتبقى من القوائم مايلي:

ــــي كثيــــر مــــن Toolsقائمــــة األدوات ( - ): وفيهــــا نســــتطيع الــــتحكم ف
 سيقات وغيرها...خصائص البرنامج مثل: األلوان، النماذج الجاهزة، التن

): وهي إلظهار نوافذ البرنـامج أو إخفائهـا، Windowقائمة نافذة ( -
) الـذي يفيـد فـي حالـة إصـابة Refresh Windowباإلضافة إلى وجود خيـار (
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البرنـــامج بإرهـــاق أو بـــطء فـــي تحميـــل الملفـــات بســـبب األشـــكال الكثيـــرة أو ذات 
 جديد.الحجم الكبير، فهذا األمر ينعش ذاكرة البرنامج من 

 

 تشغيل البرنامج:

) فـــي نافـــذة وينـــدوز Startلتشـــغيل برنـــامج كـــورل درو اضـــغط علـــى قائمـــة ابـــدأ (
) اختــر منهــا زر Corel Graphics Suitومــن قائمــة البــرامج ســتجد مجموعــة (

 ).CorelDRAWتشغيل برنامج (

Start  Programs  Corel Graphics Suit  CorelDRAW  

تحميـل البرنـامج، ويتميـز هـذا البرنـامج عـن الفوتوشـوب عندها سـيقوم الكمبيـوتر ب
 سيظهر لك مربع حوار كما في الشكل التالي: وٕالليستريتر بسرعة التحميل والفتح.
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) إذا كنــت ترغــب فــي البــدء بتصــميم جديــد، أمــا األمــر New Graphicاختــر (
)Open Lasted Edited) فإنه سيفتح لك آخر ملف تم تعديلـه، واألمـر (Open 

Graphic ســـيفتح لـــك ملـــف تقـــوم أنـــت باختيـــاره علـــى شـــرط أن يكـــون علـــى هيئـــة (
 ) في برنامج كورل درو.Openتنسيق مسموح فتحه عن طريق األمر (

 

) يقوم بفتح تصميم جاهز ليس عليك سـوى ان تقـوم بـبعض Templateاألمر (
هــازك التعــديالت عليــه، وٕاذا كنــت ترغــب فــي مزيــد مــن المعلومــات حــول البرنــامج وج

)، وأخيـــرًا هنــاك األمـــر CorelTUTORمــرتبط بشــبكة االنترنـــت تســتطيع اختيــار (
)What's New? الـــذي يعـــرض مــن خاللـــه علـــى آخــر التطـــورات التـــي أدخلتهـــا (

 شركة كورل على البرنامج.

سيظهر لك مربع الحوار السابق في كل مـرة تقـوم بتشـغيل البرنـامج، لكـن المربـع 
ة السفلية اليسرى لمربع الحوار تمكنك من اختيار أن ال الصغير الموجود على الزاوي

 يظهر مربع الحوار مرة أخرى عند التشغيل.

 فتح ملف في كورل درو:

يقوم كورل درو فتح جميع الملفات التي تتالئم معه والتي هي في مجملهـا عبـارة 
 ,PAT, CDR, AI, EPS, WMF ) مثــل:Vectorsعــن صــور مــن نــوع (

EMF, PDF, PCT… 

لـذلك   …JPEG, GIF, BMP, TIF, TXT, RTFه ال يسـتطيع فـتح ولكنـ
ـــــإن البرنـــــامج يســـــتعيض عـــــن األمـــــر ( ) بـــــأمر آخـــــر هـــــو أمـــــر االســـــتيراد Openف

)Import(   .الــذي يفــتح جميــع الملفــات) مــن خــالل مربــع حــوارImport ( حــدد
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المجلد الذي توجد فيه الصورة واضغط على الصورة التي تريد استيرادها من الصور 
 ).Importمعروضة في نافذة مربع الحوار، ثم اضغط على الزر (ال

 

 

 

علــى ورقــة العمــل اســتخدم المؤشــر لرســم أبعــاد الصــورة لتحديــد حجــم الصــورة أو 
العمـل بمؤشـر المـاوس لتوضـع الصـورة علـى الورقـة بحجمهـا  الضغط مرة على ورقـة

 الطبيعي. مع العلم يمكنك تكبير الصورة أو تصغيرها من خالل مربعات التحديد..
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كورل درو يوفر كافـة القياسـات المطلوبـة للصـفحة واتجاههـا ونوعهـا مباشـرة بعـد 
فـــتح ملــــف جديــــد أو ملـــف قــــديم، والشــــكل التــــالي يوضـــح أهــــم خصــــائص الصــــفحة 

)Layoutها التصميم:) التي سيتم علي 

 

ويجدر بنـا مالحظـة أن برنـامج كـورل درو برنـامج قـوي لإلخـراج الفنـي للصـحف 
والمجـالت والكتالوجــات فإنــه يتميــز بمقدرتـه علــى إدخــال أكثــر مـن صــفحة فــي نفــس 

 الملف.

 

 

 نوافذ كورل درو:
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 ):Object Propertiesأوًال: نافذة خصائص الشكل (

تحديــد الشــكل ثــم الضــغط عليــه بكبســة  ) عــن طريــقPropertiesتظهــر قائمــة (
نوافــذ فرعيــة  6المــاوس اليمنــى واختيارهــا مــن القائمــة. وتتضــمن هــذه القائمــة المهمــة 

تــتحكم فــي خصــائص الشــكل المــراد تعديلــه أو العمــل عليــه، وقــد قمــت بتقســيم هــذه 
 النوافذ الفرعية كاآلتي:

ـــتحكم فـــي لـــون ا1( ـــة: وهـــذه النافـــذة الفرعيـــة ت لشـــكل وطريقـــة ) خصـــائص التعبئ
 أنواع كاآلتي:  5تعبئته، حيث تالحظ قائمة األلوان المدرجة، أما أنواع التعبئة فهي 

 ).Uniformالتعبئة العادية ( -

 ).Fountainالتعبئة المتدرجة ( -

 ).Patternالتعبئة باستخدام نموذج هندسي جاهز ( -

 ).Textureالتعبئة باستخدام تأثير ملمس معين (  -

 ).PostScriptباستعمال أحد التأثيرات الموجودة في ملحق البرنامج (التعبئة  -
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) خصائص الخط الخـارجي للشـكل: تـتحكم هـذه النافـذة فـي سـمك ولـون ونـوع 2(
)، أمـا األمـرين Width, Color, Styleالخـط الخـارجي للشـكل وذلـك مـن خـالل: (

 الباقيين فمهمتهما كاآلتي:
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- Behind fill ط الخارجي من خلف الشكل وليس : يقوم بجعل الخ
مــن أمامـــه، وهـــذا مفيـــد فـــي حالـــة اســـتخدام الخطـــوط العربيـــة فـــي الطباعـــة فهـــي 

 تظهر متكسرة إذا لم تستعمل هذا األمر.

- Scale with image  في حالة أنـك تريـد ان تكبـر الشـكل الحقـًا :
فإنه من الواجب استخدام هذا األمر حتـى يبقـى سـمك الخـط بـنفس القيـاس التـي 

 اخترته للشكل األصلي.
-  
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فـــي الشـــكل التـــالي تجـــد بعضـــًا مـــن الخصـــائص العامـــة للشـــكل مثـــل خصـــائص 
 تداخل الشكل مع الكتابة أو أسلوب الشكل...
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 ):Transformationثانيًا: نافذة تحوير الشكل (

 ):Position) نافذة الموقع (1(

 

) واألفقــــي Verticalتــــتحكم فــــي موقــــع الشــــكل مــــن خــــالل المقطــــع العمــــودي (
)Horizontal.وتقاس بالميلميتر ،( 

 ):Rotation) نافذة التدوير (2(
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) Angel) مـن خـالل درجـة الزاويـة (Rotationتتحكم في درجة تدوير الشـكل (
 ).Horizontal) واألفقي (Verticalوالمقطع العمودي (

 

 ):Mirror) نافذة عكس الشكل (3(

 

) بنسـبة Scaleأفقيًا أو عموديًا مع أمكانية تكبيـره ( هذه النافذة تقوم بقلب الشكل
 مئوية.

 ):Size) نافذة الحجم (4(
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 ).Sizeهذه النافذة تتحكم في حجم الشكل (

 ): Skew) نافذة االنحراف (5(

 

 ).Skewتتحكم هذه النافذة في درجة انحراف الشكل وميالنه (

 

 ):Align & Distributeثالثًا: نوافذ التوسيط والتوزيع (

 ):Align) نافذة التوسيط (1(
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 تحكم هذه النافذة في توسيط العناصر بالنسبة لموقعها من الصفحة.

 

 ):Distribute) نافذة التوزيع (2(

 

 تتحكم هذه النافذة في توزيع العناصر على مساحة العمل.
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 ):Shapingرابعًا: نافذة تحوير األشكال (

 مر خاصة بالتشكيل والتحوير وهي كاآلتي:تحتوي هذه النافذة على ستة أوا

 

 

 

 ):Weld) لحم األجسام (1(

تســـتخدم عمليـــة لحـــم األجســـام فـــي دمـــج المســـارات الخارجيـــة لألجســـام مـــع نقـــاط 
تقاطعهــا مــع أجســام أخــرى. وهــذه العمليــة تنفــذ عنــدما تكــون األجســام متراكبــة علــى 

لــون واحــد هــو الجســم وبعــد تنفيــذ عمليــة اللحــم تصــبح األجســام ب  بعضــها الــبعض.
 الذي نطبق عليه أمر اللحام.

أي  Shapingتحت أمر  Arrangeعند استدعاء أمر لحم األجسام من قائمة  
تشكيل فـإن لوحـة حـوار جانبيـة تفـتح وتحتـوي علـى كافـة خيـارات التشـكيل فـي أعلـى 

 اللوحة. وتكون متاحة لالستخدام خالل العمل. 
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كثر قـم بتحديـد الجسـم األول ثـم اضـغط علـى لتنفيذ أمر اللحام على جسمين أو أ
وهــو لــن يكــون متاحــا لالســتخدام إذا لــم يكــن هنــاك جســم محــددًا،  Weld Toالــزر 

ســيطلب منــك البرنــامج تحديــد الجســم المــراد االلتحــام بــه مــن خــالل مؤشــر المــاوس 
اضــغط علــى الجســم الثــاني فتحصــل علــى الفــور جســم واحــد لــه شــكل الجســمين وقــد 

 تين المتراكبتين.التحمت المنطق

مالحظــة: يمكنــك االحتفــاظ باألصــل للجســمين فبــل االلتحــام مــن خــالل تحديــد  
   .)Target Object) و (Source Objectالخانتين (

   

   
حـــــــــدد المســـــــــتطيل ثـــــــــم 

 Weldالزر (اضغط على 

To اضـــــــــــــــغط بمؤشـــــــــــــــر (
الماوس على الدائرة األولى 
وكـــرر علـــى الـــدائرة الثانيـــة 
وسيصـــــــبح الجميـــــــع بلـــــــون 

 الدائرة.

فيصـــــــــــــبح المســـــــــــــتطيل 
 والنجمة بلون واحد.

ـــــــم  حـــــــدد المســـــــتطيل ث
اضـــــــــــــغط علـــــــــــــى الـــــــــــــزر 

)Weld To(  اضـــغط
ــــــــى  بمؤشــــــــر المــــــــاوس عل

 النجمة.
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 ة:تطبيق أمر التشكيل باللحام على النصوص العربي

ســبق وأن قمنــا بالكتابــة بــاألحرف العربيــة ووجــدنا عنــد تعبئتهــا بــألوان مختلفــة أن 
األحــرف تحتــوي علــى حــدود منفصــلة عنــد تعبئتهــا بــألوان تختلــف عــن لــون الحــدود. 
كما أن هناك مشكلة تبرز عند نقل الملف من جهاز كمبيوتر إلـى جهـاز أخـر قـد ال 

هـذا يلجـأ المصـممون فـي مثـل هـذه ول Fontsيحتوي على نفـس الـنمط مـن الخطـوط 
الحاالت بتحويل النص العربي (واإلنجليزي) إلى شكل رسومي باسـتخدام أداة اللحـام 
ويتحول الخط العربي إلى كائن رسومي ال يتأثر بنـوع الخطـوط علـى الجهـاز وتـزول 

 الحدود الداخلية لألحرف.

 

 

لـه ألنـه ) Fontلخط (مالحظة: ال يمكنك بعد تطبيق أداة اللحام من تغير نمط ا
 أصبح صورة.

   

 ):Trim) قطع الجزء المشترك (2(

إن عمليــــــــة حــــــــذف الجــــــــزء المشــــــــترك بــــــــين مجموعــــــــة مــــــــن األجســــــــام تســــــــمى 
)Trimming ــــة، وبهــــذه ــــين األجســــام المتراكب ــــتم حــــذف الجــــزء المشــــترك ب ) فيهــــا ي

 الطريقة يمكنك إنشاء أجسام معقدة من أجسام بسيطة.
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فس الطريقـة التـي يعمـل بهـا األمـر السـابق االلتحـام ) يعمل بـنTrimأمر القطع (
ولكــن هنــا يقتطــع الجــزء المحــدد مــن الجــزء الــذي تضــغط عليــه بواســطة مؤشــر أمــر 
القطــع.  مــثًال إذا أردنــا عمــل تجويــف دائــري فــي مســتطيل نقــوم برســم المســتطيل ثــم 

 تطيل.الدائرة. وبوضع الدائرة على المستطيل وفي المكان الذي نريد قطعه من المس

) فـي لوحـة حـوار التشـكيل. اضـغط Trimنحدد الدائرة أوًال ثم نضـغط علـى زر (
 بمؤشر القطع على المستطيل.

  

   

 الشكل النهائي
اضغط على 

 المستطيل

حدد الدائرة ثم 
اضغط على زر 

)Trim .( 

 ) من حفر نص مكتوب على كائن رسومي.Trimيمكنك باستخدام أمر القطع (

 

 ):Intersect) تقاطع األجسام (3(

في هذه العملية يتم قطع الجـزء المشـترك بـين عـدة أجسـام لتكـون جسـمًا لـه شـكل 
المنطقـــة المشـــتركة بـــين الجســـمين المتـــراكبين. يجـــب أن تحـــدد الجـــزء الـــذي تريـــد أن 

 لشكل بوضع الشكل الثاني عليه مع تحديده بمؤشر الماوس. تقطعه من ا
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) ومـن ثـم اضـغط علـى الشـكل اآلخـر. Intersect Withقم بالضغط على زر (
) فــــإن الجســــمين Leave Originalإذا لــــم تكــــن محــــدد أي مــــن الخــــانتين فــــي (

 سيختفيان وينتج الجسم الجديد.

   

  
الشكل الناتج 
عــــــــــــــن عمليــــــــــــــة 

 القطع.

اضغط علـى الـدائرة 
 بأداة القطع.

حــدد النجمــة ثــم اختــر 
 أداة القطع.

 

 3) ويتبقـــى Shapingأوامــر فـــي نافــذة التشـــكيل ( 3بهــذا نكـــون قــد شـــرحنا أهـــم 
 أوامر أخرى ليست بأهمية األوامر السابقة وهي:

• Simplify  وتقــوم بعمــل بســيط جــدًا وهــو فــي حالــة وجــود شــكلين :
فوق بعضهما البعض يقوم هـذا األمـر بقـص الشـكل الخلفـي بـنفس المسـاحة 

 التي يتقاطع معها مع الشكل األمامي.

• Front Minus Back   يقـوم هـذا األمـر بقـص الشـكل األمـامي :
 بنفس المساحة المتقاطع معها مع الشكل الخلفي.

• Front Minus Front .عكس األمر السابق : 
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 خاصية انسياب النص حول الصورة:
يتمتع برنامج كورل درو بخاصية انسياب النص حول الصورة وهنا سوف نتعلم 
كيف نجعل النص ينساب حول الصورة مما يظهر تصميمك في شكل انسيابي 

 أنيق.

 Warp Paragraph(  حدد الصور بأداة التحديد ثم اضغط على الزر 

Tex.( 

 

من القائمة المنسدلة يمكنك التحكم في موقع الصورة بالنسبة  •
 للنص.
 ).Text Flows Rightاختر من القائمة األمر ( •
 Text warpحدد قيمة البعد بين النص والصورة من خالل ( •

offset.( 
 حرك الصورة إلى اليمين والحظ انسياب النص حولها. •
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 الفصل الثالث عشر

 تصميم صفحات االنترنت
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 الفصل الثالث عشر: تصميم صفحات االنترنت

 تمهيد:

ــــ  ـــة  International Networkاالنترنـــت هـــي اختصـــار ل وهـــي شـــبكة عالمي
ينها حول العـالم، و تعتبـر اآلن مـن أهـم ضخمة من أجهزة الحاسوب المتصلة فيما ب

وسائط االتصال وتبادل المعلومات حيث يمكنك مـن خاللهـا تبـادل العديـد مـن أنـواع 
 ،البيانات مثـل النصـوص والصـور التسـجيالت الصـوتية مقابـل مبلـغ زهيـد مـن المـال

 ومن أهم تلك الخدمات التي توفرها اإلنترنت:

كثـر الخـدمات اسـتخدامًا فـي اإلنترنـت : و هـي أ E-mailالبريد اإللكترونـي  •
حيث يمكنك من خاللها تبادل الرسائل التي تحتوي مختلف البينـات النصـية 

 و الصورية و الصوتية و غيرها.
: و لقــد أصــبحت هــذه الخدمــة األكثــر شــيوعًا بــين الشــباب  Chatالمحادثــة  •

حيـــث تقـــوم بكتابـــة رســـالة تعـــرض مباشـــرة عنـــد الطـــرف اآلخـــر ليـــرد عليهـــا 
 اشرة و بنفس الطريقة.مب

: مجموعــة مــن األشــخاص لهــم نفــس  News Groupمجموعـات األخبــار  •
 الهوايات و األفكار يقومون بالتحاور فيما بينهم لتبادل المعلومات المختلفة.

: و هـي شـكل آخـر مـن أشـكال مجموعـات  Mailing Listالقوائم البريدية  •
 األخبار ..

ع مــن خاللهــا االتصــال مــع أي : خدمــة تســتطي Telnetاالتصــال عــن بعــد  •
 كمبيوتر موجود على شبكة اإلنترنت.

: و هــي مـن الخــدمات المتـوفرة بقــوة  Search Enginesمحركـات البحـث  •
عبــر اإلنترنــت و التــي مــن خاللهــا تســتطيع الحصــول علــى المعلومــة التــي 
تريدها بعد وضع الكلمة المراد البحث عنهـا و مـن محركـات البحـث الشـهيرة 

Google  وYahoo  وAltaVista  وAyna .و غيرها العديد 
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خدمــة نقــل الملفــات: حيــث يمكــن مــن خــالل هــذه الخدمــة نقــل الملفــات مــن  •
و الـــذي يحتـــوي علـــى مكتبـــة  FTPجهـــاز إلـــى آخـــر مـــن خـــالل بروتوكـــول 

 هائلة من البيانات.

 

 لمحة تاريخية عن اإلنترنت:

دة األمريكية و روسـيا : خالل الحرب الباردة بين الواليات المتح 1957في عام  -
قـــــام الرئيســـــي األمريكـــــي فـــــي ذلـــــك الوقـــــت بإنشـــــاء و كالـــــة األبحـــــاث المتقدمـــــة 

ARPA  التابعة لوزارة الدفاع األمريكية ، و خـالل السـتينات أرادت وزارة الـدفاع
استمرار االتصال بين أجهزتها وحتى لو دمـر بعضـها و قامـت بـذلك مـن خـالل 

كــل حزمــة تحتــوي علــى معلومــات عــن  إرســال رســائل صــغيرة قســمت إلــى حــزم
 المرسل و المرسل إليه .

: بدأت الجامعات و المعاهد األمريكية بـربط أجهزتهـا و سـميت  1969في عام  -
 . ARPAnetتلك الشبكة حينها 

 : قام لورنس روبرتس بتطوير خدمة البريد اإللكتروني . 1972في عام  -

لتصـبح قـادرة علـى إرسـال  : تم تطـوير خدمـة البريـد اإللكترونـي 1973في عام  -
 و استقبال الرسائل .

 بين الشبكات . TCP: تم استخدام بروتوكول  1983في عام  -

 . NSFnet: تم إنشاء شبكة المؤسسة القومية للعلوم  1986في عام  -
 NSFnetو اســتمرت شــبكة  ARPAnet: تــم إغــالق شــبكة  1990فــي عــام  -

 في عملها .

من خالل األخبار و الصحف وأصـبحت  : بدأ انتشار اإلنترنت 1993في عام  -
) هــم الــذين يــوفرون االتصــال عبــر ISPالشــركات التجاريــة و مــزودي الخدمــة (

 . TCP/IPاإلنترنت من خالل بروتوكول 
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 ما هي أهم المتطلبات للوصول بشبكة اإلنترنت ؟

 جهاز كمبيوتر يفّضل أن يكون ذو سرعة عالية و ذاكرة كبيرة .. -1

 . External modemأو  Internal modemجهاز مودم  -2

 وسيلة اتصال مثل خطوط الهاتف . -3

ـــــــــــِ  ISPمــــــــــزّود لخدمــــــــــة اإلنترنــــــــــت (  -4  Internet Service) اختصــــــــــار ل
Provider . لتوفير االتصال مع اإلنترنت و تقديم خدمة اإلنترنت 

و مــا إلــى  Netscapeأو  Internet Explorerبرمجيــات اإلنترنــت مثــل  -5
 .ذلك

 
 هي أهم البروتوكوالت المستخدمة في اإلنترنت ؟ما 

: و هــو البروتوكــول المعتمــد فــي شــبكة اإلنترنــت ، حيــث TCP/IPبروتوكــول  -
يقوم بتقسيم البيانات المرسلة إلى حزم صغيرة و من ثم تجميعها عند الطرفالمسـتقبل 

 و تحتوي على حزمة صغيرة فيه على معلومات المرسل و المرسل إليه حيث ..

TCP  ِاختصار لـ :Transfer Control Protocol  و هو مسؤول عن تقسيم
تكــون معرضــة للضــياع عنــد     البيانــات و التأكــد مــن صــحة توزيــع البيانــات حيــث

و لــــذلك فإنــــه يراقــــب البيانــــات و يعيــــد توجيههــــا إذا  Routersتوزيعهــــا مــــن خــــالل 
 تعرضت للضياع .
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IP  اختصار :Internet Protocol  عن عنونة حزم البيانات و و هو مسؤول
 إدارتها و تمريرها و تحديد مساراتها عبر الشبكة .

و هـــــو بروتوكـــــول  File Trasfer Protocol: اختصـــــار  FTPبروتوكـــــول  -
 يقوم بنقل الملفات من جهاز إلى آخر ( و من جهاز آلخر عبر الشبكة ) .

لــــِ  و هـــو اختصـــار TCP/IP: و هـــو أحـــد بروتوكـــوالت  TelNetبروتوكـــول  -
Tele Communiction Network  و يــوفر إمكانيــة االتصــال عــن بعــد بحيــث

تصبح قادر لالتصال عن بعد بحيث تصبح قادر لالتصال مـع أي كمبيـوتر موجـود 
 على الشبكة .

و هــو  Hyper Text Transfer Protocol: اختصــار لـــِ  httpبروتوكــول  -
يستخدم في تطبيقات الويب ..  بروتوكول نقل النصوص المترابطة المتفاعلة و الذي

 حيث يقوم بنقل صفحات اإلنترنت و تفسيرها .

و هـو أحـدث  Point-To-Point Protocol: اختصار لــِ  PPPبروتوكول  -
البروتوكــــوالت المســــتخدمة فــــي اإلنترنــــت و أســــرعها أيضــــًا ، و يــــوفر وســــيلة مرنــــة 

 لالتصال بين حواسيب الشبكة .

 

 

 قع االنترنت:لمحة تاريخية عن تصميم موا

وتكتــــب اختصــــارا  World Wide Webبــــدأ مشــــروع صــــفحات االنترنــــت 
WWW  عندما اصبح باالمكان  1991او ما يعرف بالشبكة العنكبوتية خجوال عام

مشــاهدة صــفحات االنترنــت النصــية فقــط (ال تحتــوي علــى صــور او ملفــات الفيــديو 
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ابتكــــار تلــــك  اوالصــــوتيات) بفضــــل مراكــــز ابحــــاث متخصصــــة وعلمــــاء ســــاهموا فــــي
 التكنولوجيا التي ال تزال حجر الزاوية في اي تقدم على شبكة االنترنت الكبرى.

) الــذي تحــول الحقــا الــى Mosaicانتشــر المتصــفح موزاييــك ( 1993ومــع عــام 
) الشــهير، الــذي بــدوره كــان اشــهر متصــفح انترنــت والعــوام طويلــة Netscapeاســم (

)، Microsoft Internet Explorerقبل ان يظهر متصـفح شـركة مايكروسـوفت (
 الذي اصبح وال يزال المتصفح االول في العالم ليومنا هذا. 

فكــرة ابتكــاره كانــت بســيطة وتعتمــد علــى تــأليف صــفحات لالنترنــت تحمــل روابــط 
Links  لمواقــع اخــرى تتــيح لمســتخدم االنترنــت االنتقــال مــن موقــع الــى اخــر بغــض

على سبيل المثـال يمكـن زيـارة صـفحة تحتـوي النظر عن المكان الفعلي للمعلومات. ف
على عشرين رابطا او اكثر في اكثر من عشـرين بلـدا ولكـنهم مجتمعـون فـي صـفحة 

 واحدة. 

كــل ذلــك أصــبح مــن بــدهيات التصــفح علــى االنترنــت، بــل ان تصــميم صــفحات 
االنترنــت كــان فــي غايــة الســهولة النــه لــم يكــن يتطلــب مبرمجــا يقــوم بأعمــال معقــدة، 

ساعات او حتى دقائق يمكن تصميم صفحة او اكثر ومن ثم نشرها على  ففي بضع
االنترنت عن طريق شراء مساحات للتخـزين والعـرض علـى االنترنـت او حتـى اقتنـاء 

وهــــي  HTTPبعـــض المســـاحات فـــي بعــــض المواقـــع مجانـــا. فلغــــة البرمجـــة كانـــت 
 Hyper Text Transfer Protocolاختصار للكلمات التالية: 

شــركات نهضــت بفضــل االنترنــت اوال واخيــرا، حيــث اصــبح الطريــق إن بعــض ال
علـى يــد طـالبين مــن  Yahooالسـهل للنجـاح للكثيــرين، فظهـرت شـركات كبــرى مثـل 

طلبة مرحلة الدكتوراه من جامعة ستانفورد االميركية هما ديفيد فيلو وجيري يانغ عام 
1994)42F1(  كـأداة بحـث لمحتويـات الشـبكة العنكبوتيـةworld wide web  واصــبح

                                                 
  www.yahoo.comرنت: انت) 1(

http://www.yahoo.com/
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مؤسساها من اصحاب الماليين من الـدوالرات، ثـم دخلـت كـل االعمـال التجاريـة الـى 
التــي اســتطاعت خــالل بضــع ســنوات  Amazonحلبـة مواقــع االنترنــت ومنهــا شــركة 

من التربع على عرش اكبر موزع للكتـب فـي  1995فقط من انطالقتها الرسمية عام 
هـت لبيـع منتجـات اخـرى كالسـي دي والهـدايا الواليات المتحدة االميركية ومـن ثـم اتج

الـــى ان اصـــبحت االن احـــد ابـــرز المواقـــع العالميـــة لبيـــع الكثيـــر مـــن المنتجـــات عـــن 
 سنين. 4طريق االنترنت وارباحها مئات الماليين من الدوالرات سنويا منذ اكثر من 

كــل ذلــك هــو تــاريخ محــض وحقــائق لــبعض النجاحــات اال اننــا يجــب ان نتــذكر 
ومــا تالهــا والــذي عــرف حينهــا  2000لمــدوي لشــركات االنترنــت فــي عــام الســقوط ا

بشركات فقاعات االنترنت والتي تسببت في كـافالس العديـد مـن الشـركات واغالقهـا، 
اال ان الشــركات المبنيـــة علـــى اســـاس اقتصـــادي وعلمـــي متينـــين تمكنـــت مـــن تجـــاوز 

ت الكبـرى وخســائر االزمـة بعـد حمـالت انهـاء الخـدمات الالف مـن المـوظفين للشـركا
 لفترات غير قصيرة.

 

 

 

 :مواقع االنترنت تشغيلمتطلبات 

 موقع على االنترنت نحتاج لما يلي: لتشغيل

سـواء بامتالكـة او اسـتئجار  Server Machineجهاز خادم متصل باالنترنت ) 1(
 بعض من مساحته لدى الغير.

 Web Server ـبرنامج لتشكيل المواقع او ما يعرف بال) 2(
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 ,Java, ASP, ColdFusionاستخدام لغة برمجة او اكثر لعمل الموقع مثل ) 3(

Perl .اوغيرها 

ــــى الصــــور وملفــــات الفيــــديو ) 4( اســــتخدام بــــرامج متخصصــــة لعمــــل التعــــديالت عل
 فوتوشوب، فرونت بيج، دريم ويفر...، مثل والصوتيات حسب المتطلبات

ســــتخدم المصــــممون البــــرامج ) برنــــامج لتحميــــل الملفــــات إلــــى االنترنــــت، وعــــادًة ي5(
 .FTPالخاصة بالـ 

أما بالنسبة لجهاز الخادم فنسـتطيع اليـوم شـراء اي جهـاز كمبيـوتر حـديث ليكـون 
الخــادم، لكــن كلمــا زادت اهميــة وكميــة المعلومــات المــراد عرضــها علــى االنترنــت زاد 
حجـم الجهــاز الخــادم او حتــى تعــدد ليصــبح عــدة اجهــزة ضــخمة مــع بعــض مــن اجــل 

على استيعاب كثرة الزوار من االنترنت وعلى مدار الساعة كما هو الحال في  القدرة
 المواقع المعروفة.

توجـد اليـوم عـدة بـرامج وعلـى  Web Serverوبالنسبة للبرامج الخاصة بـالمواقع 
ـــــامج  ـــــا مـــــن االنترنـــــت او  Apacheرأســـــها برن ـــــة مجان ـــــذي يمكـــــن الحصـــــول علي ال

Microsoft IIS  ات بـــرامج التشـــغيل الرئيســـية لشـــركة الـــذي يـــأتي مـــع كـــل اصـــدار
 Sun Java Systemاو برنـامج  Windows 2003 Serverمايكروسوفت مثل 

Web Server  برنـــــامج  همـــــن شـــــركة صـــــن مايكروسيســـــتمز والـــــذي كـــــان بـــــدور
NetscapeWeb Server  الشــــهير الـــذي اشــــترتة وطورتـــه شــــركة صـــن بعــــد ان

منتصـــف التســـعينات نظـــرا  اشـــترت شـــركة نتســـكيب والـــذي كـــان البرنـــامج االول فـــي
 Netscape browser  لشهرة برنامج المتصفح التابع له
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 في إظهار الصفحات (الموقع)؟ Browserآلية عمل المتصفح 

ــــوب مثــــل  فــــي المكــــان  http://www.yahoo.comيــــتم وضــــع العنــــوان المطل
 Uniform resourceهـو اختصـار لــ  و URLالمحـدد لـه و هـذا المكـان يسـّمى 

Location  و هـــو عبـــارة عـــن عنـــوان يســـمح للمتصـــفح بمعرفـــة مكـــان البحـــث عـــن
 الملف أو الموقع المطلوب .

 Web Serverبعد وضع العنوان المطلوب فإن البروتوكول يقوم بإرساله إلى الـ 
عنــوان يمــرر ال CGIو هــو المكــان الحاضــن لــذلك الموقــع ومــن خــالل مــا يســّمى بالـــ 

فيبحـــث فيـــه عـــن  VbScriptأو  Perl Scriptإلـــى برنـــامج يســـّمى ســـكريبت ســـواء 
و يعطـي  Web Serverالصفحة أو الموقع المطلـوب و عنـدما يجـده يعيـده إلـى الــ 

نتيجة البحث للمستعرض لتظهر أمامه النتيجة و هي عبارة عن الموقـع أو الصـفحة 
 التي قمنا بكتابة عنوانها .

 

 HTMLمقدمة في الـ 

هي اللغة (ليست لغة بمعنى لغة) المستخدمة في تصـميم صـفحات اإلنترنـت أي 
ــــــ  ـــــه اآلن، وهـــــي اختصـــــار ل ـــــل مـــــا تنظـــــر إلي  Hyper Textتصـــــميم صـــــفحات مث

Markup Language إال أنه يمكن أن نقول  ،وال يوجد معنى حرفي لهذه الكلمات
وهنــاك ربــط  ،ن آلخــرأنهــا لغــة النصــوص المترابطــة والمتفاعلــة ألنهــا تنتقــل مــن مكــا

 بين مكان وآخر أو هو نظام الترميز المستخدم النشاء صفحات الويب..

ـــــ  ــــى ، لغــــة برمجــــة HTMLال تعتبــــر ال ــــرجم  Compilerفهــــي ال تحتــــاج إل مت
غير مرتبطة بنظام تشغيل معين، ألنه يتم تفسيرها وتنفيذ تعليماتها ، وهي خاص بها

بدون أن يتدخل نظـام  Internet Explorerمباشرة من قبل متصفح اإلنترنت مثل 

http://www.yahoo.com/
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ال تحتــوي علــى متغيــرات وجمــل دوران وتحكــم وغيــره مــن مــا  وأيضــاً  التشــغيل بــذلك.
و الـــ  JavaScriptتقــوم بــه لغــات البرمجــة لكــن إذا أردنــا أن نفعــل ذلــك نســتخدم الـــ 

VbScript  و الـCGI .و غيرها 

 

 ؟ Pageو الصفحة  Siteما الفرق بين الموقع 

لوصول إليها من خالل هو مجموعة من الصفحات المترابطة والتي يتم االموقع: 
ـــوان خـــاص، أمـــا  الصـــفحة: هـــي مجموعـــة مـــن النصـــوص والوصـــالت التشـــعبية عن

 والصور والرسومات المترابطة فيما بينها.

 

 أساسيات تصميم الصفحات:

 تحديد الهدف الرئيسي من الصفحة أو الموقع .-1

 يد تضمينها للصفحة أو الموقع .ماهية المعلومات التي نر  -2

 معرفة المستقبل المتوقع للصفحة او الموقع . -4

من هم األشخاص المتوقع زيارتهم للموقـع ( أجناسـهم ، أعمـارهم ، لغـاتهم ،  -5
 هواياتهم .....).

 

 واستمرارية الموقع أو الصفحة: أهم المقاييس التي تحدد نجاح وكمال
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 وضوح النصوص و محتويات الموقع.: يجب مراعاة  Clearityالوضوح  •

ـــات ومتانـــة الموقـــع  • : يجـــب أن تكـــون صـــفحات الموقـــع  Consistencyثب
وتكــــون كــــل  ،منســــجمة ومتناســــقة وتحقــــق الهــــدف الــــذي ُأنشــــئت مــــن أجلــــه

 الصفحات بنفس التميز.

: وجوب استخدام الرموز والرسوم والصور للتعبير  Metaphorاالستعارات  •
 جلها الموقع .عن األفكار التي وجد من أ

: وجـــوب اســـتخدام محركــــات Media Technicalالتقنيـــات المســـتخدمة  •
 البحث والصوت والصورة المتحركة بالصورة المطلوبة.

 ترتيب الصفحات داخل الموقع بالشكل المطلوب. •

 

 تصميم المواقع باستخدام فرونت بيج

 أساسيات فرونت بيج:

نشاء صفحات الويب وذلك للمزايا يعد فرونت بيج من أهم البرامج استخدامًا في إ
التي يتمتع بها من حيث السهولة في التعامل إضافة إلى اإلمكانيات التي يتمتع بهـا 

 . ويبين الشكل التالي الواجهة األساسية التي ستراها عند العمل في فرونت بيج . 
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. هـذا الشـريط يتـيح لـك  Views Barفي الجانـب األيسـر سـتجد شـريط العـرض 
سرعة تغيير طرق العـرض الخاصـة بصـفحات الويـب فضـًال عـن تغييـر الخصـائص 

والـــذي يتعلـــق بإنشـــاء  Navigationالمتنوعـــة فـــي البرنـــامج . ومـــن طـــرق العـــرض 
 .  Tasksأشرطة التحرك ، وأيضًا عرض المهام 

ألنـــك ستقضـــي معظـــم وقتـــك فـــي اســـتخدام فرونـــت بـــيج كمحـــرر لصـــفحات  نظـــراً 
 الويب، فمن المفضل أن تقوم بإزالة شريط العرض ، كما يلي : 

 .  Viewافتح قائمة  -1

إلزالـــة عالمـــة االختيـــار مـــن أمامـــه  Views Barقـــم بإلغـــاء تحديـــد خيـــار  -2
أجــل الحصــول  ، ســيختفي بــذلك شــريط العــرض وهــذا يفيــد مــنالتــالي) (أنظــر الشــكل

 على عرض في برنامج فرونت بيج يماثل عرض متصفح االنترنت . 
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بعـد إخفائــك شــريط العـرض يمكنــك أيضــًا الوصــول إلـى خيــارات العــرض األخــرى 
 .  Viewخالل قائمة وذلك من  ،الخاصة بالموقع الذي أنشأته

فـــي فرونـــت بـــيج يمكنـــك الوصـــول إلـــى أكثـــر الخصـــائص اســـتخدامًا مـــن خـــالل 
 أشرطة األدوات القياسية التسعة . 

 كيفية إنشاء موقع ويب: 

عنــدما تقــوم بإنشــاء مجموعــة صــفحات للويــب لوضــعها فــي موقــع علــى الويــب . 
طلــق عليهــا فــي فــإن فرونــت بــيج يتــيح لــك تجميــع تلــك الصــفحات فــي وحــدة واحــدة لي

. رغـــم أننـــا نســـتخدم فرونـــت بـــيج إنشـــاء وتعـــديل الصـــفحات  Webالنهايـــة " ويـــب " 
الفرديــة دون القيــام بإنشــاء موقــع ويــب ، فإنــك ســتجد تحفيــزًا قويــًا علــى إنشــاء موقــع 

 ويب يجمع الصفحات التي أنشأتها . وذلك لألسباب التالية: 

صفحات التي تقوم يحتوي فرونت بيج على عدة خصائص لفحص سالمة ال •
 بإنشائها وسالمة االرتباطات في تلك الصفحات.
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فرونت بيج مصمم ليتيح لك إرسـال الصـفحات التـي تنشـئها إلـى أحـد أجهـزة  •
 خادم الويب وذلك كوحدة واحدة . 

عند إنشاء أحد المواقع يمكنك استخدام أداة التحرك التلقائية في فرونت بـيج  •
  إلنشاء أشرطة تحرك خاصة بموقعك .

االحتفاظ بصفحات الويب التـي تنشـئها داخـل موقـع واحـد يتـيح لـك اسـتخدام  •
 لتنظيم الملفات. Foldersالمجلدات 

 لتسهيل فحص موقعك .  Reportsأيضًا يتيح لك ذلك استخدام التقارير  •

إذا قمت بإنشاء موقع ويب جديد ، ينشئ فرونـت بـيج مجلـد جديـد مسـتخدمًا اسـم 
لفاتـــك أو إضـــافتها إلـــى موقعـــك داخـــل هـــذا المجلـــد أو الموقـــع ثـــم تســـتطيع تخـــزين م

 مجلدات فرعية أخرى . 

 قم بإنشاء أول موقع ويب خاص بك : 

لتفــتح مربــع حــوار  Page or Webثــم  New، حــدد خيــار   Fileمــن قائمــة ) 1
 .يمين الشاشة

 One Page Webومن بين القوالب المتاحة حـدد   Empty Webحدد خيار ) 2
 . 

 مجلد الويب وضع اسمًا لموقع الويب الذي تقوم بإنشائه . حدد موقع ) 3

في حالـة عـدم وجـود مجلـد الويـب ، سـيطلب منـك إنشـاؤه فـي هـذه  OKانقر زر ) 4
 إلنشاء المجلد والموقع . yesالحالة انقر زر 
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 : HTMLة إنشاء ملف كيفي

بعــد أن تعلمــت كيفيــة إنشــاء موقــع الويــب الخــاص بــك ســتتعلم اآلن كيفيــة إنشــاء 
 صفحات داخل موقعك حيث أن للموقع أن يحوي عدد من الصفحات . 

 إلضافة صفحة جديدة في موقعك ، قم بما يلي : 

تفـتح مربـع  حتـى Page or Web ثـم  New خيـار حـدد  Fileمـن قائمـة  -1
 . Blank Page ثم New حوار

قوالــب متنوعــة لصــفحات ويــب مــن خــالل   Newســوف يعــرض لــك المربــع  -2
Page templates . 

عندما تقوم بإنشاء الصفحات ستأخذ هذه الصفحات األسماء االفتراضية للملفات 
لذا احفظ الصفحات بأسـماء أخـرى  new page2.htmو  new page1.htmمثل 

 عليها بسهولة .  أكثر وضوحًا حتى يمكنك التعرف
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تعلمـــت فـــي هـــذا الـــدرس بعـــض األساســـيات فـــي فرونـــت بـــيج عـــن كيفيـــة إنشـــاء 
ســـتتعلم كيفيـــة  ةالقادمـــ الســـطورالمواقـــع وٕاضـــافة الصـــفحات إلـــى هـــذا الموقـــع. فـــي 

 استخدام قوالب وصفحات الويب.

 :استخدام القوالب في فرونت بيج

امها فـي إنشـاء أنـواع عبارة عن هياكل جاهزة يمكنك استخد templatesالقوالب 
مختلفة من مواقع وصفحات الويب. وٕالـى جانـب كونهـا هياكـل جـاهزة، تـأتي القوالـب 

 في شكل هياكل فارغة. 

إن طبيعة القالب يمكنك تخيلها في أنك تريد بناء بيت صغير ، هل األفضل لك 
ســهل أن تبــدأ فــي بنائــه مــن فــراغ ، أو أن تشــتري هــيكًال جــاهزًا لــه ؟ بالتأكيــد مــن األ

أن الهيكــل أو  –شــراء هيكــل جــاهز بأعمــدة وأساســات ثــم تبــدأ فــي بنائــه، المقصــود 
(القالب) يعمل بمثابة األساس الذي ينبني عليه موقع أو صفحة الويب، األمر الـذي 

 يتيح لك إظهار العمل بالشكل الذي تريد. 

 أنواع القوالب المتاحة في فرونت بيج :

 webوقوالـب المواقـع   page templatesت القوالب نوعان هما قوالب الصفحا
templates   . 
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 قوالب المواقع :

ار مـا تريـد منهـا حسـب هناك تشكيلة مكونة من عشرة قوالب للمواقع يمكنـك اختيـ
 انظر الشكل) ما يناسبك (

ثم من مربع الحوار  Page or Webثم خيار  Newحدد خيار  Fileمن قائمة 
 . Web Site Templatesاختر 

 

وتكون هذه القوالـب علـى شـكل هياكـل فارغـة يمكنـك مـن إنشـاء أنـواع معينـة مـن 
، هـذه المعالجـات  Wizardsمواقع الويب، كما يحتوي فرونت بيج على المعالجات 

 ها في إنشاء مواقع ويب أكثر تعقيدًا. عبارة عن قوالب تلقائية تستفيد من

 هذا وصف بعض قوالب ومعالجات مواقع الويب في فرونت بيج : 

×      Corporate Presence Wizard  هذا المعالج يرشدك إلـى خطـوات :
 إنشاء موقع ويب خاص بأعمالك التجارية . 
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×   Customer Support Web يمكنك هذا المعالج من إنشاء موقـع ويـب : 
خـــاص بـــدعم المســـتهلكين ، يصـــلح هـــذا القالـــب لشـــركات البـــرامج التـــي تقـــوم بإنشـــاء 

 مواقع دعم المستهلكين . 

×      Discussion Web Wizard  يرشدك هذا المعالج إلى عملية إنشـاء :
 موقع مناقشة يشبه مجموعات األخبار . 

×   Import Web Wizard يمكنــك هــذا المعــالج مــن إنشــاء أرشــيف علــى : 
الويب يحتوي على ملفات من كمبيوترك الخـاص بـك . كمـا يمكنـك مـن اسـتيراد أحـد 

 مواقع الويب إلى موقع آخر داخل فرونت بيج . 

×   Project Web  يقــوم هــذا المعــالج بإنشــاء موقــع ويــب يــتم تأسيســه وفــق :
مشروع معين يحوي الجدول الخاص بهـذا المشـروع وحالتـه وعـدده وملفـات األرشـيف 

 قشات . والمنا

×      Personal Web  يكنـــــك مـــــن إنشـــــاء موقـــــع ويـــــب شخصـــــي يعكـــــس :
 أنشطتك واهتماماتك الخاصة . 

×      One Page Web  . يحوي هذا القالب صفحة ويب واحدة : 

×      Empty Web  . ال يحوي أي صفحة ويب بداخله : 

 استخدام قالب معالج الويب :

 ويب ، قم بما يلي : الستخدام قالب بسيط في إنشاء موقع 

حتى تفتح مربـع  Page or Web  ثم New، حدد الخيار  Fileمن قائمة  -1
 محددة .  Web Siteوبداخله عالمة تبويب Newحوار 
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 Customerحــدد نــوع القالــب الــذي تريـــد اســتخدامه ، كــأن تختــار قالـــب  -2

Support Web  مثاًال 

  okيه موقع الويب ثم انقر زر حدد المجلد أو الدليل الذي تريد أن تنشئ ف -3

فــي حالــة عــدم وجــود هــذا المجلــد بالفعــل ، سيســألك البرنــامج إن كنــت تريــد  -4
وسـيقوم فرونـت بـيج بعـد ذلـك بإنشـاء القالـب  yesإنشاءه . فـي هـذه الحالـة انقـر زر 

 طالما انتهيت من إنشاء المجلد الخاص به . 

 بعد بضع ثوان ، سيتم إنشاء القالب .  -5

فرونت بيج بإضـافة صـفحة آو أكثـر إلـى موقـع الويـب بعـد تحديـد أي قالـب يقوم 
 .  Empty Webمن القوالب ما عدا قالب 
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 استخدام القوالب إلنشاء أنواع مختلفة من صفحات الويب

علــى غــرار قوالــب المواقــع ، تمثــل قوالــب الصــفحات أيضــًا هياكــل فارغــة يمكنــك 
عـك ، أيضـًا يمكنـك إنشـاء أي عـدد مـن استخدامها إلنشاء صفحات الويب داخل موق

 صفحات الويب باستخدام القوالب الخاصة بها . 

قالبًا للصفحات .  27يحتوي على  فقط إال أنه عشرة رغم أن عدد القوالب للمواقع
اختيـار مـا يناسـب احتياجـك  معظم قوالب الصفحات التـي يمكنـك 2-2ويبين الشكل 

  . منها

 

كما يعرض فرونـت بـيج نموذجـًا بسـيطًا لكـل قالـب صـفحة قبـل أن تقـوم بإنشـائها 
 على عكس قوالب المواقع . 

 إلنشاء صفحة ويب باستخدام أحد القوالب قم بما يلي : 
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تفــتح مربــع ل Page or Webثــم خيــار  Newحــدد خيــار  Fileمــن قائمــة  -1
 Page Templatesاختر منه   Newحوار 

،   Left –حــــدد نــــوع القالــــب الــــذي تريــــد اســــتخدامه ، كــــأن تختــــار قالــــب  -2
Narrow aligned Body  ًمثال   . 

 سيقوم القالب الذي حددته بعرض نموذج مصغر له في مربع المعاينة. 

ة مــن القالــب بعــد ثــوان معــدودة ، ســيتم إنشــاء الصــفحة الجديــد okانقــر زر  -3
 الذي حددته. 

عنـــد اســـتخدام القوالـــب ســـتالحظ أن فرونـــت بـــيج يقـــوم بإنشـــاء مواقـــع وصـــفحات 
 الويب باستخدام بعض هذه القوالب 

تعلمت في هذا الدرس كيفية إنشاء مواقع وصفحات الويب باستخدام القوالـب فـي 
 فرونت بيج. 

  

 التعامل مع النص

اتك وٕاذا كنت قد أمضـيت وقتـًا طـويًال سوف تتعلم كيفية إضافة النص إلى صفح
داخل الويب فلعلك قد الحظـت أن معظـم مواقـع الويـب يـتم إعـدادها بغـرض توصـيل 
أنواع مختلفـة مـن المعلومـات، ومـازال الـنص مـن أكثـر الوسـائل فعاليـة فـي أداء هـذه 

 المهمة. 

أيضــًا يتــيح لــك فرونــت بــيج تــزيين الــنص وتنســيقه باإلضــافة إلــى وضــع الــنص 
لي في الصفحة، وستالحظ إن كان لك معرفة وتعامل سـابق مـع بـرامج أوفـيس األص
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أن األمر ال يختلف كثيرًا مع فرونت بيج وستجد أن إضافة النص سهل جدًا كما لو 
 أنك تكتب ملف وورد وتقوم بتنسيقه، يمكنك باستخدام فرونت بيج:

 تعديل حجم النص.  •
ـــــــنص، كـــــــأن يكـــــــون منخفضـــــــًا  • أو مرتفعـــــــًا   subscriptضـــــــبط وضـــــــع ال

superscript .عن السطر 

إضافة سمات إلى النص، كأن تجعله عريضـًا أو مـائًال أو أسـفله سـطر، أو  •
 حتى الجمع بين هذه السمات.

 توسيط النص على الشاشة.  •

 إضافة ألوان أو أي تأثيرات أخرى، مثل تأثير النص الوامض.  •

 تغيير الخط الظاهر على الشاشة.  •

يطة مــن الطــرق التــي يمكنــك بهــا تعــديل الــنص، وســوف هــذا كلــه يمثــل عينــة بســ
ترى أثناء تعاملك مع فرونت بيج أن معظم ما يتم إضـافته إلـى صـفحات ويـب التـي 
تنشأها يأتي على شكل نصوص وستالحظ أن فرونت بيج يوفر لك مرونة هائلة في 

 طريقة القيام بتلك العملية . 

 إضافة النص إلى صفحة الويب : 

بيج مع إضـافة الـنص بـنفس سـهولة بـرامج معالجـة الكلمـات، كـل يتعامل فرونت 
مــا عليــك هــو أن تكتــب وســوف يــتم لــف الــنص تلقائيــًا إلــى الســطر التــالي بمجــرد أن 

 تصل إلى نهاية السطر الذي تكتبه. 

 لتبدأ بكتابة أي فقرة تريدها : 

 إذا لم تكن لديك اآلن صفحة فارغة على الشاشة، فلتقم بإنشاء واحدة.  -1

 عند الموضع الذي يظهر فيه مؤشر الكتابة، اكتب ما يلي :  -2
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الحول وال قوة إال باهللا 

واســــتمر فـــي كتابــــة أي نــــص. ال تضــــغط  Enterاضـــغط مفتــــاح اإلدخــــال   -3
عنــدما تصــل إلــى نهايــة الســطر، فقــط واصــل الكتابــة وســيتم  Enterمفتــاح اإلدخــال 

   السطر التالي. لف النص تلقائيًا إلى

ثـــم أنـــه البـــد أن تحـــدد الـــنص الـــذي تريـــد تغييـــره أو إضـــافة أي ســـمة إليـــه، مـــثًال 
 لتغيير حجم النص الذي كتبته، قم بما يلي : 

 حدد نص بسم اهللا الرحمن الرحيم .      -1

ــــي مجموعــــة  Font، حــــدد أمــــر Formatمــــن قائمــــة   -2 ، اســــتخدم Size. ف
، ال بــد أن okثـم حــدده، انقــر بعــد ذلــك زر  7ر شـريط التمريــر حتــى تصــل إلــى خيــا

 يظهر النص لديك بنفس الحجم الموجود في الشكل . 

بشكل عام، يمنحـك فرونـت بـيج قـدرًا معقـوًال مـن حريـة االختيـار فـي تحديـد حجـم 
المــدى المتــاح لــك فــي تغييــر حجــم الــنص  التــاليالشــكل  الــنص الــذي تكتبــه، ويبــين

 نقطة.  36إلى  8حيث يبدأ من 



 
 

 361 

 

 Fontحتى تفتح مربـع حـوار  Formatمالحظة: لست مضطرًا الستخدام قائمة 
يمكنك أيضًا أن تنقر بزر الفأرة األيمن بعد تحديد النص لتفـتح قائمـة مختصـرة، مـن 

  Fontلتفتح مربع حوار  Font Propertiesهذه القائمة حدد أمر 

 إضافة األلوان والسمات:

 واآلن، قم بإضافة بعض السمات إلى النص، ابدأ بتغيير لون العنوان: 

 ولتغيير لون النص: 

 حدد عنوان النص.  -1

( انظــــر  Fontلتفــــتح مربــــع حــــوار  Fontاختــــر أمــــر  Formatمــــن قائمــــة  -2
 الشكل). 
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 حتى تظهر لوحة األلوان.  Colorافتح القائمة المنسدلة   -3

لتفـــتح مربـــع  Fontلتغلـــق مربـــع حـــوار  okثـــم انقـــر زر  Redحـــدد خيـــار   -4
 يجب اآلن أن يظهر عنوان الفقرة باللون األحمر.  Fontحوار 

 ريضًا أو مائًال أو أسفله خط. أيضًا يمكنك جعل النص ع

 لجعل النص عريضًا: 

 حدد الكلمات الحول وال قوة إال باهللا.   -1

ــــى شــــريط  B( يحمــــل هــــذا الرمــــز حــــرف  Boldانقــــر رمــــز  -2 ) الموجــــود عل
 األدوات. 
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 لجعل النص مائًال : 

 حدد الكلمات أي من الكلمات .  -1

المائل ) الموجود على شريط  I( يحمل هذا الرمز حرف  Italicsانقر رمز  -2
 األدوات. 

 وإلضافة سطر أسفل النص: 

 حدد كلمة اهللا جل جالله.  -1

) الموجـود علـى شـريط  U( يحمل هذا الرمز حرف  Underlineانقر رمز  -2
 األدوات. 

  التالي:اآلن ينبغي أن تشبه الفقرة لديك ما هو مبين في الشكل      -3

 

 أنماط الخط والتأثيرات:

 حدد كلمة أي كلمة من النص.      -1
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 .  Fontلتفتح مربع حوار  Font، حدد أمر  Formatمن قائمة   -2

، يمكنك أن ترى التأثيرات المتنوعة التي يتيحها لك، كما Effectsفي جزء   -3
رؤية الشكل الذي يظهر عليـه الـنص بعـد تطبيـق  Previewمربع المعاينة  يتيح لك

 أي تأثير من تلك التأثيرات. 

ال حــظ الســطرين الظــاهرين فــي مربــع المعاينــة يتيحــان لــك رؤيــة الــنص بالنســبة 
وارتفــاع  subscriptللتــأثيرات التــي تغيــر مــن الوضــع الرأســي، مثــل تــأثير انخفــاض 

superscript ر.النص عن السط 

لتغلـق  ok. انقـر زر  Superscriptو  Caps Smallمـثًال حـدد خيـاري   -4
   مربع الحوار وترى التغييرات التي أجريتها على النص. 

مـــن التـــأثيرات التـــي  Character Spacingيعـــد تغييـــر المســـافة بـــين األحـــرف 
 تستطيع استخدامها إلبراز النص. 

يتعلــــق بتــــأثير المســــافة بــــين  هــــذه بعــــض الخيــــارات التــــي يمكنــــك تطبيقهــــا فيمــــا
 األحرف: 

ــــــــــب   -1 ــــــــــة أو اكت ــــــــــالحروف اإلنجليزي حــــــــــدد الكلمــــــــــات أي مــــــــــن الكلمــــــــــات ب
 . saudint.comمثال

 .  Fontافتح مربع حوار   -2

لتفتح اللوحة الخاصة بتأثير   Character Spacingانقر عالمة التبويب   -3
 المسافة بين األحرف. 
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وفـي مربـع  Expanded، حدد خيـار Spacingمن مربع القائمة المنسدلة   -4
 .10، حدد خيار  Byالقائمة الذي يجاوره 

لحفــــظ وتطبيــــق التغييــــرات التــــي أجريتهــــا علــــى المســــافة بــــين  okانقــــر زر   -5
 األحرف. 

وكمــا تــرى فــإن تــأثير المســافة بــين األحــرف يعطيــك قــدرًا مــن الحريــة فــي التعــديل 
 في وضع النص. 

 

 :لإنشاء واستخدام الجداو

نصل اآلن إلـى واحـد مـن أهـم الـدروس األساسـية فـي برنـامج فرونـت بـيج، حيـث 
أن تصــميم الموقــع يفضــل أن يكــون ضــمن جــداول حتــى تضــمن أن يظهــر المظهــر 
نفســـه للموقـــع الـــذي صـــممته فـــي كـــل أجهـــزة الكمبيـــوتر وعلـــى جميـــع دقـــات الشاشـــة 

 إضافة إلى أهم أنواع مستكشفات االنترنت.

استخدام الجداول في صفحات الويب يتيح لك قـدرًا هـائًال مـن وبالتالي إذا أجدت 
التحكم في وضع الصـور والنصـوص داخـل الصـفحات. والجـداول عبـارة عـن هياكـل 

  شبكية مستطيلة، تستطيع إنشاءها لتحوي بداخلها صورًا أو نصوصًا. 

تســمى مجموعــة الخاليــا األفقيــة بـــ " صــف "، فــي حــين تســمى مجموعــة الخاليــا 
 ة بـ " عمود ". الرأسي

 إلنشاء جدول: 

 قم بإنشاء صفحة جديدة فارغة.   -1
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 Insertلتفتح مربع حوار  Tableثم  Insert، حدد أمر Tableمن قائمة   -2

Table  .(انظر الشكل) 

 

 عمـودين وصـفين، ي جدول جديد هو أربع خاليا تتـألف مـنالحجم االفتراضي أل
 Specify  وكذلك خيار Layout استخدم أيضا القيم االفتراضية لخيارات مجموعة

width  .انقر زر ok إنشاء الجدول ويظهر في الصفحة سيتم. 

  : الجداول التعرف على أحجام 

ـــ ـــة تحديـــد حجـــم الجـــدول ألن عـــرض الجـــدول وف ق النســـبة يجـــب أن تعـــرف كيفي
 المئوية لحجم الشاشة أو عدد البكسالت. 

عناصر الصورة أو البكسالت هي أصغر وحدات تستخدم معًا  Pixelsبكسالت 
لعـــرض المعلومـــات علـــى الشاشـــة، ومـــن المـــرجح أنـــك ســـمعت المصـــطلح المســـتخدم 
لوصــــف درجــــة وضــــوح العــــرض علــــى الشاشــــة. علــــى ســــبيل المثــــال، مــــن درجــــات 
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. هـذه الدرجـة تشـير إلـى عـدد 800X 600و  640X 480الوضوح الشـائعة درجتـا 
 رأسيًا ) المعروضة على الشاشة التي تستخدمها.  Xالبكسالت ( أفقيًا 

عندما تحدد عرض الجدول وفق نسبة مئوية معينة، فـإن العـرض سـيكون نسـبيًا، 
 أي وفق نسبة عرض الشاشة. 

دد عرضـًا مطلقـًا أما إذا حددت الجدول وفق عدد معـين مـن البكسـالت فإنـك تحـ 
 للجدول.

 لتغيير عرض الجدول: 

 ضع مؤشر الكتابة داخل الجدول.      -1

 .  Tableثم  Select، حدد خيار Tableمن قائمة      -2

لتفـتح  Tableثـم  Table Properties، حـدد خيـار Tableمـن قائمـة      -3
 ( انظر الشكل ).  Table Propertiesمربع حوار 
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ثم اضبط القيمـة علـى  In Pixels، حدد خيار Specify widthفي جزء   -4
400 . 

 وسيتم تغيير حجم الجدول الذي أنشأته من قبل.  okانقر زر   -5

 ارتفاع الجدول : 

 Tableخــــالل مربــــع حــــوار تســــتطيع أيضــــًا أن تعــــدل ارتفــــاع الجــــدول مــــن 

Properties  رغــم أن معظــم مصــممي صــفحات الويــب ال يهتمــون بارتفــاع الجــدول
قـــدر اهتمـــامهم بعرضـــه. ويـــتم عـــادة ضـــبط ارتفـــاع الجـــدول تلقائيـــًا بحســـب المحتـــوى 
الموجود داخل الجدول أو الخاليـا الفرديـة، وٕاذا قـررت تغييـر ارتفـاع الجـدول، يمكنـك 

 Specifyلقة وفق عدد معين من البكسالت. حدد خيار فقط أن تجري تعديالت مط

height  .ثم اكتب عدد البكسالت الذي تريد أن تحدده الرتفاع الجدول 
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 التعامل مع تخطيط الجداول 

حدد قيم تخطيط الجدول بأرقـام أعلـى مـن القـيم العاديـة. فالمبالغـة فـي تعيـين قـيم 
 الخصائص تساعد على فهم طبيعة تلك الخصائص. 

 يير حجم الحد في الجدول: لتغ

 حدد الجدول الذي أنشأته من قبل.      -1

لتفـتح  Tableثـم  Table Properties، حـدد خيـار Tableمـن قائمـة      -2
 . Table Propertiesمربع حوار 

 . 20إلى  Size، غير الحجم Bordersفي جزء      -3

لــى حجــم الحــد فــي لتطبيــق ورؤيــة التغييــر الــذي أجريتــه ع okانقــر زر      -4
 .الجدول

 حدود غير مرئية: 

توجــد أيضــًا طريقــة تنفــذها فــي تغييــر حجــم حــد الجــدول، اضــبط الحجــم علــى   
صفر، وسيصبح حـد الجـدول غيـر مرئـي عنـد عرضـه فـي مسـتعرض الويـب. تظهـر 

دة هــذه الخاصــية عنــدما تســتعين بالجــدول فــي ضــبط مكــان الصــور والنصــوص فائــ
داخل صفحات الويب بدقة وهو أمر بالغ األهمية حيث ننصح جميع المصممين أن 
يكون عملهم ضمن جداول ضـمانًا لعـدم تغييـر شـكل الموقـع عنـد تغييـر دقـة الشاشـة 

 أو عند تغيير المتصفح. 

 .  cell paddingيا أيضًا يكنك االستعانة بحشو الخال

 لتغيير حشو الخاليا: 
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 حدد الجدول الذي أنشأته من قبل.      -1

لتفــتح  Tableثــم  Table Properties، حــدد خيــار Tableمــن قائمــة      -2
 . Table Propertiesمربع حوار 

 . 20على  Cell padding، اضبط خانة Layoutفي جزء      -3

  .التغيير الذي أجريته على حشو الخاليا لتطبيق ورؤية okانقر زر      -4

 

  cell spacing يمكنك أيضًا استخدام خاصية المسافة بين الخاليا

 لتغيير المسافة بين الخاليا: 

 حدد الجدول الذي أنشأته من قبل.  -1

لتفتح مربـع  Tableثم  Table Propertiesحدد خيار   Tableقائمة  من -2
 . Table Propertiesحوار 

 . 20على  Cell spacing، اضبط خانة Layoutفي جزء  -3

ـــــر زر  -4 ـــــى المســـــافة بـــــين   okانق ـــــر الـــــذي أجريتـــــه عل لتطبيـــــق ورؤيـــــة التغيي
     .الخاليا
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 التعامل مع ألوان الجداول : 

يمكنك أن تحـدد للجـدول حـدودًا عاديـة، أو تنشـئ تـأثيرًا ثالثـي األبعـاد مـن خـالل 
 . dark borderوالحدود الداكنة  light borderالحدود الفاتحة  

 لتحديد لون حدود الجدول: 

 ته من قبل. حدد الجدول الذي أنشأ     -1

لتفـتح  Tableثـم  Table Propertiesحـدد خيـار   Tableمـن قائمـة      -2
 . Table Propertiesمربع حوار 

لتفـــتح لوحـــة  Color، انقـــر ســـهم القائمـــة المنســـدلة  Borderفـــي جـــزء      -3
 األلوان. 

 لتظهر حدود الجدول باللون األحمر.  Redحدد خيار      -4

 بيق ورؤية اللون الذي حددته لحدود الجدول. لتط okانقر زر      -5

 يمكنك أيضًا تحديد ألوان ثالثية األبعاد لحدود الجدول 

 لتحديد ألوان ثالثية األبعاد لحدود الجدول: 
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 حدد الجدول الذي أنشأته من قبل .      -1

لتفـتح  Tableثـم  Table Properties، حدد خيـار  Tableمن قائمة      -2
 .  Table Propertiesمربع حوار 

لتفـتح  light Border، انقـر سـهم القائمـة المنسـدلة  Borderفي جـزء      -3
 لوحة األلوان الخاصة بها. 

 لتظهر الحد الفاتح للجدول بهذا اللون.  Redحدد خيار      -4

لتفـــتح  Dark Borderومــن نفــس الجــزء انقـــر ســهم القائمــة المنســدلة      -5
 ا. لوحة األلوان الخاصة به

 ليظهر الحد الداكن للجدول بهذا اللون.   Maroonحدد خيار      -6

لتطبيــــق ورؤيــــة التغييــــر الــــذي أجريتــــه علــــى لــــون الحــــدود  okانقــــر زر      -7
 .الفاتحة والداكنة للجدول

 

 يا في الجدول : معالجة الخال

يمكنـك إضـافة أو إزالـة الخاليـا مـن الجـدول فـي أي وقـت تشـاء، بـل وبوسـعك أن 
تقســم الخليـــة إلـــى خليتـــين أو أكثـــر ، أيضـــًا يمكنـــك دمـــج خليتـــين أو أكثـــر فـــي خليـــة 

 واحدة. 
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 إضافة الخاليا:  

 إلضافة صف جديد إلى الجدول: 

سـتخدمًا فـي ذلـك القـيم قم بإنشاء جدول بسـيط يحـوي صـفين وعمـودين م     -1
 االفتراضية. 

 حدد إحدى خاليا الجدول بالنقر داخلها.      -2

لتفـتح  Rows or Columnsثـم  Insert، حـدد خيـار  Tableمـن قائمـة   -3
  Rows or Columns Insertمربع حوار 

 

 إلدراج صف أو أكثر في الجدول.  Rowsحدد زر الخيار      -4

حدد عدد الصفوف التي تريد إضافتها إلى الجدول . يمكنـك إضـافة مـن      -5
 صف.  1000إلى  1

، حدد إذا مـا كنـت تريـد إضـافة الصـفوف إلـى أعلـى Locationأسفل جزء   -6
 ليًا. أو أسفل الخلية التي يوجد بها مؤشر الكتابة حا

 .إلنهاء عملية اإلضافة وٕاغالق مربع الحوار okانقر زر      -7
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 إضافة جدول داخل جدول :

عــالوة علــى إمكانيــة إضــافة خاليــا أو أعمــدة أو صــفوف إلــى الجــدول، يتــيح لــك 
فرونت بيج إضافة جدول جديد إلى الجدول الحالي، قـم ببسـاطة بتحديـد الخليـة التـي 

 الجديد ثم اتبع الخطوات السابق ذكرها. تريد أن تضيف إليها الجدول 

 تقسيم الخاليا : 

مثــاًال علــى السـابق قـد ترغــب أحيانـًا بتقســيم الخليــة إلـى عــدة خاليـا ويبــين الشــكل 
 ذلك. 

 لتقسيم الخلية الواحدة إلى خليتين أو أكثر: 

 حدد الخلية التي تريد تقسيمها بالنقر داخلها.      -1

 Splitلتفـتح مربـع حـوار  Split Cellsر أمـر ، اختـTableمـن قائمـة      -2
Cells  

 

 Rowsأو صفوف  Columnsحدد نوع التقسيم الذي تريده إلى أعمدة      -3
 . 
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الخليــة المحــددة،  حــدد عــدد األعمــدة أو الصــفوف الــذي تريــد أن تنقســم إليــه  -4
 .  100، وأقصى عدد يمكنك تحديده هو 2في الوضع االفتراضي، يتم تحديد 

 

 إلغالق مربع الحوار وبدء التقسيم.  okانقر زر      -5

   

 دمج الخاليا :

 لدمج خليتين أو أكثر: 

حدد الخلية األولى التي تريد أن تـدمج فيهـا بقيـة الخاليـا ثـم ضـع مؤشـر      -1
 الكتابة بداخلها. 

مضــــغوطًا ثــــم حـــدد الخليــــة المجــــاورة التــــي تريــــد أن  Shiftاحـــتفظ بمفتــــاح   -2
 .بالخلية السابقة المحددة ستظهر الخليتان بلون مميز تدمجها

وســيتم دمــج الخاليــا التــي  Merge Cellsاختــر أمــر  Tableمــن قائمــة   -3
 .حددتها في خلية واحدة
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 حذف الخاليا:  

 من الجدول:  لحذف خلية أو أكثر

 قرر أوًال إذا ما كنت تريد حذف خلية أم عمود أم صف من الجدول.      -1

 حدد الخلية أو العمود أو الصف الذي تريد حذفه من الجدول.      -2

أو  Column( أو  Cellثــــم  Select، حـــدد خيـــار Tableمـــن قائمـــة      -3
Rows  .(وذلك بحسب ما تريد حذفه ، 

 Tableالـذي تريـد حذفـه مـن الجـدول، افـتح مـرة أخـرى قائمـة بتحديد الجـزء   -4
 . سيتم حذف ما قمت بتحديده من الجدول. Delete Cellsثم اختر أمر 

 توزيع الصفوف واألعمدة بالتساوي:  

ـــديك جـــدول يشـــبه المعـــروض فـــي  ـــالي شـــكلالإذا كـــان ل ـــع  الت ـــد توزي فلـــك أن تعي
 يعها في أحجام متساوية. الخاليا الموجودة في الصف الثاني حتى تبدو جم

 

 إلعادة توزيع أحد الصفوف غير المتساوية: 
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حدد الجدول الذي يحوي الصـفوف أو األعمـدة التـي تريـد إعـادة توزيعهـا      -1
 بالتساوي. 

، سـتتم إعـادة Distribute Rows Evenlyأمـر  ، حـددTableمن قائمة   -2
 توزيع األعمدة أو الصفوف لتبدو بشكل متساوي. 

فــي حالــة قيامــك بإعــادة توزيــع الصــفوف واألعمــدة فــي جــدولك لكــن دون حــدوث 
 undoتلك العملية بالصـورة الدقيقـة التـي تريـدها، فإنـه يمكنـك اسـتخدام أمـر التراجـع 

 سابقة. للرجوع للحالة ال Editمن قائمة 

 

 الرسومات والصور

عــادة إلــى أي عنصــر مرئــي غيــر نصــي  graphicsيشــير مصــطلح الرســومات 
يظهر على صفحة الويب. في حين يشير مصطلح الصور في الغالـب إلـى الملفـات 

 .  JPEGو  GIFالرسومية الساكنة التي توجد في صيغتين هما 

 لصور في الويب وهي: من أهم القواعد التي يجب أن تنتبه لها عند استخدام ا

استخدم صورًا صغيرة الحجم: الصـور كبيـرة الحجـم تأخـذ وقتـًا عنـد تحميلهـا   -1
أمـــا الصـــور صـــغيرة الحجـــم فتكـــون ســـريعة وتـــؤدي إلـــى اســـتعراض صـــفحاتك بشـــكل 

 سريع. 

اجعــل كــل صــفحة ويــب لــديك تحــتفظ بأقــل عــدد مــن الصــور: وجــود عــدد   -2
 ء، ألنه يؤدي إلى بطء التحميل كثيرًا. كبير من الصور في صفحة الويب أمر سي
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ال تضــف الصــور إلــى صــفحة الويــب لمجــرد أنــك تملــك صــورًا كثيــرة: تأكــد   -3
 من أن الصور التي تضيفها إلى صفحاتك سوف تضيف شيئًا ما إلى محتواها. 

" ثمة طريقة تسهل عليك إنشاء صفحات الويب الخاصة بـك، تقـوم هـذه الطريقـة 
الخـاص بـك  Webداخـل مجلـد  IMAGES/ -اسـمه  –ور على إنشاء مجلـد للصـ

حيــث تخــزن فيــه كــل ملفــات الصــور لــديك فعنــد إنشــاء موقــع ويــب يــتم فــي الوضــع 
ليستخدم في تخزين ملفات الصور الخاصة  IMAGES/ -االفتراضي إنشاء مجلد 

 بك. 

   صفحات األنماط والعناصر النشطة 

ألدوات التـي تضـيف قــدرًا مجموعـة مــن ا active elementsالعناصـر النشـطة 
من اإلثارة إلى صفحة الويب، وهي علـى سـبيل المثـال ال الحصـر األزرار المتحركـة 

hover buttons   و عــداد الزيــارةhit counter  والــنص المتحــركmarquee  .
أما األزرار المتحركة فهي عبارة عن أزرار لها تأثيرات خاصة وأما عداد الزيـارة فهـو 

عــرض تبــين عــدد الــزوار لموقعــك . والــنص المتحــرك هــو عنــوان عبــارة عــن وســيلة 
 نصي قابل للحركة .

ولنبدأ أوًال بـ األزرار المتحركة بإمكانك أن تجعـل هـذه األزرار تتـوهج عنـدما يقـوم 
المســتخدم بتمريــر مؤشــر الفــأرة فوقهــا والكثيــر غيرهــا مــن المــؤثرات الحركيــة وأيضــًا 

 ينة . تستطيع تشغيل أصوات أو عرض صورة مع

 من أجل إضافة أزرار متحركة:

 Insert Webلتفتح مربـع حـوار  Web Componentاختر  Insertمن  -1

Component  اختـر مـنComponent Type  أمـرDynamic Effects  ومـن
Choose an effect  اخترHover Button  
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أضف ما تراه مناسبًا من التأثيرات من حيث اسـم الـزر والـرابط الـذي سـيربط  -2
 .إليه الزر ولون الزر و التأثير الحركي للزر ... ألخ من التأثيرات
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لتفــتح مربــع حــوار  Web Componentاختــر  Insertلزيــارة: مــن ثانيــًا عــداد ا
Insert Web Component  اختـــر مـــنComponent Type  أمـــرHit 

Counter  ومنChoose a counter style  اختر شكل العداد الذي ترغب به. 

 

لتفتح مربع حوار  Web Componentاختر  Insertثالثًا النص المتحرك: من 
Insert Web Component  اختـر مـنComponent Type  أمـرDynamic 

Effects  ومنChoose an effect  اخترMarquee . 

الذي تستطيع من خالله إضافة  Marquee propertiesوهنا يفتح مربع حوار 
 .لى تطبيق التأثيرات الحركية واللونية المختلفة عليهالنص المتحرك إضافة إ
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 التعرف على صفحات األنماط :

هي عبارة عن وسـيلة تتـيح الـتحكم فـي سـمات معينـة داخـل موقـع الويـب بأكملـه. 
صفحات األنماط التحكم في سمات معينة داخل موقع الويـب  بعبارة أخرى، تتيح لك

بأكمله. أي أنها تتيح لك التحكم في كافة مظاهر النص الذي يظهر داخل صفحات 
 الويب. 

. حيث يتيح لك فرونت بـيج يقة أسهل للحصول على نفس النتائجأيضًا توجد طر 
كل مواقـــع الويـــب لتغييـــر هيئـــة وشـــ themeاســـتخدام مـــا يســـمى بــــ " الفكـــرة العامـــة " 

 الخاصة بك .
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 تطبيق األفكار العامة على موقع الويب:  

إن أردت تطبيــق إحــدى األفكــار العامــة الجــاهزة علــى موقــع الويــب يمكنــك القيــام 
بــذلك بســهولة بتطبيــق إحــدى أو كــل األفكــار العامــة ولكــن إن أردت تطبيقهــا جميعــًا 

 مرة واحدة. 

 لخاص بك: لتطبيق فكرة عامة على موقع الويب ا

حدد الموقع الذي تريد أن تطبق عليـه الفكـرة العامـة ثـم افـتح هـذا الموقـع      -1
 داخل فرونت بيج. 

  Themesلتفتح مربع حوار  Themeاختر أمر  Formatمن قائمة      -2

 

 Allلتطبيـــق الفكـــرة العامـــة علـــى موقـــع الويـــب بأكملـــه، حـــدد زر الخيـــار   -3

Pages  الـذي يوجــد فـي جــزءApply Theme To  لكــن لتطبيقهـا علــى صــفحات
كمــا تســتطيع أن تجعــل الفكــرة نطبــق  Selected Pageمعينــة، فــانقر زر الخيــار 

 ار.بكاملها أو بعض أجزائها من خالل الخيارات الموجودة أسفل أنواع األفك
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، اســـتخدم شـــريط التمريـــر إلـــى أســـفل حتـــى تصـــل إلـــى Themeفـــي مربـــع   -4
الفكرة العامة التي تريـدها. عنـد نقـر كـل فكـرة عامـة موجـودة سـترى تمثـيًال لهـا داخـل 

 الموجودة في يمين مربع الحوار.  Sample of Themeنافذة 

نـــت بـــيج ، ســـيبدأ فرو okعنـــدما تـــرى الفكـــرة العامـــة التـــي تريـــدها، انقـــر زر   -5
 بتطبيق الفكرة العامة على الصفحات التي حددتها أو على الموقع بأكمله. 

عنــــدما ينتهــــي فرونــــت بــــيج مــــن تطبيــــق الفكــــرة العامــــة الجديــــدة، ســــتظهر   -6
 الصفحة التي حددتها لتطبيق الفكرة العامة عليها. 

 تعديل الفكرة العامة في فرونت بيج:  

 ل ذلك، اتبع الخطوات التالية: لتحديد فكرة وتبدأ في تعديلها، لعم

 . Themesلتفتح مربع  Formatمن قائمة  Themesاختر أمر      -1

ـــين األفكـــار العامـــة المتاحـــة.   -2 ـــد تعـــديلها مـــن ب حـــدد الفكـــرة العامـــة التـــي تري
 . Sample of Themeستظهر الفكرة العامة داخل نافذة 

أزرار إضــافية، وهــي وســتظهر فــي مربــع الحــوار ثالثــة  Modifyانقــر زر   -3
Colors  وText  وGraphics انقــر أحــد األزرار الثالثــة بحســب العنصــر الــذي .

تريــد تعديلــه فــي الفكــرة العامــة. إذا أردت تعــديل أكثــر مــن عنصــر فــي الــنص، فــانقر 
ليعـرض عناصـر الـنص   Theme Modify. سـيظهر لـك مربـع حـوار  Textزر 

 التي يمكن تعديلها. 

 Heading1، حدد العنصر الذي تريد تغييره. فمثًال، حدد Itemمن قائمة   -4
   . Heading1لتعرض الخط المستخدم في عناوين 
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، وســيحدد هــذا الخــط الجديــد  Heading1حــدد خطــًا مختلفــًا يســتخدم فــي   -5
 .   Heading1الشكل الذي ستظهر به كافة رؤوس 

خـرى، فقـم بهـذه إذا أردت تغيير أي إعدادات خاصـة بحجـم بقيـة الـرؤوس األ -6
   okثم انقر بعد ذلك زر  6إلى  4التغييرات مثلما فعلت في الخطوات من 

 Saveكي تتأكد من أنك لم تحذف الفكرة العامة الموجودة لديك، انقر زر   -7

As  لـتحفظ  التغييـرات باسـم جديـد. فـي الوضــع االفتراضـي سـيقدم فرونـت بـيج اســمًا
. تسـتطيع أن تقبـل هـذا االسـم أو تقـوم Copy of themeللفكرة العامة الجديـدة هـو 

  .  Themesمرة أخرى إلغالق مربع حوار  okبتغييره، انقر 

 إدراج ملف الفالش في صفحة ويب

إن إدراج فيلم الفالش في صفحة ويب يعتبر من األمور المهمـة جـدًا ، حيـث أن 
الجمالية في الفالش أصبح يستخدم وبشكل كبير من أجل إضافة التأثيرات الحركية و 

موقــع االنترنيــت إضــافة إلــى األكشــن ســكريبت ومــا تعطيــه مــن إمكانيــات تقنيــة ... 
ولذلك فإن تعلـم هـذا األمـر يعتبـر مـن األمـور األساسـية وهـذا األمـر بسـيط جـدًا وهـو 
ينقسم إلى قسمين إدراج ملف الفالش عن طريق فرونت بيج وٕادراجه عن طريقة لغة 

html .... 

 في الفرونت بيج : أدراج ملف الفالش

 قم بعمل فيلم فالش .  - 1

احفـظ الملـف  File<Export Movieمـن القائمـة الرئيسـية للفـالش أختـر  - 2
 Saveاضــغط  swfعلــى ســبيل المثــال وبصــيغة  sadaaفــي القــرص الصــلب باســم 

  مرة أخرى. OKثم  OKثم 
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باســم  Flash Playerالحــظ بــأن البرنــامج قــد قــام بتصــدير الفــيلم علــى هيئــة  
sadaa.swf  الملفـــات ذات االمتـــدادswf  هـــي التـــي يمكـــن أن تـــدرج فـــي صـــفحات

 الويب وتعرض في اإلنترنت.

اآلن نقوم بفتح برنامج الفرونت بيج ثم نفـتح الصـفحة اللـي سنصـدر العمـل  - 3
 insert  <web component  <advansedإليها ثم نختـار مـن القائمـة الرئيسـة 

 <Plug-in  

  نسبة لمستخدم فرونت بيج باللغة العربية يختار مـن القائمـة الرئيسـيةأما بال     
 إدراج > مكون ويب > عناصر تحكم متقدمة > توصيل.

 

ي الفرونـت بـيج اآلن فتح لنا مربع حوار نقوم بتحديد الملف الـذي سـندرجه فـ- 4
بعـد ذلـك قـم   OK  ثم نختار الملـف المطلـوب ثـم  Browserوذلك بالضغط على 

  .بتحديد أبعاد الفيلم من طول وعرض
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 : htmlإدراج ملف الفالش عن طريق لغة 

حتــــى تقــــوم بحفــــظ الملــــف  2،  1القيــــام بــــالعمليتين الســــابقتين طبعــــًا أوًال عليــــك 
 . swfبصيغة 

<embed width="550" height="400" 
src="http://www.sadaagroup.com/sadaa.swf" 

type="application/x-shockwave-flash"> 

انسخ الكود أعـاله وألصـقه فـي المكـان الـذي تريـد أن تـدرج فيـه الفـيلم فـي صـفحة 
ال تنسـى تغيـر وصـلة الملـف لتـتالءم مـع عنـوان موقعـك الشخصـي والمجلـد  الويب ،

الـذي نقلــت إليـه ملــف الفـالش إضــافة إلــى أبعـاد فــيلم الفـالش الخــاص بـك حيــث أننــا 
بكســــــل (ال تنســــــى األبعــــــاد  550*  400هنــــــا وضــــــعنا األبعــــــاد االفتراضــــــية وهــــــي 

 بالبكسل).

الحظـت أن هـذا األمـر  وهكذا تعلمت كيف تدرج فيلم فالش في صفحة ويب وقد
 بغاية السهولة وخاصة إذا تم في فرونت بيج ...
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 إنشاء سجل الزوار

إن سجل الزوار يتيح لزوار موقعك إعطاء رأيهم في الموقع، وطريقة عمل سجل 
الزوار أمر سهل باستخدام برنامج فرونت بـيج، طبعـًا ال يمكـن تجريـب سـجل الـزوار 

 خدم يدعم امتداد برنامج فرونت بيج.إال بعد أن تقوم بنشر الموقع على م

أنشــئ موقعــًا جديــدًا كمــا تعلمــت فــي الــدروس الســابقة، ومــن ثــم مــن جديــد اختــر 
صفحة أو ويب ومن ثم قوالب الصفحة، من قوالب الصفحة اختر دفتر الضيوف أو 

guestbook  .بالنسبة للفرونت بيج باللغة اإلنكليزية 

 

ومن ثم تقوم بتخصيص السجل كما تشاء من إضافة حقول جديدة لالسم والبريـد 
 .وذلك من خالل إدارج ومن ثم نموذج ومن ثم مربع نص ،اإللكتروني .... الخ

 إنشاء فورم بريدي

اشـرة لـك مـن موقعـك إلــى إن الفـورم البريـدي يتـيح لـزوار موقعـك إرســال رسـائل مب
عنــوان بريــد الكترونــي أنــت تقــوم بتحديــده، وطريقــة عمــل الفــورم البريــدي أمــر ســهل 
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باستخدام برنامج فرونت بيج، طبعًا ال يمكن تجريب الفورم البريـدي إال بعـد أن تقـوم 
 بنشر الموقع على مخدم يدعم امتداد برنامج فرونت بيج.

ــ دروس الســابقة، ومــن ثــم مــن جديــد اختــر أنشــئ موقعــًا جديــدًا كمــا تعلمــت فــي ال
صـــــفحة أو ويـــــب ومـــــن ثـــــم قوالـــــب الصـــــفحة، مـــــن قوالـــــب الصـــــفحة اختـــــر نمـــــوذج 

 بالنسبة للفرونت بيج باللغة اإلنكليزية ومن ثم موافق،  formmailالمعلومات أو 

 

ومــن ثــم تقــوم بتخصــيص الفــورم البريــدي كمــا تشــاء مــن إضــافة حقــول جديــدة أو 
وذلــك مــن خــالل ادارج ومــن ثــم نمــوذج ومــن ثــم مربــع  ،حــذف حقــول زائــدة .... الــخ

 نص.

وبعـــد تخصـــيص حقـــول النمـــوذج البريـــدي اضـــغط داخـــل النمـــوذج بـــالزر اليمـــين 
ع عنـــوان للمـــاوس ومـــن ثـــم خصـــائص النمـــوذج، وفـــي لوحـــة خصـــائص النمـــوذج ضـــ
 اإليميل الذي ترغب أن تصل إليه النتائج في حقل عنوان البريد االلكتروني.
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 إضافة الصور باستخدام فرونت بيج 

 إلضافة صورة إلى صفحة الويب: 

 حة جديدة داخل الموقع الخاص بك. في فرونت بيج، افتح صف     -1

لتفــتح مربــع  From Fileثــم  Picture، حــدد خيــار Insertمــن قائمــة      -2
 .Pictureحوار 

 حدد ملف الصورة التي تريد إدراجها في صفحتك.      -3

 وستظهر الصورة في صفحة الويب انظر الشكل.  okانقر زر      -4
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(انظـــر  save asتح مربـــع حـــوار لتفـــ save، حـــدد أمـــر Fileمـــن قائمـــة   -5
) لتتأكد من أن ملف الصـورة قـد تـم حفظـه مـع موقـع الويـب إلـى جانـب التالي الشكل

 .  IMAGESحفظه في مجلد /

 

،  IMAGESهـــو مجلـــد إذا لـــم يكـــن المجلـــد المحـــدد لحفـــظ ملـــف الصـــورة   -6
 .  okثم انقر زر  IMAGESثم حدد مجلد  Changesفانقر زر 

 لتحفظ ملف الصورة مع موقع الويب الخاص بك.  okانقر زر      -7

 تعديل ملفات الصور لديك : 

 من اإلعدادات التي يمكنك القيام بها لتعديل ملفات الصور ما يلي: 

 صفحة التحكم في أبعاد الصورة داخل ال      ×

 التحكم في طريقة محاذاة النص بالنسبة للصورة       ×

 تحديد إذا ما كان سيتم عرض الصورة داخل الحدود       ×
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 إضافة ارتباط تشعبي إلى الصورة       ×

 ولتعديل طريقة عرض الصورة داخل صفحة الويب: 

 حدد الصورة التي تريد تعديلها.      -1

ــــــع حــــــوار  Propertiesأمــــــر  ، حــــــددFormatمــــــن قائمــــــة      -2 لتفــــــتح مرب
Picture Properties. 

 

الخاص باالرتبـاط  URLإلضافة ارتباط تشعبي إلى الصورة، اكتب عنوان   -3
ـــــد ربطـــــه مـــــع الصـــــورة، وذلـــــك باســـــتخدام جـــــ  Defaultزء التشـــــعبي الـــــذي تري

Hyperlinks في مربع الحوار قـد يكـون عنـوان .URL  أحـد المواقـع األخـرى علـى
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لتحــدد  Browseالويــب أو ملفــًا أخــر علــى الموقــع الخــاص بــك، ويمكنــك اســتخدام 
 إذا لم تستطع أن تتذكره.  URLعنوان 

لتفـــتح النافـــذة  Appearanceلتعـــديل أبعـــاد الصـــورة، حـــدد عالمـــة تبويـــب   -4
 ها. الخاصة ب

 قم بتغيير قيمتي العرض واالرتفاع لتعدل أبعاد عرض الصورة.      -5

ــــــر زر      -6  Pictureلحفــــــظ تغييراتــــــك وٕاغــــــالق مربــــــع حــــــوار  okانق

Properties  . 

    التحكم في الصور داخل فرونت بيج

 التحكم في الصور باستخدام الجداول: 

م فـي وضـع الصـور لكي يتضـح لـك كيـف تسـاعدك الجـداول علـى سـهولة الـتحك 
 والنص داخل صفحة الويب: 

 قم بإنشاء صفحة جديدة.      -1

 قم بإنشاء جدول داخل صفحة بحيث يتكون من خليتين.      -2

 أدرج صورتك في الخلية اليسرى.      -3

 إنشاء نماذج مصغرة للصور: 

النماذج المصغرة عبارة عن نسخ صـغيرة لصـور كبيـرة الحجـم، إلـى جانـب كونهـا 
رتباطات للصور الكبيرة، وكمثال على النمـاذج المصـغرة للصـور وكيفيـة اسـتخدامك ا

 لها تشغيل المستعرض الخاص بك، انتقل إلى العنوان او تنسيقها. 
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تستخدم النماذج المصغرة للصور عندما يكون عنـدك عـدة صـور كبيـرة وتريـد أن 
تتفـادى اسـتهالك تعرضها فـي صـفحة الويـب، وتريـد أن يكـون استعراضـها سـريعًا أو 

 مساحة كبيرة على الشاشة . 

 

عنــد تصــميم صــفحات الويــب ضــع فــي اعتبــارك أن معظــم المســتخدمين مــازالوا 
عليـك أن كيلوبت في الثانيـة. لـذلك  28.8يستعرضون الويب باستخدام مودم سرعته 

 تراعي في تصميم الصفحات سرعة تحميلها عند استعراضها . 

 إلنشاء نموذج مصغر إلحدى الصور : 

 قم بإنشاء صفحة جديدة.      -1

 أدرج أي صورة في الصفحة.      -2

تأكــد مــن ظهــور شــريط أدوات الصــورة داخــل النافــذة الرئيســية لفرونــت بــيج،   -3
وتأكـد مـن  Viewمن قائمة  Toolbarsدد خيار إن لم يكن هذا الشريط ظاهرًا، فح

 . Pictureتحديد أمر 
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ـــــر رمـــــز   -4 ـــــي الصـــــفحة، ثـــــم انق ـــــي أدرجتهـــــا ف  Autoحـــــدد الصـــــورة الت

Thumbnail  الموجود على شريط أدوات الصورة سيتم علـى الفـور اسـتبدال نمـوذج
 مصغر بالصورة األصلية. 

 

تســتطيع أيضــًا تعــديل طريقــة ظهــور النمــاذج المصــغرة للصــور داخــل الصــفحة. 
 للقيام بهذا اإلجراء: 

لتفـــتح مربـــع حـــوار  Page Options، حـــدد أمـــر  Toolsمـــن قائمـــة      -1
Page Options . 

 خاصة بها. لتفتح اللوحة ال Auto Thumbnailحدد عالمة تبويب      -2
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هنا تستطيع الـتحكم فـي حجـم النمـاذج المصـغرة للصـورة إلـى جانـب الـتحكم   -3
 في حجم ونوع الحدود التي تظهر حول هذه النماذج داخل صفحات الويب. 

 إنشاء الخلفيات :

قتـان السـتخدام ملفــات الصـور كخلفيـات. األولــى هـي اسـتخدام الصــورة توجـد طري
إلنشــــــاء خلفيــــــة عاديــــــة، والثانيــــــة هــــــي إنشــــــاء مــــــا يســــــمى بـــــــ " العالمــــــة المائيــــــة " 

watermark  . 

 إنشاء خلفية عادية: 

ـــــــــر أمـــــــــر      -1 ـــــــــع حـــــــــوار  Fileمـــــــــن قائمـــــــــة  Propertiesاخت ـــــــــتح مرب لتف
Properties Page   . 

 .   Backgroundتبويب  انقر عالمة     -2
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، ثم أدخل إسم ملف الصورة  Picture Backgroundحدد مربع العالمة   -3
التي تريـد اسـتخدامها كخلفيـة . إن لـم تتـذكر جيـدًا اسـم ملـف الصـورة ، فاسـتخدم زر 

Browse  . للبحث عنه وتحديد موقعه 

لتـــي ، وســـتظهر الصـــورة التـــي حـــددتها كخلفيـــة للصـــفحة ا okانقـــر زر      -4
 .   تتعامل معها حالياً 

ال ينبغي أن تستخدم صورة خلفية تتفوق على النص والصـور التـي تعرضـها فـي 
 صفحة الويب . 

 إنشاء العالمة المائية : 

 لتعيين صورة الخلفية كعالمة مائية : 

لتفــــــــتح مربــــــــع حـــــــــوار  Properties، حــــــــدد أمــــــــر  Fileمــــــــن قائمــــــــة      -1
Properties Page   . 

 لتفتح اللوحة الخاصة بها .  Backgroundقر عالمة تبويب ان     -2

 .  watermarkحدد مربع العالمة      -3

، لتصـبح بـذلك الصـورة التـي حـددتها للخلفيـة عالمـة مائيـة  okانقر زر      -4
 لصفحة الويب التي تصممها .

   :إنشاء االرتباطات

ذلك كــن مســتعدًا جيــدًا يعتبــر هــذا الــدرس ألــف وبــاء تصــميم مواقــع االنترنيــت ولــ 
لتعلمه بشكل جيد كما أنه أطول الدروس فـي هـذه المجموعـة التعليميـة وقـد كـان مـن 
الممكن قسم هذا الدرس إلى درسين منفصلين ولكـن بسـبب أهميتـه فضـلت أن يكـون 
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درسًا واحدًا قد يكـون طـويًال بعـض الشـئ ولكـن ال بـد أنـك قـد امتلكـت الخبـرة الكافيـة 
  .ذا الدرس بسهولةمن أجل فهم مثل ه

 كيف تعمل االرتباطات: 

عنــــد عــــرض أي صــــفحة ويــــب بواســــطة مســــتعرض الويــــب الخــــاص بــــك، يقــــوم 
المســـتعرض بتفســـير االرتباطـــات علـــى أنهـــا توصـــيالت إلـــى ملفـــات أو مـــوارد أخـــرى 
علــى اإلنترنــت. إذا كنــت مــن مســتخدمي نيتســكيب أو إنترنــت إكســبلورر، فســيتحول 

تبـاط إلــى يـد بهـا إصــبع مرفـوع هـذا المؤشــر يـدل علــى المؤشـر بعـد وضــعه علـى االر 
يتـيح لـك فرونـت بـيج إنشـاء االرتباطـات . وجود ارتباط إلى مورد آخر على اإلنترنت

 التي تريدها في صفحات الويب الخاصة بك. 

 أنواع االرتباطات:

هنـــاك عـــدة أنـــواع مـــن االرتباطـــات فبعضـــها يـــربط إلـــى صـــفحات داخـــل الموقـــع 
ط إلــى مواقــع أخــرى وبعضــها يــربط إلــى عنــوان بريــد الكترونــي وبعضــها اآلخــر يــرب

وأخيرًا االرتباطات داخـل نفـس الصـفحة و مايسـمى أيضـًا إشـارة مرجعيـة أو مايـدعى 
Bookmark  وأخيــرًا أحــب أن أنــوه أن ال فــرق بــين االرتباطــات بواســطة النصــوص

 أو بواسطة الصور بل كالهما لهما نفس الطريقة.

 رتباطات إلى صفحات داخل الموقع:ولنبدأ أوًال بـ اال

  قم بإنشاء صفحة جديدة.      -1

    اكتب النص التالي:     -2

صــدى لـــ تصــميم مواقــع االنترنيــت وحجــز األســماء والمســاحات أو أي نــص آخــر 
 حدد الكلمات.ثم تريد أن تنشئ له ارتباطًا 
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 Insert لتفتح مربع حوار Hyperlink، اختر أمر  Insertمن قائمة      -3

Hyperlink. 

فيفـتح لـك مربـع ، اضغط على األيقونة التي تحمل شكل مجلـد فوقـه سـهم منحنـي
حـدد موقـع الصـفحة التـي تريـدها أن تـرتبط إلـى هـذه الكلمـات  Look inحـوار، مـن 

 ثم اضغط على موافق.

 

 وهكذا تكون قد حصلت على ارتباط إلى صفحة داخل الموقع .

 لـ انشاء ارتباط إلى مواقع أخرى:

  قم بإنشاء صفحة جديدة.      -1

    اكتب النص التالي:     -2

صــدى لـــ تصــميم مواقــع االنترنيــت وحجــز األســماء والمســاحات أو أي نــص آخــر 
   تريد أن تنشئ له ارتباطًا.
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لتفــتح مربــع  Hyperlink، اختــر أمــر  Insertمــن قائمــة و  لمــاتحــدد الك   -3
 .   Insert Hyperlinkحوار 

ـــــــــــــــــــــــــنص التـــــــــــــــــــــــــالي :  Addressفـــــــــــــــــــــــــي خانـــــــــــــــــــــــــة      -4 ، اكتـــــــــــــــــــــــــب ال
www.anything.com . 

    إلغالق مربع الحوار وحفظ االرتباط.  okانقر زر      -5

 

 

 لـ إنشاء ارتباط إلى بريد الكتروني :

 Insertالســـــابقة وبعـــــد أن تفـــــتح مربـــــع الحـــــوار  3و  2و  1قــــم بـــــالخطوات 

Hyperlink  اذهب إلىE-mail Address  فيفتح لك مربع حوار اكتب فـي خانـة
E-mail address .عنوان اإليميل الذي ترغب 

 داخل نفس الصفحة: وأخيرًا إنشاء ارتباط

 قم بـ إنشاء صفحة جديدة. - 1
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 اكتب النص الذي ترغب به ثم حدده. - 2

   bookmarkاختر  Insertمن قائمة  - 3

 

عالقــة بـــ االرتبــاط  ســمه بـــ االســم الــذي ترغــب بــه ويفضــل أن يكــون اســم لــه - 4
اضــغط علــى موافــق وهكــذا تكــون قــد أنشــأت ارتبــاط داخلــي أو مايســمى أيضــًا إشــارة 

 مرجعية تستطيع إنشاء عدد غير محدد من اإلشارات المرجعية.

بعـــد إنشـــاء اإلشـــارة المرجعيـــة تكتـــب نصـــًا تريـــده ثـــم تحـــدد الـــنص ثـــم مـــن قائمـــة 
Insert  اختــر أمــر ،Hyperlink  لتفــتح مربــع حــوارInsert Hyperlink  ومنــه
 وحدد اإلشارة المرجعية التي ترغب أن تربط إليها هذا النص. Bookmarkاختر 

 التعرف على الخرائط المصورة :

فإنـك تنشـئ مـا يسـمى بالخريطـة   عندما تنشئ عدة ارتباطات في صورة واحـدة ،
المصـــورة. وللخـــرائط المصـــورة فائـــدة عظيمـــة فـــي صـــفحات الويـــب حيـــث أنهـــا تمثـــل 

 تصويرًا رسوميًا يمكن للمستعرضين استخدامه في التنقل داخل موقع الويب. 
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 إنشاء الخرائط المصورة باستخدام فرونت بيج:

أول خطــوة فــي عمليــة إنشــاء الخريطــة المصــورة هــي تحديــد الصــورة التــي تنــوي 
 JPEGأو  GIFاســـتخدامها ، إذًا عليـــك أن تختـــار ملفـــًا بإحـــدى هـــاتين الصـــيغتين 

. ثم انتقل إلى خطوات تحويلها إلى  JPGأو  GIFتلك الصور بصيغة عليك حفظ 
 خريطة مصورة وٕاليك هذه الخطوات . 

ــــم بــــإدراج ملــــف الصــــورة فــــي صــــفحة الويــــب التــــي ستضــــم الخريطــــة      -1 ق
 المصورة.

  حدد الصورة التي قمت بإدراجها في الصفحة .      -2

افـذة الرئيسـية لفرونـت بـيج تأكد مـن ظهـور شـريط أدوات الصـورة فـي فـي الن  -3
. يجــب أن يظهــر  Polygonal Hotspotمــن شــريط أدوات الصــورة ، انقــر رمــز 

  المؤشر على شكل قلم رصاص . 

ستستخدم المؤشر في تتبع الحواف الخارجية ألحد الكائنات في الصورة كل   -4
يطــة كــائن تقــوم بتحديــده ســيكون واحــدة مــن البقــاع الســاخنة التــي تعينهــا داخــل الخر 

     ).مربعةالمصورة . انقر في أحد أركان الكائن وستظهر نقطة إرساء (

حرك المؤشر إلى الركن الثاني في الخط الـذي يوجـد حـول الكـائن وسـترى البقعـة 
 الساخنة وهي محيطة بالكائن.

استمر في تتبع الكائن وٕانشاء نقاط اإلرساء إلى أن تصل إلـى النقطـة التـي   -5
قطــــة اإلرســــاء األولــــى مــــرة أخــــرى لتنهــــي عمليــــة تتبــــع الكــــائن، بــــدأت منهــــا. انقــــر ن

 .   Create Hyperlinkوسيظهر على الفور مربع حوار 
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، اكتـــب عنـــوان الصـــفحة التـــي تريـــد أن تنشـــئ  Addressفـــي مربـــع نـــص   -6
   لتحفظ االرتباط وتغلق مربع الحوار .  OKاالرتباط إليها. انقر زر 

عــدة كائنــات أخــرى تريــد أن تحولهــا إلــى  مــع 6إلــى  3كــرر الخطــوات مــن  - 7
 نقاط ساخنة داخل الخريطة المصورة. 

أنقر أداة البقعة التي تريد اسـتخدامها مـع تحديـد المنـاطق التـي تريـد تحويلهـا إلـى 
 بقاع ساخنة داخل الصورة. 

 : معاينة الخريطة المصورة

ئيســية التــي توجــد فــي النافــذة الر  PREVIEWينبغــي أن تســتخدم عالمــة تبويــب 
 . بر الخريطة المصورة التي أنشأتهالفرونت بيج ( في الجانب األيسر السفلي ) لتخت

 لمعاينة الخريطة المصورة: 

 تأكد من أنك مازلت تعرض الصفحة التي قمت بإنشائها.      -1

الموجودة في الجزء السفلي من  Normalتأكد من تحديد عالمة تبويب      -2
 نافذة الصفحة. 

اينـــة الصـــفحة والخريطــــة المصـــورة اللتـــين انتهيــــت مـــن إنشـــائها ، انقــــر لمع  -3
وســـــترى الصــــفحة بــــنفس هيئتهـــــا عنــــد استعراضـــــها   PREVIEWعالمــــة تبويــــب 

 بواسطة أحد مستعرضات الويب. 

ضع المؤشر فوق المناطق التي حولتها إلى مناطق سـاخنة داخـل الصـورة.   -4
فالبــد أن يتحــول المؤشــر إلــى شــكل يــد إذا كانــت االرتباطــات الموجــودة لــديك تعمــل، 
 صغيرة بمجرد أن يمر فوق أحد االرتباطات.
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وهكــذا تــم هــذا الشــرح آمــل أن تكــون قــد كونــت صــورة واضــحة تمامــًا عــن كيفيــة 
 عمل االرتباطات وال بد أنك اآلن قد أصبحت على استعداد كامل لعمل موقع ويب.

  :إنشاء واستخدام اإلطارات

ونــــت بــــيج يتــــيح لــــك ســــهولة إنشــــاء صــــفحات الويــــب إن بعــــض القوالــــب فــــي فر 
واإلطارات أساسـًا عبـارة عـن صـفحات ويـب منفصـلة  .Framesباستخدام اإلطارات 

 أو مستقلة يتم عرضها داخل شاشة واحدة. 

 هل يجب استخدام اإلطارات؟ 

يرى البعض أنه الفائدة من استخدامها  كما يقبل البعض على استخدامها وأيضًا 
ال يوليهــا أي أهميــة ومــن المشــاكل التــي تبــرز لنــا عنــد الحــديث عــن  الــبعض اآلخــر

اإلطارات على عرضـها بصـورة جيـدة نظـرًا الخـتالف درجـة وضـوح الشاشـة الخاصـة 
 بكل موقع. 

 إنشاء اإلطارات باستخدام قوالب فرونت بيج:

بعد أن تنتهي من عملية التخطيط الستخدام اإلطارات إبدأ باسـتعراض اإلطـارات 
ودة وابحــث عــن قالــب يشــبه الــذي خططــة لــه بدرجــة كبيــرة دعنــا نقــوم بتأســيس الموجــ

 موقع ويب في غاية البساطة مع االستعانة باإلطارات: 

لتفــتح مربــع  Page or Webثــم  New، اختــر أمــر  Fileمــن قائمــة      -1
 . Page Templatesاختر منه  Newحوار 

 لوحة الخاصة بها. لتعرض ال Frames Pageانقر عالمة تبويب      -2

 إضافة تعدد الوسائط والصور المتحركة إلى موقع الويب:
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 تعريف تعدد الوسائط:

 audioوالسـمعية  videoملفات تعدد الوسائط تنقسم إلى تعـدد الوسـائط المرئيـة 
، ضـع فــي اعتبــارك أن ملفــات الصــوت التــي ســوف تضــعها فــي موقعــك تحتــاج إلــى 

ت أن يكـون يملـك كـرت صـوت وسـماعات، أن يكون كل متصـفح يريـد سـماع الصـو 
 وملفات الفيديو سوف تأخذ منك حيزًا كبيرًا ووقتًا كبيرًا أثناء التحميل. 

 إضافة الصوت إلى صفحات الويب : 

إضــافة الصــوت إلــى موقعــك أمــر فــي غايــة الســهولة غيــر أنــه ســتواجهك مشــكلة 
( أو لســماع )  تحديــد موقــع أو إنشــاء ملفــات الصــوت التــي تريــد اســتخدامها. لرؤيــة

 كيف يمكن استخدام الصوت كأحد التحسينات. 

صغيرة نسبيًا ، فإن تشغيلها يبـدو كأنـه يـتم تلقائيـًا. إذا  MIDIونظرًا ألن ملفات 
ألقيــت نظــرة علــى مجلــد ملفــات اإلنترنــت المؤقتــة علــى جهــازك ســتجد ملفــًا أو أكثــر 

ـــــف  ـــــداد المل تســـــتطيع  التـــــيMIDIوهـــــذه الملفـــــات هـــــي ملفـــــات  MIDIيحمـــــل امت
 استخدامها في سماع الصوت على جهازك. 

إلـى موقـع  –أو أي نوع آخر من ملفات الصـوت  – MIDIإلضافة أحد ملفات 
 الويب الخاص بك: 

 حدد وافتح الصفحة التي تريد أن تضيف إليها ملف الصوت.      -1

 Pageلتفــتح مربــع حــوار  Properties، اختــر أمــر  Fileمــن قائمــة      -2

Properties . 
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، اكتــب اســم الملــف الصــوتي فــي مربــع Background Soundفــي جــزء   -3
. إذا لـــم تســـتطع تـــذكر الموقـــع المحفـــوظ Browse، اســـتخدم زر  Locationنـــص 

 فيه الملف. 

المــرات التــي تريــدها لتشــغيل الملــف الصــوتي  ، حــدد عــدد Loopفــي جــزء   -4
، مما يعني أن تشغيل الملف الصـوتي سـيدوم طيلـة  Foreverتستطيع تحديد خانة 

 عرض الصفحة التي تضم هذا الملف. 

 لتحفظ اإلعدادات التي حددتها وتغلق مربع الحوار.  okانقر زر      -5

، انقـــر عالمـــة تبويـــب لمعاينـــة الصـــفحة مـــع الخلفيـــة الصـــوتية الخاصـــة بهـــا  -6
preview  .داخل النافذة الرئيسية لفرونت بيج 
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 إضافة لقطات الفيديو إلى صفحات الويب: 

اعلم أن لقطات الفيديو تميل إلى استخدام ملفات كبيـرة الحجـم وتسـتلزم تحميلهـا  
 بالكامل قبل أن يتمكن المستخدمون من مشاهدتها. 

 لويب: إلضافة إحدى لقطات الفيديو إلى موقع ا

 حدد وافتح الصفحة التي تريد أن تضيف إليها لقطة الفيديو.      -1

 Videoلتفــتح مربــع  Videoثــم  Picture، حــدد أمــر  Insertمــن قائمــة   -2
 وبالتالي يمكنك تحديد ملف لقطة الفيديو المراد إلى الموقع. 

 

في الوضع االفتراضي، يجعل فرونت بيج كافة لقطات الفيديو تبدأ التشغيل   -3
تلقائيــًا عنــدما يــتم إدراجهــا فــي الصــفحة المحــددة. إذا لــم ترغــب فــي أن تبــدأ لقطــات 
الفيديو التشغيل تلقائيًا عندما تكون صفحة الويب التي تضم تلك اللقطات مفتوحـة ، 

 Pictureلتفـتح مربـع  Formatمـن قائمـة  Propertiesلـك بتحديـد أمـر قـم بعـد ذ
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Properties  إذا لـــم تكـــن عالمـــة تبويـــب .video  محـــددة ، قـــم بتحديـــدها لتعـــرض
 اللوحة الخاصة بها. 

 

ء تشغيل لقطات الفيديو لـديك تلقائيـًا أو عنـد تمريـر مؤشـر توجد خيارين لبد  -4
الفأرة فوق لقطة الفيـديو حـدد طريقـة البـدء التـي تريـد اسـتخدامها بالتحديـد علـى مربـع 

 العالمة. 

، تسـتطيع تحديــد عـدد المــرات التـي تريــدها  Loopبكتابـة رقــم فـي خانــة      -5
 لتشغيل لقطة الفيديو. 

 Saveالخاصــة بعــدد مــرات تشــغيل اللقطــة، انقــر زر  بعــد إنهــاء التعــديالت  -6
 لحفظ تلك التعديالت وٕاغالق مربع الحوار. 

لمعاينــــة لقطـــــة الفيــــديو بعـــــد إدراجهـــــا فــــي الصـــــفحة، انقــــر عالمـــــة تبويـــــب   -7
preview .داخل النافذة الرئيسية لفرونت بيج 
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حـــدد اإلطـــار الــــذي تريـــد اســـتخدامه فــــي صـــفحتك، فـــي مثالنــــا حـــدد قالــــب   -3
Contents  .الذي يتيح لك إنشاء صفحة بداخلها إطاران 

إلغــالق مربــع الحــوار وٕانشــاء صــفحة الويــب باســتخدام القالــب  okانقــر      -4
 الذي حددته.
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ينبغـــي أن تحـــدد المحتـــوى الـــذي ستضـــعه فـــي اإلطـــارين ، كـــأن تـــدرج صـــفحات 
 موجودة لديك أو تنشئ صفحات جديدة من فراغ . 

ســـنقوم بإنشـــاء قائمـــة بســـيطة فـــي اإلطـــار الصـــغير الموجـــود فـــي يســـار الصـــفحة 
 كمايلي:

وسيتم إنشاء صفحة جديـدة فـي  New Page في اإلطار األيسر، انقر زر  -1
 اإلطار.

 اكتب النص التالي في الصفحة المؤطرة :  -2

Page1 

 1صفحة 
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لتفتح مربع  Hyperlink، حدد أمر Insertمن قائمة  Page1حدد نص    -3
 . Insert Hyperlinkالحوار 

اكتب اسم إحـدى الصـفحات التـي أنشـأتها مـن قبـل فـي  Addressفي مربع  -4
 وس السابقة أو حدد إحداها بـ أي طريقة تودها.الدر 

لتفـتح  Target Frame ، انقـر زر Insert Hyperlinkفـي مربـع حـوار   -5
  Target Frameمربع حوار 

 

تمثيليــًا لإلطــارين الموجــودين  شــكالً  Target Frameيعــرض مربــع حــوار   -6
ـــذي  ـــالنقر داخلـــه، هـــذا اإلطـــار هـــو المكـــان ال فـــي الصـــفحة، حـــدد اإلطـــار األيمـــن ب
ستظهر فيه الصفحة التـي أنشـأت لهـا إطـارًا، حيـث تـم عرضـها عنـدما تحـدد اإلطـار 

 الذي أنشأته. 
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مــرة  ok. انقــر زر  Target Frameإلغــالق مربــع الحــوار  okانقــر زر  -7
 . Insert Hyperlinkق مربع حوار أخرى إلغال

و مــع تحديــد صــفحتين 1مــع نصــي صــفحة  7إلــى  3كــرر الخطــوات مــن   -8
 مختلفتين لعرضهما في هذين االرتباطين. 

تم االنتهاء من إنشاء صفحتك المؤطرة تقريبـًا، اآلن تحتـاج إلـى إلـى تحديـد   -9
مـــت تســـميتها الصـــفحة التـــي ســـيتم عرضـــها وغالبـــًا مـــا تكـــون نفـــس الصـــفحة التـــي ت

الموجــود فــي اللوحــة اليمنــى  Set Initial Pageانقــر زر  Page1بواســطة ارتبــاط 
 .  Insert Hyperlinkلتفتح مربع حوار 

الـذي أنشـأته فـي  Page1اكتب اسم الملـف الـذي يحتـوي علـى ارتبـاط إلـى  -10
 . 4الخطوة 

 إلغالق مربع الحوار.  okانقر زر  -11

لحفــظ ملفاتــك. ســيطلب منــك حفــظ كــل  Save ، حــدد أمــرFileمــن قائمــة  -12
الملفـــات التـــي أنشــــأتها. ونظـــرًا ألنــــك أنشـــأت الملــــف الظـــاهر فــــي اإلطـــار األيســــر، 
ــــ " مجموعـــة اإلطـــارات "  ســـيطلب منـــك حفظـــه إلـــى جانـــب حفـــظ الملـــف المســـمى ب

frameset file  .وهو الملف الذي يتحكم في الصفحة المؤطرة 

لعـــرض  Preview، حـــدد عالمـــة تبويـــب  بعـــد االنتهـــاء مـــن حفـــظ ملفاتـــك -13
 الصفحات المؤطرة ( أي ذات اإلطارات ) واختبر أدوات التحكم في اإلطارات. 

  نشر موقع الويب وٕادارته

 االستعداد لنشر موقع الويب الخاص بك :  
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هناك العديد من الطـرق مـن أجـل نشـر مواقـع االنترنيـت منهـا عـن طريـق فرونـت 
 . ws_ftpبرنامج وأيضًا منها عن طريق  file managerبيج ومنها عن طريق 

أما مساوئ الطريقـة الثانيـة أي برنـامج فيـل مانـاجر فهـي أنـه ال يمكنـك أن ترسـل 
جميع ملفاتك دفعـة واحـدة بـل عليـك أن ترسـلها ملـف تلـو اآلخـر ولـذلك هـذه الطريقـة 

فهـــو برنـــامج رائـــع مـــن أجـــل نشـــر  ws_ftpليلـــة االســـتخدام، أمـــا برنـــامج صـــعبة وق
المواقــع فمــا عليـــك إال أن تضــع اســـم المســتخدم وكلمـــة المــرور حتـــى تصــبح عمليـــة 

 الكمبيوتر. النشر كما لو كنت تقوم بنقل الملفات بين السواقات المختلفة في جهازك

ونشــر موقــع الويــب عمليــة فــي غايــة الســهولة إذا اســتخدمت فرونــت بــيج. كــل مــا 
تفعلــه هــو أن تحــدد الموقــع الــذي تريــد نشــره ثــم تحــدد الموقــع الــذي تريــد أن يــتم عليــه 
النشــر. أمــا فرونــت بــيج، فيتــولى القيــام بكــل هــذا. لكــن قبــل اإلقــدام علــى نشــر موقــع 

 يلة ينبغي عليك القيام بها: الويب الخاص بك، ثمة مهام قل

، ينبغي أن تتأكد من وجود خادم ويب نشط على اإلنترنت أو شبكة اإلنترنت أوالً 
الخاصــة بجهــة عملــك. فمــن الضــروري أن يتــوافر خــادم ويــب حتــى يــتمكن اآلخــرون 
مــن اســتعراض موقعــك. هــذا وتوجــد شــركات عديــدة تقــوم بإنتــاج بــرامج خــادم الويــب 

 ، حيث تعمل معظم هذه البرامج بصورة مرضية وجيدة. يمكنك االستعانة بها

، ينبغــي أن تتأكــد مــن تــوافر كافــة حقــوق األمــان والوصــول الضــرورية. هــذه ثانيــاً 
الحقوق تتيح لك إنشاء ونسخ ملفاتك إلى خـادم الويـب. فـي هـذا الشـأن ، تـوفر عـادة 

. read-onlyأجهــزة خــادم الويــب للمســتخدمين مــا يســمى بالوصــول " للقــراءة فقــط " 
هــذا النــوع مــن الوصــول يتــيح للمستعرضــين عــرض الملفــات الموجــودة علــى الخــادم 
دون إدخال أي تغييرات عليها. ولكي تنشر موقع الويب الذي صممته علـى الخـادم، 
ستحتاج إلى الحقوق التي تمنحك حق القراءة والكتابة واإلنشاء والحـذف داخـل مجلـد 

http://www.sadaagroup.com/FrontPageXP/16.htm
http://www.sadaagroup.com/FrontPageXP/16.htm
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لخادم هو المسئول عن منحك حقوق الوصول موقعك الموجود على الخادم. ومدير ا
 السليمة ، األمر الذي يسمح لك بنشر عملك على الخادم. 

، ينبغــي أن تتأكــد مــن أن خــادم الويــب الــذي تنــوي النشــر عليــه يــدعم خدمــة ثالثــاً 
FTP   إلرســـال وربـــط ملفاتـــك بالخـــادم الـــذي قـــررت التعامـــل معـــه. وطالمـــا أن هـــذا

حتــــاج إلــــى إجــــراء أي تغييــــرات أو إعــــدادات فــــي ، فلــــن تFTPالخــــادم يــــدعم خدمــــة 
 فرونت بيج لكي تنشر مواقع الويب الخاصة بك. 

 إرسال موقع الويب إلى الخادم : 

 لنشر موقعك على خادم الويب :  

 حدد وافتح موقع الويب الذي تريد نشره .      -1

 publishلتفتح مربع حوار  publish Webاختر أمر  Fileمن قائمة      -2
Web  

 URL، اكتــب عنــوان  Enter publish destinationفــي مربــع نــص   -3
الخاص بخادم الويب الذي ستنشر عليه موقعك . تسـتطيع أن تحـدد فـي هـذا المربـع 

ستنشــر علــى أحــد  –علــى ســبيل المثــال  –. إذا كنــت  FTPأو  HTTPبروتوكــول 
ان ، فلـــك أن تكتـــب عنـــو  My Company.comأجهـــزة خـــادم الويـــب فـــي مجـــال 

URL بهذا الشكل: 

http://www.mycompany.com  أوftp://ftp.mycompany.com 
يجــب أن يكــون الخــادم عنــدك يــدعم فرونــت بــيج أمــا إذا لــم  httpطبعــًا حتــى تكتــب 

 . ftpيكن يدعم فرونت بيج فاستخدم 
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طبعًا سيطلب منك كتابة اسم المستخدم + كلمة المرور وهاتان الكلمتـان تحصـل 
 خادم المضيف .عليهما من ال

 

 لتبدأ إرسال موقعك إلى الخادم .  publishانقر زر      -4

بحسـب حجــم موقـع الويــب الـذي تقــوم بنشـره وســرعة االتصـال بالخــادم ، قــد   -5
عنـدما ينتهـي فرونـت   ن بضع ثوان وبضـع دقـائقتستغرق عملية النشر ما يتراوح بي

 بيج من نشر موقعك ونجاح عملية النشر ، ستعرض لك رسالة توضح ذلك .

ســوف يظهــر عنــد االنتهــاء وصــلة لمعاينــة الموقــع الــذي تــم نشــره ، انقــر      -6
 . published web siteارتباط 

 . publish webإلغالق مربع حوار  Doneانقر زر      -7

 إدارة موقع الويب:  مهام

باســــتخدام فرونــــت بــــيج لتعــــديل موقعــــك ، لــــن تضــــطر إلــــى تــــذكر المجلــــد الــــذي 
وضعت فيه أحد الملفات . إذ يتولى فرونت بيج القيام بهذه المهمة نيابة عنك . كما 
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يتمتع فرونت بيج بقدر من الذكاء بما يكفي للتمييز بين الملفات التي قمـت بتعـديلها 
 فتها منذ آخر عملية نشر قمت بها . وتلك التي قمت بإضا

 تأكد من أن الموقع الذي تريد تحديثه قد تم فتحه .      -1

لتفــــتح مربــــع حــــوار  publish web، اختــــر أمــــر  Fileمــــن قائمــــة      -2
publish web  . 

 URL، اكتــب عنــوان  Enter publish destinationفــي مربــع نــص   -3
موقعــك . تأكــد بعــد ذلــك مــن تحديــد مربــع الخــاص بخــادم الويــب الــذي نشــرت عليــه 

 .  publish changed pages onlyالعالمة 

لبــــدء إرســــال الصــــفحات الجديــــدة و/ أو المحدثــــة إلــــى  publishانقــــر زر   -4
الخـــادم . يتمتـــع فرونـــت بـــيج بـــذكاء يجعلـــه يقـــارن بـــين موقـــع الويـــب المنشـــور وبـــين 

ات الجديـــدة أو التـــي طـــرأ الموقـــع الموجـــود علـــى جهـــازك ، ثـــم يقـــوم بإرســـال الصـــفح
 عليها أي تغييرات فقط . 

 للحصول على تقارير عن موقع الويب : 

 افتح موقع الويب الذي تريد أن تحصل على تقرير عنه.      -1

ســيظهر بعــد ثــوان علــى الشاشــة  reports، انقــر رمــز  viewمــن شــريط    -2
 الموقع الذي فتحته. تقرير يضم معلومات عن
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 ws_ftpشرح برنامج 

 مقدمة: 

من أفضل برامج نقل الملفات، ويتميـز ببسـاطة واجهتـه،  Ws_ftpيعتبر برنامج 
وســهولة اســتخدامه، ويحتــوي هــذا الــدرس علــى مجموعــة مــن المواضــيع ومنهــا كيفيــة 

 وكذلك كيفية نقل الملفات، وكيفية إعطاء التراخيص. االتصال مع موقعك،

 االتصال مع موقعك:

ســوف تـــتعلم اآلن كيفيــة االتصـــال مــع موقعـــك عــن طريـــق إدخــال كلمـــة المـــرور 
 واسم المستخدم وهذه العملية تتم بسهولة تامة .

 عند فتح البرنامج سوف تظهر لك هذه النافذة :
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 موقعك. ftpضع هنا  -1

 في الغالب يكون كالتالي:

ftp.sitename.com 

 قم بمراسلة الشركة المستضيفة لموقعك لمزيد من التفاصيل.

 ضع هنا اسم المستخدم لموقعك. -2

 ضع هنا كلمة المرور لموقعك. -3

 مة المرور.استخدم هذا الخيار لحفظ كل -4

 بعد التعبئة البيانات. OKقم بالضغط عل زر 

ســـوف يبـــدأ البرنـــامج اآلن باالتصـــال مـــع الموقـــع، انتظـــر بعـــض الوقـــت إلـــى أن 
 تظهر لك ملفات موقعك.
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 نقل الملفات :

  public_htmlمالحظــة مهمــة جــدًا : نشــر الملفــات يجــب أن يــتم إلــى المجلــد 
ت الموقــع يجــب أن تكــون ضــمن هــذا ولــيس علــى الجــذر الرئيســي ، أي جميــع ملفــا

 .  المجلد

بعد أن تكون قد أنهيت االتصال مع موقعك، تظهر لك ملفات موقعك إلى يمـين 
 البرنامج:

 هنا توجد ملفات جهازك والتي سوف تقوم بتحميلها إلى موقعك . -1

 . هنا توجد ملفات موقعك -2

أن تكـون قمـت  يستخدم هذا الزر لنقل أي ملف من موقعك إلى جهـازك بعـد -3
 بتعيين الملف أو الملفات التي ترغب بنقلها ثم الضغط عليه.

يستخدم هذا الزر لنقل أي ملف من جهازك إلى موقعـك بعـد أن تكـون قمـت  -4
 بتعيين الملف أو الملفات التي ترغب بنقلها ثم الضغط عليه.

 األزرار :
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 واآلن البــد أنــك ترغـــب فــي معرفــة فائـــدة القائمــة الموجــودة إلـــى
يمين البرنامج، أنظر الصـورة فـي الجانـب، ثـم اقـرأ الشـرح الموضـح 

 عليها.

يستخدم هذا الـزر لصـنع مجلـد جديـد ويـتم ذلـك عـن طريـق  -1
الضــغط علــى هــذا الــزر ثــم تفــتح لــك نافــذة قــم بكتابــة اســم المجلــد 

" ... وهكذا تكـون قـد OKالذي تريد إنشاءه ، ثم إضغط على زر "
 أنشأت المجلد.

هذا الزر لتغيير اسم مجلـد أو ملـف أو صـورة إلـى يستخدم  -2
االســـم الـــذي ترغـــب بـــه ويـــتم ذلـــك عـــن طريـــق تعيـــين الملـــف الـــذي 
ترغب بتغيير اسمه ثم الضغط عـل هـذا الـزر وكتابـة االسـم الجديـد 

 للمجلد أو الملف أو الصورة.

يستخدم هذا الزر لحذف أي مجلـد أو ملـف أو صـورة ويـتم  -3
ف الــذي ترغــب بحذفــه ثــم الضــغط عــل ذلــك عــن طريــق تعيــين الملــ

 هذا الزر.

يستخدم هذا الـزر لتحـديث صـفحات الموقـع ويـتم ذلـك فقـط  -4
 بالنقر على هذا الزر.

 

س المهام التي تقـوم مالحظة: توجد قائمة أخرى في يسار البرنامج وهي تقوم بنف
 بها القائمة السابقة ولكن على ملفات جهازك وليس على ملفات موقعك. 

 كيفية التحكم بملف نرغب بنقله : 

 قم بتعيين الملف الذي سوف نضع نوع الخاصية له.  -1
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اختر نوع الخاصية التي سوف تقوم بنقله بها حسب نوعه كما هو مبين في  -2
 األعلى. 

 نقل الملفات والذي إما يكون : إضغط على زر  -3

 من موقعك إلى جهازك:  -1

    

 من جهازك إلى موقعك:  -2
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 الفصل الرابع عشر: اإلبداع والتصميم

التصـــــميم الجيـــــد يحتـــــاج إلـــــى اإلبـــــداع والتجديـــــد، وكثيـــــرًا مـــــا نســـــمع المصـــــطلح 
)Creative واإلبداع في التصميم يمكن أن يكتسب ألنه عملية ذهنية يتحكم فيها ،(

 لتجارب العملية السابقة.العقل في بوتقة واحدة مع ا

كــل االبتكــارات واالختراعــات فــي تــاريخ البشــرية جــاءت كنتيجــة للتفكيــر الخــالق، 
وكل التصاميم المشهورة في العالم تميزت بالتجدد واإلبداع لهذا فقد ظلت حتى وقتنا 

 الحاضر في القمة.

يتخبطـــون فـــي أمـــر صـــعب للغايـــة أال وهـــو المصـــممين أن بعـــض  لقـــد الحظـــت
يظــن هــؤالء أن مجــرد معالجــة صــورة معينــة عــن طريــق ؛ م اإلعالنــي المبــدعالتصــمي

إضافة بعض المؤثرات الجاهزة عليها مع وضع بعض النصوص هنا وهنـاك، يمكـن 
 .أن يعطينا تصميمًا ناجحًا، وهم أبعد ما يكون عن موضوع اإلبداع

يـــة، عمليـــة التصـــميم، ليســـت بـــاألمر الســـهل أبـــدًا، ألنهـــا عمليـــة مزاجيـــة مـــن ناح
وعمليــة مرتبطــة بمفــاهيم فلســفية وآثــار نفســية صــريحة مــن ناحيــة، وعمليــة مرتبطــة 

 بقواعد فنية من ناحية أخرى. 

ـــدةر دعـــائي (دعنـــا نفهـــم هـــذا الكـــالم: تصـــور أنـــك تصـــمم منشـــو  مـــا) عـــن  لجري
يــا إلهــي،  !!جــرب ثــم جــرب ثــم جــرب، حتــى تصــاب بإحبــاط كبيــر ب؛مشــروب مرطــ

عـن فعـل شـيء. وفجـأة تقـدح فـي ذهنـك فكـرة مبدعـة  هل يعقل هذا؟ أنا عاجز تماماً 
وخالقة عن تصميم رائع، وتبدأ العمل بحماس كي تـنجز التصـميم، وبعـد جهـد كبيـر 
تـــــنجح بإنجــــاز تصــــميم رائــــع بكــــل معنــــى الكلمــــة، وتســــرع لتقــــديم التصــــميم، للجهــــة 
المستفيدة منه، وهنا تتعـرض للصـدمة، تصـميمك مرفـوض تمامـًا!!! ثـم يـأتي مصـمم 
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خــر، لــم يفعــل شــيء يــذكر مقارنــة بمــا فعلتــه أنــت، ومــع هــذا تــرى الجهــة المســتفيدة آ
 تطير فرحًا بما فعله! فما الذي حصل؟ 

 :فيما يلي مجموعة من النصائح عن موضوع التصميم اإلعالني المبدع

؛ ، لـــم يـــرق لـــه تصـــميمك. إنـــه المـــزاجصـــاحب القـــرار لـــدى الجهـــة المســـتفيدة )1
بـًا مـا تواجـه المصـمم، هـو تعاملـه مـع أشـخاص التـي غال المشـاكلواحدة من 

ال يفقهون شيئًا عن عالم الدعاية واإلعالن. ولكنهم أصحاب القرار النهائي. 
 .ع هذاتتعلم كيف تتعايش م عليك أن

فــي مجــال الدعايــة  شــخص مبــدع وذو خبــرة هــو صــاحب القــرارلنفــرض أن  )2
كـــل ، و مرطـــب مثـــل "بيبســـي"، نحـــن نتحـــدث عـــن مشـــروب واإلعـــالن، ولكـــن

الناس تعرف هذا المشروب وذاقوا طعمه، فما هذا التصـميم الـذي جئتــنا بـه؟ 
نحــن نريــد تصــميم يــذكر النــاس بــالعطش، ولــيس تصــميم نقــول فيــه أن هنــاك 
شيء اسمه البيبسي! هل فهمـت اآلن؟ إنـه األثـر النفسـي للصـورة. المطلـوب 

و هــو حــث النــاس علــى شــراء هــذا المنــتج، عــن طريــق تــذكيرهم بنقيضــه وهــ
 العطش (وهذا مجرد مثال بسيط).

التأثير النفسي للصورة أمـر غريـب ويصـعب إخضـاعه لقواعـد محـددة، ولكـن  )3
دعونا نتحدث ونتجاذب الحديث قليًال عن هذا األمر. فكـر معـي جيـدًا، مـاذا 
يجــب أن نفعــل إذا كنــا نريــد أن نصــمم دعايــة عــن عطــر رجــالي معــين. أال 

ائضــها؟ صــورة خلفيــة هــي عبــارة عــن تعتقــد أن األشــياء تبــدو أوضــح مــع نق
كتلـة هائلـة مـن القمامــة، وأمـام هـذه الكتلـة رجــل بمالبـس عاديـة نظيفــة (دون 
إظهــار مالمـــح هـــذا الرجــل بشـــكل صـــارخ)، وتبـــدو فــي واجهـــة الصـــورة كلهـــا 
ســـيدة بـــاهرة الجمـــال مغمضـــة العينـــين، وتنظـــر نحـــو األعلـــى قلـــيًال، وتبتســـم 

؛ يجـب أن تكــون واضـحة بشـكل صــارخ)ابتسـامة خفيفـة (مالمـح الســيدة هـذه 
وفــي أســفل اإلعــالن ذكــر الســم العطــر، بــدون إظهــار صــورة قــارورة العطــر. 
فكر أنك ترى مثل هذا التصميم في مجلة أو كإعالن كبير في أحـد الطـرق: 
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إن كان هذا التركيب الغريـب يجعلـك تضـحك مـن قلبـك، فقـد نجـح التصـميم، 
لى الضحك (ومن ثم التفكير قسـرًا، وكان األمر مبدعًا. مجرد حث الناظر ع

 يعني غصبًا عنه) يجعل من التصميم ناجحًا. 

، وشـئ "الحث البصـري"أن هناك شئ اسمه من المعروف في عالم اإلعالن  )4
. وشــــئ اســــمه الفــــراغ، وشــــئ اســــمه المبالغــــة، وهــــذه "الحــــث الــــذهني"اســــمه 

عالنـــي عناصـــر مهمـــة للغايـــة فـــي توليـــد التـــأثير النفســـي الفعـــال للتصـــميم اإل
 الناجح.

من أوجه الحث البصري استخدام التباين اللـوني الصـارخ (أبـيض مـع أسـود،  )5
هــذا األمــر  ؛أزرق قــاني مــع أصــفر صــارخ، أبــيض مــع أحمــر قــاني، ...الــخ)

تشـــتد أهميتـــه مـــع التصـــميم الـــذي يتكـــون فقـــط مـــن نـــص. ومـــن أوجـــه الحـــث 
دعايــة عــن  البصــري أيضــًا اســتخدام اللــون مــع الصــورة غيــر الملونــة. مــثًال:

عدسات الصقة ملونة، أقول وبكل بساطة: صورة غير ملونة لشخص (رجل 
أو امــــرأة ال يهــــم)، ولكــــن العينــــين ملــــونتين (يفضــــل أزرق أو أخضــــر)، هــــو 

 التصميم الناجح في هذه الحالة.

مــن أوجــه الحــث الــذهني هــو المثــال الــذي ذكرنــاه ســابقًا عــن تصــميم دعايــة  )6
النقـيض. ومـن أوجـه الحـث الـذهني، هـو لعطر رجالي، أي استخدام عنصـر 

 .استخدام عبارات تجبر الناظر على التفكير
الفــراغ أمــر مهــم للغايــة فــي جــذب انتبــاه النــاظر وتحقيــق عنصــر األناقــة فــي  )7

التصــميم. ولكــي ال يطــول الحــديث جــرب أن تنظــر لكثيــر مــن التصــاميم فــي 
د الفـراغ فـي جو كثير من اإلعالنات في المجالت األجنبية، وستدرك أهمية و 

يهتمون بشدة بمسألة تراكب  من المصممين الحظت أن الكثيرلقد التصميم. 
الصــور فــوق بعضــها، مــع أن هــذا األمــر منفــر للغايــة وضــد عنصــر األناقــة 

 في التصميم.

المبالغة أيضًا تلعب دورًا مهمًا في توليد األثر النفسي. وهي قد تكـون نتيجـة  )8
التصـــميم. فتصـــميم عـــن منـــتج وقـــود وجـــود صـــورة معينـــة أو عبـــارة مـــا فـــي 
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سيارات يستخدم عبارة من مثل (إنه أكثر بكثيـر مـن مجـرد وقـود)، قـد يجعـل 
النـاظر يغضـب، فمـاذا يكـون إذن؟ الحـظ هنـا مـرة أخـرى النـاظر يتفاعـل مــع 

 .في المعنى اإلعالن، ولهذا كان التصميم ناجحًا. إنها المبالغة
يم المبــــدع هــــو التعامــــل مــــع أحــــد أهــــم عناصــــر التصــــمكمــــا ذكرنــــا ســــابقًا،  )9

النصــوص بشــكل صــحيح، هنــاك شــيء اســمه الخطــوط المقــروءة، الخطــوط 
المقـــروءة هـــي الخطـــوط التـــي يســـهل علـــى عـــين النـــاظر قراءتهـــا، بمجـــرد أن 
تخطف أمام عينيه، دون الحاجة للتركيز علـى أشـكال الحـروف. ولهـذا أقـول 

ـــة ومن ـــدة، إن اســـتخدام خطـــوط غيـــر قياســـية أو ذات تراكيـــب فني حنيـــات معق
يعتبر خطًأ كبيرًا في التصـميم اإلعالنـي المبـدع، هـذا مـن ناحيـة، مـن ناحيـة 
ثانيــة، نالحــظ أن الــبعض يلجــأ الســتخدام أكثــر مــن نــوعي خــط فــي تصــميم 
واحــد، وهــذا خطــأ آخــر. جــرب أن تــدرس تصــاميم اإلعالنــات فــي المجــاالت 

ط واحد أو اثنين األجنبية بعناية، ستالحظ أن كل اإلعالن يتكون من نوع خ
علـــى أكثــــر تقــــدير، والفــــرق هــــو فـــي حجــــم الخــــط لــــيس إال. هنــــاك تصــــاميم 

 .تستخدم خمس أو ست أنواع من الخطوط
البعض أن الخط العربي هو خط غير إعالنـي،  يشعرمشكلة الخط العربي:  )10

والتصـاميم التــي تتضــمن نــص إنكليــزي تكــون أكثــر أناقــة مــن التصــاميم ذات 
تصـــور خـــاطيء تمامـــًا، ال عالقـــة للغـــة باألناقـــة،  النصـــوص العربيـــة، وهـــذا

والخــط العربــي أكثـــر الخطــوط أناقـــة علــى اإلطــالق. المشـــكلة تكمــن فـــي أن 
ويصـــــرون علـــــى أن  ،المصـــــميم يســـــتخدمون خطـــــوط عربيـــــة غيـــــر مقـــــروءة

يستخدموا أكثر من نوعي خط في التصميم الواحد، كما أنهم ال يقيمون وزنـًا 
جربـــــوا للقـــــاريء الكـــــريم أرى أن يوكنصـــــيحة ألهميـــــة الفـــــراغ فـــــي التصـــــميم. 

الخطـــــوط القياســـــية ذات المـــــتن الرفيـــــع فـــــي النصـــــوص الطويلـــــة، اســـــتخدام 
والخطــــوط القياســــية ذات المــــتن العــــريض فــــي العنــــاوين، دون مــــؤثرات مثــــل 

 الظل أو التجسيم.
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 كســول دائمــًا. تفهــم حقيقــة مؤكــدة، وهــي أن القــارئيجــب عليــك كمصــمم أن  )11
يقـــرأ أكثـــر مـــن خمســـة عشـــر كلمـــة (كأقصـــى حـــد) فـــي القـــارئ ال يحـــب أن 

إعالن ما. وهذا األمر له أهمية كبيرة، على سبيل المثال: إعالن عن هاتف 
جديـــد، العبـــارات الرئيســـية فـــي هـــذا اإلعـــالن هـــي (عـــالم بـــاأللوان) و  خلـــوي

) وهــي ماركــة الهــاتف، وهنــاك نــص طويــل عبــارة عــن نقــاط تتضــمن نوكيــا(
يـة لهــذا الهــاتف. التصـميم الصــحيح، هـو أن تكــون كــل المميـزات الفنيــة والتقن

) التي هي ماركـة الجهـاز مكتـوبتين بخـط نوكيامن عبارة (عالم باأللوان) و (
واضــح وكبيــر. أمــا التفاصــيل فتكتــب بخــط صــغير وتوضــع فــي أحــد جوانــب 
اإلعالن في الجهة السفلى. كما قلت القارئ كسول، وهو لـن يقـرأ التفاصـيل، 

ســيهتم بقــراءة هــذه التفاصــيل، وهــذا الشــخص لــيس مــن  المخــتص هــو الــذي
المهــم إغــراؤه بعبــارة مــن مثــل (عــالم بــاأللوان)، ألنــه مهــتم بالتفاصــيل التقنيــة 

ملـون، ومعنـى هـذا إنـه باعتبـاره هـاتف الهـاتف  الصفة الكماليـة فـيأكثر من 
ال بأس من كتابتها بخط صغير. ولو كتبنا هـذه التفاصـيل بخـط كبيـر، فإننـا 

 ط بموضوع الفراغ األمر الذي يجعل من التصميم غير أنيق بالمره.سنفر 

في اإلعالنات التي يتم وضـعها فـي الطـرق، يجـب أن ال يزيـد عـدد الكلمـات  )12
كيلــومتر  120فيهــا عــن عشــر كلمــات، فراكــب الســيارة التــي تـــنطلق بســرعة 

فـي الســاعة لــن يكـون قــادرًا علــى قـراءة عشــرين أو ثالثــين كلمـة، ناهيــك عــن 
ـــى الطريـــق وغيـــر مســـتعد لقـــراءة ال ـــه عل ـــذي يقـــود الســـيارة وهـــو منتب ســـائق ال

عشــرين أو ثالثــين كلمــة. وكمالحظــة مهمــة يجــب عــدم وضــع معلومــات فــي 
اإلعالن الطرقي يتطلب كتابتها على ورقة من قبل الناظر، مثل رقم الهاتف 

 أو الفاكس أو البريد اإللكتروني.

. في حقيقة األمـر إن عمليـة "إعالنيةحمله إن عالم اإلعالن يمتليء بجملة " )13
التــرويج لمنــتج معــين (وخصوصــًا إن كــان منتجــًا جديــدًا وغيــر معــروف مــن 
قبــل النــاس)، ال تصــح أن تكــون عــن طريــق تصــميم إعالنــي واحــد، بــل عــن 
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طريـــق حملـــة تتضـــمن عـــدة تصـــاميم تنشـــر فـــي نفـــس الوقـــت أو فـــي أوقـــات 
 مختلفة.

مصــمم فــي عمليــة اإلبــداع فــي التصــميم، تلــك كانــت أهــم النصــائح التــي ســتفيد ال
قد قمت فـي السـطور التاليـة بإيجـاز وكما ذكرت سابقُا أن اإلبداع عملية ذهنية، لذا ف

الطــرق العمليــة لتصــفية الــذهن وحفــز العقــل علــى إنتــاج أفكــار خالقــة مــن شــأنها أن 
 :تجعل المصمم الجرافيكي من أهم عناصر المجتمع

الكالسيكية التي تعمل عمل الفلتر في الدماغ استمع إلى الموسيقى الهادئة و  •
 لعملية التفكير. ومهيأفتجعله صافيًا 

حــــاول حمــــل كتــــاب مالحظــــات صــــغير فــــي جيبــــك معظــــم الوقــــت لتســــجيل  •
مالحظــات حــول فكــرة معينــة قــد تتكــون لــديك وأنــت فــي محطــة الباصــات أو 

ــــــع المالبــــــس... فيمــــــا بعــــــد ستكتشــــــف أن  % مــــــن هــــــذه 90فــــــي محــــــل لبي
% منهـا هـي 10ي مجرد أفكـار ضـعيفة ولكـن مـن المؤكـد أن المالحظات ه
 أفكار جيدة.

إذا لــم تكــن لــديك فكــرة معينــة وطلــب منــك تصــميم إعــالن معــين حــاول أن  •
تفتح القاموس وبشـكل عشـوائي اختـر أي كلمـة وحـاول اسـتنباط األفكـار مـن 
المعاني التي تعطيها هذه الكلمة، فهذه الطريقة قد تجعلك تتذكر الكثيـر مـن 

 األفكار.

تشريح المشكلة وتعريفها وكتابة جميع المالحظات المتعلقة بها، بذلك يمكن  •
 أن تتكون لديك األفكار الجيدة لحل المشكلة.

إذا لــم تســتطع التفكيــر، قــم بنزهــة قصــيرة، فــالتغيير فــي األجــواء قــد يســاعد   •
 الدماغ على استعادة نشاطه.

يــر مــن علمــاء الــنفس أظهــروا حــاول التقليــل مــن مشــاهدة التلفــاز، إذ أن الكث •
 سبب في بطء التفكير.تفي دراساتهم أن مشاهدة التلفاز قد ت

 ابتعد عن تناول األدوية المخدرة أو تلك التي تسبب بالنعاس. •
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القــراءة مفيــدة جــدًا فــي تنميــة النشــاط الــذهني، فالكتــب تختبــر الــدماغ وتفــتح  •
رجــة انــه يحصــل خاليــا المــخ، وتســاعد علــى تكــوين اإللهــام لــدى المصــمم لد

علـــى الكثيـــر مـــن األفكـــار الخالقـــة فقـــط عـــن طريـــق النظـــر إلـــى النـــاس فـــي 
 الشارع أو إلى السماء أو حركة المرور..



 
 

 429 

 

 

 

 

 

 الخـاتمــة



 
 

 430 

 الخاتمة:

اعتبــارات أساســية يضــع فــي ذهنــه عنــدما يبــدأ المصــمم فــي إنشــاء تصــميمه فإنــه 
يقـــاع واالتـــزان والتناســـب الوحـــدة واإل :هـــيمهمـــة لنجـــاح التصـــميم، وهـــذه االعتبـــارات 

فالوحدة مهمة في التصميم مـن خـالل نجـاح المصـمم فـي تحقيـق اعتبـارين  ؛والسيادة
عالقــة كــل جــزء  :والثــاني ،بعضالــبعضــها بجــزاء التصــميم أاألول عالقــة : أساســيين

ال نستطيع أن نتحمل  ، ونحنفاالرتباك والتشتت والهرجلة أضداد للوحدة ؛منها بالكل
 .نا ألننا ال نستطيع أن نتحمله في أفكارنا وحياتناالتشتت في فن

بل يمكـن أن يكـون هنـاك كثيـر  ،وال تعني الوحدة التشابه بين كل أجزاء التصميم
. متماسـكاً  فتصـبح كـالً  ولكن يجب أن تتجمـع هـذه األجـزاء معـاً  ،من االختالف بينها

نظرت إلى أي  ن تحس بوجود الوحدة أو بانعدامها إذاوأعتقد أنك كمصمم تستطيع أ
 .تصميم

والتـي يقصـد بهـا األجـزاء واألشـكال  ،يجب أن يعي المصمم عالقـة الجـزء بـالجزء
واأللـــوان والخطـــوط والقـــيم الســـطحية، وعالقـــة الجـــزء بـــالجزء معناهـــا األســـلوب الـــذي 

فيه كل جـزء مـن التصـميم بـاآلخر لخلـق إحسـاس بالصـلة المسـتمرة بـين هـذه   يتآلف
ن يـدعم الفنـان الوحـدة واالسـتمرار بـين أجـزاء أومـن الممكـن  ،األجزاء وتأكيـد امتالئـه

فـي  فيبـدأ ،األهميـة التصميم بمراعاة المساحات الموجبـة والسـالبة والمسـاواة بينهـا فـي
ولـــذلك يركـــز المصـــمم المـــاهر  –الفراغـــات األرضـــية  –تصـــميمه بالمســـاحة الســـالبة 

يجعلهــا ســارة ممتعــة فيمــا هــه علــى الفراغــات الواقعــة بــين األشــكال ويحــاول أن اانتب
ويســـتطيع أن يحقـــق مـــن حســـن معالجـــة هـــذه المســـاحات الســـالبة والفراغـــات  ،بينهـــا

معالجة صـحيحة إذا نظـر إلـى التصـميم متخـيال األشـكال المعتمـة مضـيئة واألشـكال 
ن يركز على الفراغات ويجعلها أجزاء متكاملة في أكما يجب عليه  ،المضيئة معتمة

التنفيـذ ألن األشـكال فـي تحريكهـا عبـر التصـميم أو حولـه  هذا أمر صعب ؛التصميم
ألن كـــل  ،علـــى عالقـــات متكاملـــة بـــين األشـــكال واألحجـــام واأللـــوان والقـــيم الســـطحية
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 ،مساحة تتطلـب مسـاحة خاصـة تجاوزهـا بغـض النظـر عمـا يمليـه موضـوع التصـميم
سـه ألن المصمم حر كل الحرية في تنـاول الموضـوع مـن أي جانـب بمـا يتفـق وٕاحسا

ينبغــي أن تشــد تغيــرات القــيم والحجــوم واألشــكال   كمــا .وبمــا يحقــق وحــدة التصــميم
ســلبية كانــت أو موجبــة انتبــاه الرائــي بشــرط أن يتناســب بعضــها مــع الــبعض اآلخــر 

 بدرجة تحفظ الصلة بين أجزاء الشكل.

فأنـا أعتقـد أن عالقـة الجـزء بالكـل هـي األسـلوب  ،أما بالنسبة لعالقة الجزء بالكل
فــال  ؛ولهـذه العالقـة أهميـة كبـرى ،ذي يصـل بـين كـل جـزء علـى حـده والشـكل العـامالـ

قيمة للعالقات الحسنة بين أجزاء التصميم بعضها بالبعض اآلخر إذا لم تتوافق هـذه 
اآلن النتيجـــة حينئـــذ ســـوف تكـــون غيـــر  ؛األجـــزاء مـــع المســـاحة الكليـــة التـــي تشـــغلها

ء مــن التصــميم يــراه غيــر منســق يجــب أن يســتبعد المصــمم كــل جــز  ولــذلك ،مرضــية
 داخل الشكل العام. 

 وهـــو ،المصــمم المرهــف الحساســية علــى وعــي كبيــر بالمســاحة التــي يشــغلهاإن 
بحيــث  ،الفنيــة ةيســتطيع بترديــد الخطــوط األساســية المكونــة للمســاحة أن يشــكل الســم

 .تبدو وكأنها جزء من هذه المساحة

وحــدة والتنــوع، فــال وجــود للموضــوع ال :التصــميم بجــوهريتين أساســيتين همــا يتميــز
ننــا نحــس إ .وال كيــان للتصــميم بغيــر وحــدة مهمــا كانــت أجــزاؤه ممتعــة كــل علــى حــده

نكــره أن يكــون العمــل الفنــي باعثــا علــى و  ،بالكآبــة والضــيق إذا فقــد التصــميم التنــوع
وينبعــث الكمــال عــن  ،أمــا الوحــدة فتنشــأ نتيجــة اإلحســاس بالكمــال ،الضــيق والكآبــة

 بين األجزاء. االتساق

عـن طريـق تكـرار الشـكل أو اللـون أو الخـط  كما يمكن أن تتحقق الوحـدة بسـهولة
أو ألي وحــدة أخــرى ســريعا مــا يحــد بــين  للشــكلفــالتكرار البســيط  ،أو القــيم الســطحية

وال  ،كثيــرا األشــكالإذا تنوعــت هــذه  التصــميمالســطح وال يفقــد الرائــي إحساســه بوحــدة 
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ألن تكــرار األشــكال  ،عــن طريــق التكــرار المنــتظم إال نــادراً يمــل التــرابط الــذي يتحقــق 
المشــتقة مــن التصـــميم األساســي تعطــي إحساســـا بوحــدة الكــل ســـواء كانــت األشـــكال 

 بسيطة أو معقدة.

فالبسـاطة والتنـوع غيـر متضـادين  ،الوحـدات تغييرال يستلزم التنوع قدرا كبيرا من 
 ،بمــا فيهــا مـن تنــوع بــين الخطــوط ولـذلك تجــذب األقمشــة المخططــة العاديـة اهتمامنــا

وبغيــر أن  ةالمزيــد منــه بســهول صــنع وٕاذا أحــس المصــمم بحاجــة إلــى التنــوع اســتطاع
وذلك بمجرد تغيير في مساحة بعض وحدات الشكل أو أبعادها  ،يفقد وحدة التصميم

ويالحــــظ أن التغيــــرات المنتظمــــة أو غيــــر المنتظمــــة  ،أو لونهــــا أو قيمتهــــا الســــطحية
 ر األساسي تنوعا محبوبا. تكسب التكرا

ويحاول المصممون المهرة تحقيق التنوع بمثل هذه الطرق البسيطة ولـذلك تتكـون 
ثــم ترتــب الوحــدات  ،أغلــب التصــميمات مــن تكــرار بعــض األشــكال الهامــة كالشــرائط

وكثيـــــرا مـــــا يتميـــــز تركيـــــب هـــــذه  ،الهندســــية أو موضـــــوعات التصـــــميم علـــــى ســـــياقها
أال يكـون  المصـممكمـا أن فاعليـة التكـرار تنبـه وصـراحة، التصميمات الممتازة بجـرأة 

 على نمط واحد.ًا تكرار 

ويجـب علينـا أن نعــرف  ،عالقـة اللـون فـي التكـوين تعتمـد علـى التنـوع فـي الوحـدة
من المسائل التي يمكن حلها  ، وهذه تعتبرطريقة تحقيق الوحدة بين األلوان المتعددة

بانســـجام  المصـــممفإحســـاس  ؛وضـــوعةعـــن طريـــق تطبيـــق مجموعـــة مـــن القواعـــد الم
ويرجــع الســبب فــي ذلــك  للمصــمم،الرئيســي الموجــه   اللــون فــي التصــميم هــو العامــل

ولــذلك فوظيفــة  ؛عمليــة ذاتيــة إلــى أن اإلدراك الحســي بــاللون وانفعاالتــه ينطــوي علــى
 . ه إلى مزيد من الحساسية والتجريبالقواعد هي التنبيه والتوجي

أللــوان والتكــرار واحــدة مــن هــذه العــوام فــإذا نظــرت إلــى وهنــاك عوامــل تــربط بــين ا
بعض األعمال الممتـازة تجـد األلـوان مكـررة فـي أجـزاء مختلفـة مـن العمـل الفنـي وهـو 
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من اسلم الطرق لتوحيد التنظيم اللوني وتحدث الوحـدة بـين األلـوان أيضـا عـن طريـق 
حالـــة يقـــوم عامـــل وفـــي هـــذه ال ،اســـتخدام ألـــوان متقاربـــة بـــدال مـــن تكـــرار اللـــون ذاتـــه

وهنـاك عامـل إدراكـي فـي نفـس اإلنسـان ، التغيير بدور التنوع والربط في نفـس الوقـت
فــاللون األصــفر مكانــه بــين ، يســاعد علــى تنظــيم األلــوان وهــو عامــل التتــابع الــذاتي

 البرتقالي واألخضر وذلك من حيث قيمة اللون أو قوة استضاءته.

أمرًا ضروريًا؛ وهـو أن التصـميم مـرآة في الختام ال يجب على المصمم أن ينسى 
يعكس فيها المصمم انفعاالته الشخصية، وأن التصـميم فـي جـوهره فـن راقـي، بـل إن 

 الفن بجميع أشكاله يعتمد على التصميم.

 

 

 

 ون اهللا **ـ** إنتهى بع
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