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Abstract
The current research examines the functional dimensions of digital image in virtual reality
design as a three-dimensional system, One of the earliest computer systems simulated
reality And the possibility of its representation of worlds that have disappeared or been
subjected to vandalism and achieve a sensory and intellectual merger between the user and
the environment design for virtual reality, The research is limited to four chapters: The first
chapter: was devoted to the research methodology, as the researchers identified a question
for the purpose of arriving at a solution to their research problem, which is: What are the
functional and technical dimensions of employing the digital image in the graphic design as
the basis on which the design of virtual reality will be built? The aim of the research
represents the practical side by revealing the role of the digital image as the most important
element in the design of virtual reality, and for the second aim that was launched from the
theoretical side of the research in its practical methods of employment and exposure to
technical and technical functions that make it an effective element, it can represent a point
of communication between the user and the aim of designing virtual reality.The limits of
the research as well as the definition of terms, whereas the theoretical framework included
two topics: First topic: the digital image(concept, formatting and methods of storage and
employing them).The second topic: virtual reality and its relationship to the digital
image,Third chapter devoted to standard procedures as stated in the descriptive and
analytical approach as a way of practice in research to analyze the binocular designs
according to a set of hypothetical reasons, The research community is represented by
design products based on artistic processing of digital photos, which are the basis of Franc
Iconim's virtual presentation for the theater of the Roman fortress in Syria, issued for the
year 2018-2019,According to a form of analysis, it was approved by experts and came on
the basis of its paragraphs in the analysis،The fourth chapter, it included a review of the
researchers' findings, And the conclusions of the analysis, recommendations and proposals.
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ملخص
تناول البحث الحالي األبعاد الوظيفية للصورة الرقمية في تصميم الواقع األفررايعي بابربعار نظعا
ثالثعي اببععاد و عق اقعرظ انظمعة الحاحعوظ حاوعاة للواقع وا انيعة ثيلع لععوالم انعتثرو او تعريع
للرخريب وتحقيق ابنت اج الحسي والف عر بعيق المسعرخت وبيئعة تصعميم للواقع ابفررايعي وقعت تحعتد
البحث باربعة فصول ووما يلي -:ابول :تم تخصيص لمنهجية البحعث ا حعتد الباحثعان تسعاالب لرعر
الروصل الى حل ش لة بحثهما والمرمثلة في :ا اببعاد الوظيفية والرقنية فعي توظيعا الصعورة الرقميعة
في الرصميم ال رافي ي بوصف األحاس الذ حيبنى بليع تصعميم الواقع األفررايعي ،ا عا دعتا البحعث
فرمثل بالجانب العملي ق خالل ال شا بق دور الصورة الرقميعة بوصعفها العنصعر األدعم فعي تصعميم
الواق اإلفررايي.ا ا الهتا الثاني الذ انطلق ق الجانب النظر للبحث في طرائعق توظيفهعا العمليعة
والرعر للوظائا الفنية والرقنية الري تجعل نها بنصرا ً فابالً ،يم ق لع نن يمثعل نقطعة للرواصعل عا
بيق المسرخت والهتا ق تصميم الواق ابفررايي،ويم ادمية البحث وحتود البحث فضال بق تحتيت
المصطلحاو،ا ا ابطار النظر فقت اشرمل بلى بحثان ودما:المبحث ابول:الصورة الرقمية( فهو ها
وننساقها وطرائق خزنها وتوظيفها).ا ا المبحث الثاني:الواق ابفررايي وبالقر بالصورة الرقمية ا ا
الفصل الثالث فقت خصص لال رجراااو المربعة ومعا رجعاا فعي المعنهص الوصعفي الرحليلعي ومعنهص ربع فعي
البحععث لرحليععل بينيرععيق لرصععا يم افررايععية وفععق جموبععة ععق ابحععباظ ،ورجععاا جرمع البحععث رمثععل
بنرارجاو تصميمية ترت ز بلعى عالجعاو فنيعة لصعور رقميعة ت عون احعاس الععر ابفررايعي لشعروة
ني ععونيم ) ) Iconemالفرنسععية لمسععرج رجبلععة الحصععق الرو ععاني فععي حععوريا والصععادرة للعععا - 2018
 ،2019وفععق احععرمارة للرحليععل تععم المصععادقة بليهععا ععق قبععل خبععراا ورجععااو بلععى احععاس فقراتهععا فععي
الرحليل,ن ا الفصل الرابع  ،فقعت تضعمق بريعا ً للنرعائص الرعي توصعل اليهعا الباحثعان واحعرنرارجاو الرحليعل
والروصياو والمقررحاو .
الكلمات المفتاحية :الصورة الرقمية ،تصميم الواق ابفررايي.

الفصل األول
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أولا :مدخل

يرعر البحث الحالي الى األبعاد الوظيفية الرطبيقية للصورة الرقمية في نما ج
الرصميم الرقمي للواق اإلفررايي الثالثي األبعاد بصفر واقعا ً عاد انرارج بلى وفق
المحتداو الواقعية الري يرم اإلنرقال بها الى الجانب اإلفررايي الوظيفي في البحث في
خصائص ننواع الصور الرقمية وتصنيفاتها وطرائق توظيفها و ا يصاحبها ق بملياو
رجم وتخزيق وتصتير و ا يطرن بلى دذ العملياو ق تحوبو تقنية،ولما لهذ الررويباو
الرقنية ق ندمية في رجعلها ادة ثرية يم ق توظيفها في ابر ار بيئاو انية وز انية
تحاوي بوالم ننتثرو بفعل الز ق نو الرخريب المرعمت ووذلك لعوالم تمثل افررايا ً لواق
راد اإلفادة ن في جابو الرتريب المهني والوظيفي في الحياة المتنية والعس رية ،نن
العوالم المرشاب ة الري يقت ها الرصميم ابفررايي الرقمي والري دي نراج لرلك الرراويب
الصورية الطبيعية تجعل ق الصورة الرقمية المادة ابولى لما دو وائق نو رخيل في
انشاا الرعويض الم اني والمزج فيما بينهما إلنراج بيئة اصطنابية افررايية،لذا يثير
الباحثان السوآل اآلتي :ا اببعاد الوظيفية والرقنية في توظيا الصورة الرقمية في الرصميم
ال رافي ي بوصف األحاس الذ حيبنى بلي الرصميم األفررايي.
ثانيا:أهمية البحث :ترجلى ادمية البحث في ابتي -:
 افادة العا ليق في جال الرصميم اإلفررايي ،برية المسادمة في ابادة انشاا المواق
اآلثارية المنتثرة نو المرضررة ،بصورة طابقة ق ناحية ال يا والنوع.
 تعضيت الجانب األتصالي بق طريق انراج واق غير لا اديا ً يسهم في الرعلم
والرترظ بلى نظو او افررايية تفرر ورجود بوالم وان ورجودة نو سرحتثة بابرة
للز ان والم ان.
ثالثا ا :هدف البحث :ي مق دتا البحث وما في اآلتي:
 عمليا ا :ال شا بق دور الصورة الرقمية بوصفها العنصر األدم في تصميم الواق
اإلفررايي و وناتها الرقمية ورجودتها وطرائق برا ص عالجاتها وننماط تتاولها رقمياً.
 نظرياا :البحث في طرائق توظيفها العملية والرعر للوظائا الفنية والرقنية الري تجعل
نها بنصرا ً فابالً ،يم ق ل نن يمثل نقطة للرواصل ا بيق المسرخت والهتا ق تصميم
الواق ابفررايي.

رابعا ا :حدود البحث:
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ن -الحتود المويوبية :دراحة األبعاد الوظيفية للصورة الرقمية في تصميم الواق
األفررايي.
ابفررايي لشروة ني ونيم )) Iconem
ظ -الحتود الم انية:صور رقمية ق العر
الفرنسية لمسرج رجبلة الحصق الرو اني في حوريا.
و -الحتود الز انية :للفررة ق  2018الى  ،2019وونها تمثل راحل العر والرحتيث.

خامساا :تحديد المصطلحات:
-1الصورة :Image
ن -لغويا:رجاا في لسان العرظ ببق نظور ,ادة(ص.و.ر)الصورة في الش ل( .ابق

نظور ج، 2

ص) 492

ظ -إصطالحاا:الصورة دي الش ل الهنتحي المؤلا ق األبعاد الري ترحتد بها نهاياو
الجسم،وصورة الشم المفرغ في القالب ،فهي ش ل الهنتحي(.رجميل صليبا ،1982 ،ج ،1ص)741
و -الصورة الرقمية إجرائيا ا: Digital Imageطاقة يوئية وهرو رناطيسية لها قو او
الصورة الفوتوغرافية ق بناصر وبالقاو ونظم ش لية ولونية ندائية ،ترخذ ش الً بصريا ً
رقميا ً يمرلك ويانا ً ل دببو ترنوع بحسب ويوبها وطاقرها الرعبيرية.
-2الواقع اإلفتراضي :Virtual Reality
يولتدا الحاحوظ لمناظر ثالثية األبعاد لمحيط نو حلسلة
ن -الواق اإلفررايي لرويا :حاواة ِّ
ً
صا ق نن يرادا بلى شاشة
ق األحتاث تم ِّ ق النَّاظر الذ يسرخت
رجهازا ال ررونيًّا خا ًّ
ويرفابل عها بطريقة تبتو فعلية))https://www.almaany.com .
بر
ب -إصطالحاا:دو الر نولورجيا الري تمت المسرخت يق بخبراو واقعية داخل بيئة افررايية،
صور واقعية.
ت -تصميم الواقع اإلفتراضي اجرائيا :Virtual reality designبملية فنية وبلمية ترطلب
عتاو لحقة ثل الشاشاو وخو
نظو ة رقمية ترمثل بالحواحيب فائقة األداا
وقفازاو المحاواة..وغيردا ،وبرا جياو تشمل برا ص الرصميم ال رافي ي والمعمار
الثنائي والثالثي اببعاد ،ويرطلب هارة وخبرة و مارحة إلرجل صن بالم يحاوي الواق نو
احرحتاث آخر غير .

الفصل الثاني ( األطار النظري)
المبحث األول :الصورة الرقمية (مفهومها وأنساقها وطرائق خزنها
وتوظيفها):
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 .1الصورة الرقمية (: )Digital photoيم ق القول نن فهو ها دو ن رتاد للرعريا
الرقليت الذ بتدا بنصرا ً رئيا ً واداة للرعبير والرواصل البصر  ،ويررج رجذردا الى
ال لمة اليونانية القتيمة ايقونة ( )Iconالري تشير الى الرشاب والمحاواة (شاور ببت الحميت،2005 ،
ص )17-16ل ل ا تنقل ق احتاث و ا ترضمن ق اشاراو تعريفية بشخاص ونش ال
يم ق ادراوها حسيا وتحويلها بفعل الرطوراو الر نولورجية والرقنية المرساربة الى صور
رقمية تعرمت النظا الرقمي  Digital Systemالذ يعرا بالنظا الثنائي  Binaryبحرختا
اببتاد الثنائية ( )1.0بتاا ً ق الرقاط الصور بوحاطة ال ا يرا الرقمية او ادخال الصور
الفوتوغرافية ق خالل رجهاز الماحح الضوئي الى الحاحب اآللي وتحويلها الى صورة
عالجرها والرعتيل بليها وتخزينها يمق بملية تسمى  Samplingودي
رقمية لرر
ببارة بق نخذ بيناو صريرة ق الصورة الحقيقية الري تقسم في شاشة الحاحب اآللي الى
جموبة ق النقاط الضوئية ق المربعاو الصريرة والمسماة بي سل ,pixelويم ق
الحظة دذ النقاط المضيئة بنت ابقرراظ بش ل واا ق دذ الشاشة,ل ق شادتة الشاشة
بق بعت يؤد الى د ص دذ النقاط عا في د اغ ابنسان لرظهر وانها نسيص واحت يش ل
الصورة الضوئية الم ونة للصورة الحقيقية )(. (Continues imageنائل حرز هللا ,ديما
الضا ق,2008,ص)89

 .2انواع الصور الرقمية ):(Type of Digital Images
-1الصورة الثنائية البعاد(:)Binary Imageودي ابسط انواع الصور الري ترمثل باللونيق
اببيض او ابحود فقط وب تمرلك لون ثالث وير ز لها بالصفر والواحت ويشار اليها
بالمعنى (،)1 bit per pixelول ب سل ياخذ قيمة واحتة ثل الصفر ب سل واحت ووذلك يم ق
تر ون دذ الصورة ق انواع الصور ابخرى ثال صورة المسروى الر اد الري ترحول
باحرختا العربة( )Thresholdول()Bandيقابل لون واحت قبل العربة دو صفر وبعت العربة دو
واحت (.دنت رحرم حمت شعبان,2008,ص.)10
-2الصور المقاسة باللون الرمادي  :Gray -Scale -Imagesيمثل دذا النوع ق الصور بلى
نحاس لون واحت للصورة باببيض وابحود والذ يعرمت بلى ا رالك علو او خاصة بق
سروياو ابيااة للصورة الري تمثل  8bitبلى الب سل للبياناو ل ل نقطة يوئية في
الصورة,وتسرخت سروياو ر ادية تنترج ق(صفر )00-للرعبير بق الرترج اللوني في
الصورة ,وتسرخت دذ الصيرة في الحصول بلى الصور اببيض وابحود ق اخرى
لونة  (.انرصار رحمي وحى ,الواحطي ,خليل ابراديم ,2011,ص)109
الصور الرقمية الملونة في الرصميم
-3الصور الملونة :Color Imagesيم ق بر
اإلفررايي بش ل حتد ق خالل ا يوفر برنا ص ( )Adobe Photoshopق ا انياو
صيغ لونية بتة ثل( )RGBالمسرخت ة في اغرا العر الضوئي بلى
للرعا ل
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شاشة الحاحوظ والم ون ق)  )3Bandsول( bandل لون واحت) يعني ثالث الوان نحادية
للصورة وول لون يشار ل برمثيل عيق دو األحمر  redاألخضر  Greenواألزرق Blue
ويسمى نظا ( ،)RGBوول لون يأخذ  8ب  ،و جمل الصورة الملونة تمرلك 24ب ( 24 Bit
()per pixelدنت رحرم حمت شعبان ,2008 ,ص)12ورجم دذ ابلوان الثالثة عا ي ون اللون
اببيض الذ يعزى حبب تسمير بنظا األلوان الجمعية ،في حيق تسمى
صيرة()CMYKاللونية المسرخت ة في الطبابة باأللوان الطرحية بابيافة الى
صيرة( )LABالري تظهر اللون وما ترا العيق البشرية.
-4الصورمتعددة المكانات  :Multi spatial Imagesترميز الوان دذ الصور بالرعتد والري
يرم توفيردا ورجمعها ق قبل اببو تصوير خاصة تورجت فيها العتيت ق  Bandsقت يصل
في بعض ابحيان الى ئاو البانتاو وبنت العمل بليها تسقط دذ البانتاو وتطب دذ
الصور بطريقة ابلوان المرواوبة ما يعطي ابا ابلوان الثانوية،ويعطي رجودة ابلى بعت
الطب بحيث تضادي ابصل في سروى الجودة الفنية (انرصار رحمي وحى ,الواحطي ,خليل ابراديم
,ص )111-110بطريقة الرخطيط او الربويب وتوزيعاو الصور في الرصميم ابفررايي
برعتداتها اللونية الري تصبح فيها ق صور رعتدة ابلوان الى لونة (ا يجم ثال
تتررجاو ابحمر تت ص باللون ابحمر )و لك بعملية اإلحقاط بلى الصورة وي تصبح
للصورة ثالث الوان احاس فقط( .دنت رحرم حمت شعبان,2008 ,ص.)12
.3أنساق حفظ وتداول الصورة الرقمية :تسمح تقنياو الرصميم اإلفررايي للمصمم
بالقترة بلى الرح م في الصور الرقمية و عالجرها يمق تطبيقييق نحاحييق دما :األول
يرمثل برحسيق المعلو او الرصويرية ألرجل نن ت ون قبولة للمرلقي ,والثاني يرمثل بمعالجة
ق قبل اآللة بش ل سرقل (رافائيل غونزيلز ويول وينرز,1992,ص)13
بياناو المنظر إلدراو
باألحرعانة ببرا ص الحاحوظ اآللي الخاصة بأرجراا المعالجاو الرقنية والفنية للصور
الرقمية و عالجة اشاراتها الرقمية لرحسيق رجودتها وويوحها ،وادراك خواصها وترييردا
الروظيا األفضل بإحرختا رشحاو(فالتر)،وارجراا بملياو القص والت ص
لرر
والحذا وابحرررجاع ،دذا األ ر بيم ق ل نن يرم اب بق طريق نسق الصورة الذ
يروافق دذ العملياو لذا فل ل صورة نسقها،ا لذ حيرحتد تبعا ً لوظيفرها بحقا ً وانماط
خزنها في الملفاو بلى الوحيط الرقمي واحرختا ها في الرصميم اإلفررايي والري يسفاد
نها في الروظيا األ ثل بحقا ً الم ونة ق :
ن -نسق  :)Joint photographic Group( JPEGويسرخت لحفظ الصور الفوتوغرافية الرقمية
او التقة العالية والبسيطة وفيما بينهما ودي صيرة واحعة اإلنرشار ل ونها حهلة الرتاول
لمعظم األرجهزة الرقمية،وتقو ال ا يرا بضرط بياناو الصورة ق نرجل تقليل حجم الملا
وبالرالي زيادة بتد الصور الري يم ق تخزينها وتجميعها وبريها في شاشة الحاحوظ
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وحى,2017 ,ص  )34-33ل ق يرط الصورة بهذا النسق يؤثر حلبا في رجودتها

ودقرها .
ب-نسق  :)Format Tag Image File ( TIFFالخاص بحفظ الصورة المسروردة ق ال ا يرا
الرقمية و ق الماحح الضوئي  scannerنو ق برا ص عالجة الصور ,ويرميز بحجم ال بير
تطبيقاو النشر األحررافية
حجم النسق( )JPEGويحضى بشهرة واحعة
قارنة
ودنالك بتة صيغ للنسق تتبى توحعاو ( ,)extensionودنالك بعض الروحعاو ترعا ل بالية
يرط ق نوع  LZWالري بتضعا الصورة براتا ودذا النسق يتبم بمق لوني  24ب
يرميز بارتفاع رجودة الصور في وويوج تفاصيلها(،دنت رحرم حمت شعبان ,2008 ,ص )14ويسفاد
نها في طبابة الصور باحجا وبيرة بم ائق البنر فيس وغيردا.
ج-نسق :CCD RAWبعض ال ا يراو تسجل الصور في دذا النسق الذ ت مق ندمير في
نن بياناو الصورة الرقمية الملرقطة في يرم تخزينها وما رجااو ق الشرائح الضوئية دون
يوفر رجودة بالية للصور الرقمي(.انرصار رحمي
بملية يرط نو زيادة األ ر الذ
وحى,الواحطي ,خليل ابراديم ,ص)115

نن احرختا الصور في بملياو النقل وتراحل المعلو او ببر الشب او واألنررن
وبريها في الرصميم ابفررايي نصبح هما وظروريا ،األ ر الذ تطلب ايجاد آلية
لمن حذا نرجزاا ق الصورة نو تشودها فيرم يرط الصور الرقمية بتل تقليص بياناتها،
ا نن حجم الصور ولما وان وبيرا ً فان بملية نرحالها حرسرررق وقرا وبيرا ً األ ر الذ
يرطلب تقليل حعرها،دون الراثير بلى بياناتها بعملية تتبى آلية يرط الصورة(،زياد ببت
ال ريم ,حمت خليل ابو زلطة,ص )165وبلى الع س ق لك فأن الرقليص ق شأن نن يحذا رجزا
نو نرجزاا ويؤد بالنريجة الى يياع المعلو او وتشويشها بنت الرلقي ,ودناك جابن
لرقليص الصورة الرقمية دما :
 :Gray Level Reduction .1نقو برقليل المسروياو اللونية للصورة ودنا يرم بلى ()r.c
.I
 :Special Reduction .2يرم العمل بلى نحتاثياو بناصر الصورة ( )r.cالموق ثالً ()1.1
(دنت رحرم حمت شعبان,2008 ,ص )52ودنالك ننساق نخرى تسرخت لحفظ وتصتير الصور
الرقمية نثناا عالجرها بأحت البرا ص الحاحوبية الخاصة بالمعالجاو الصورية ،وتوظيفها
في الرصميم ابفررايي تر ون ق:
ن -نسق  :psdودو النسق الخاص بحفظ الصورة الرقمية و عالجرها في برنا ص ()photoshop
ا يسمح بإرجراا تعتيالو وايافاو بلى الصورة وون يم ق المسرخت ق تسجيل ول
اإلرجراااو والرعتيالو الري تحتث بلى الصورة اتاحة ا انية العودة الى نية رحلة
حابقة إلبادة تحريردا وبعت ابنرهاا ق المعالجة تحفظ الصورة في نسق اخر ثل ( jpeg ,
...)titf , bmpو جموبة نخرى ق األنساق لرسهيل نقلها وحفظها وتتاولها ربيا ً وشب يا ً نو
ألرجل توظيفها في الرصميم اإلفررايي الثالثي األبعاد .
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نرجهزة الحاحوظ
ظ-نسق  :pictيظهر دذا النسق برا ص ) )MAC DRAWالمسرعملة
نوع .Macintouch
و-نسق :bmpيعمل دذا النسق في برنا ص الرشريل( (windowsفي توزي المعلو او الرقمية
علو او الصور بلى ن رجهاز بر .
ا يسمح بعر
 -4النظمة والبرامج الخاصة بمعالجة الصورة الرقمية:دنالك برا ص واحعة اإلنرشار يفاد
نها في عالجة الصور نو ألرجل احتاث ترييراو او نثر ايجابي عيق بليها ،نولرحسيق
نوبيرها ،نو ايافة تعتيالو عينة لها ،نو اقرطاع ونيافة رجزا نو نرجزاا ،ثل برنا ص
 Adobe Photoshopو ا يقت ق :
ن -طرق تقنية توظا ندواو قص ود ص وتحجيم و عالجاو اظهارية رعتدة ،وتحويل
صيرة الخزن.
ظ -تنقية الصورة بالطرق الخاصة برعتيل نخطاا الصورة او تعتيل ايااة الصورة.
و-بملية قلب الصورة  Invertالناتص بق قلب ول قيمة في الصورة الى القيمة المعاوسة .
ث -بملية تحتيت حواا الصورة  Edge Detectionنو المناطق الري يحتث فيها تريير فارجيا
في قيمة الب سل لرحتيت نش ال عينة ورجودة في الصورة(.نائل حرز هللا,ديما الضا ق,2008,ص
)137-119

تعرمت همة نخريار الصور الرقمية بهيئاتها الش لية ودببتها الرعبيرية ابفررايية
الثنائية ا الثالثية األبعاد بلى خبراو المصمم الفنية وثقافات و هارات في احرختا
البرا ص والرطبيقاو الرصميمية المناحبة إلبر ار نف ار واقعية وان ن خيالية ترناحب
ادتاا الرصميم ابفررايي الوظيفية والجمالية وتجسيت الواق ابفررايي الذ يرم
اإلنرماس في وايجاد نوع ق الحوار الربادلي فيما بيق المرلقي والرصميم الري تعت ق
الوحائل الرواصلية الرفابلية ،ا نورجتو دذ البرا ص خياراو بتيتة,اب ننها قولب وحتدو
جموبة ق الخياراو,ووان بلى المصمميق العمل يمق الخياراو المقت ة بق طريق
بنقل الوظائا الرناظرية ثل الرلويق بالفرشاة والرحم بالقلم
القوائم..ول نها قا
الرصاص نو نحرختا الفرشة الى الحاحب ابلي (druck,Johanne &Emily Mcvarish
،,p333).وما بمل بر روا و صنعوا دذ الرقنية الى تزويت المصمم اإلفررايي ب ل
األدواو المسرخت ة في البرا ص الخاصة،فضال بق توفير األرجهزة الري يسرطي ق خاللها
نن يرعا ل البر جياو الري يحرارجها والري تم ن ق طرج نف ار ونرارجات اإلبتابية,
واببرماد بلى نوبيق ق ابنظمة دي:
أ-نظام البرامج النقطية (:)Bitmapتعرمت دذ البرا ص احرختا النقطة ووحتة نحاس للرعبير
بق لون عيق نو بتد وبير ق ابلوان ،ا تعرمت رجودة الصور والرصا يم بلى قتار
عيق ق البي سالو الم ونة لها ف لما ازدادو بتد البي سالو ولما حصلنا بلى نوبية
نفضل والع س صحيح،وبنت ت بير نو تمتيت دذا النوع ق الصور نو الرحو نو الرصا يم
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الى حت عيق ،نالحظ ورجود تشو عيق و لك ألن الصورة وبحسب نظو ة دذ البرا ص
روبة ق بي سالو ويتبى دذا الرشو ( Pixelizationزياد ببت ال ريم القايي.ص ،)10وتعرمت
وحتة( )pixelومفردة لقياس دقة وبناا الصور النقطية في بتد ق البرا ص الرصميمية
الخاصة في عالجة الصور الرقمية نذور نها :برنا ص ندوبي فوتوشوظ( Adobe
 ،)photoshopالليسرر(). paint brush(،)Illustrator
ب_نظام البرامج الخطية(  :)victor programتسمى البرا ص (المرجهية )إلرتباط رحم
نش الها بآلية نتجاداو الخطوط والمنحنياو ,تبعا ً لطرق ريايية تسمى
المرجهاو(,)victorsو ق ندم خصائص دذا النوع دو القترة والمحافظة بلى طبيعة
الرحو نو الرصا يم والصور نثناا الرحجيم الم اني وابادة ترتيب األش ال دون نية
تشوداو نو بيوظ تطرن بليها بالقياس وما يحصل في الصور والرصا يم النقطية ،وننها
حهولة تتاولها والرعا ل عها (انرصار رحمي وحى
ترطلب ساحاو نقل بنت الرخزيق
,2017,ص ،)26و ق دنا ترأتى رجتوى توظيفها في الرصا يم اإلفررايية الثالثية األبعاد ق
خالل بتد ق البرا ص الم ونة :
ووريل درو(  ،)corel drawادوبي الليسرريرور( ، ،)Adobe Illustratorادوبي ان
دزايق (  ،)3d max ( ،)Adobe in designبرنا ص ( . ) 4d cinema

المبحث الثاني :الواقع الفتراضي وعالقته بالصورة الرقمية
 -1الواقع الفتراضي المفهوم والمتغيرات :ب تزال فردة الواق ابفررايي بهمة بنت
ال ثير ق الناس ،لربما يعود السبب الى حتاثة المفهو  ،نو لقلة توظيف في الحياة اليو ية
للفرد ،والحقيقة نن دنالك خلط فيما بيق الرصور القائل بان الواق اإلفررايي ا دو اإل
نما ج ثالثية األبعاد نو صور جسمة لها بعت ثالث تصاحبها ؤثراو صوتية نو حروية،
وفيما بيق اإلشارة الى نن وحط ينرمس في المسرخت بطريقة تفابلية برية اورساظ الخبرة
نو الرترظ نو زيادة الفهم ،ا صمم واق العالم ابفررايي ألرجل ايجاد بوالم افررايية
حاحوبية رئية( )Virtual Worldsيم ق للفرد زيارتها والرعا ل عها،لربما ت ون لعوالم
ننتثرو نو تعري لألزالة بفعل الحروظ نو ال وارث نو الز ق ،ونخرى خيالية لم تورجت
بلى نر الواق ( ).Http://vgtc.org/tech.comنو نخرى تمثل نحرشرافا ً لما حي ون بلي
المسرقبل المرأثر بالمسرحتثاو الر نولورجية الري دي في حالة دائمة ق الرطور ،نو تجسيتا ً
لرواياو الخيال العلمي ،دي بيئاو يرم نبرتابها لر ون نريا ً نخرى يسعى صممودا الى
نقلنا الى بوالم ت اد نن ت ون واقعا ً لموحا ً ل بتة نواج نها الرعليمية ثل قيا المرعلم
بجولة في نرجزاا رجسم ابنسان ،والررفيهية والقيا بجولة في العوالم الخيالية للقصص
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األحطورية ،والرتريبية ورعلم الطيران والروص في البحار العميقة ،والرعريفية لمواق
نتثرة اثارية نو حياحية يصعب الوصول اليها بفعل ال لفة المادية نو الطبيعة الجيولورجية.
 -2فكرة الواقع الفتراضي :تقو ويوبر بلى آلية عينة ودي نقل الناس الى ان
بيئاو ينرمسون فيها ودم في
يرصورون ننهم في  ،والعمل بجت بلى نقنابهم بالرعا ل
الواق ب يرعا لون عها اإل افررايا ً.
-3تعريف الواقع الفتراضي:برف قا وس نوسفورد ابنجليز بلى نن واق (غير حتد
نو واقعي,ول ن يصور شي حقيقي نو ل ورجود فعلي) )،المؤتمر المعمار التولي
السادس.2005 ,ص ،(8نن الواق ابفررايي نصبح اليو يسرخت لوصا الرطبيقاو الري
يم ق الرفابل فيها المعلو او الم انية والز انية ،ولذا نجت ل تسمياو بتة نها الحقيقة
اإلفررايية نو البيئة اإلفررايية نو الرخيلية نو الرفابل الثالثي األبعاد نو المحاواة
البصرية...وغيردا.
-4نظم الواقع الفتراضي :تعرمت دذ النظم بلى نرجهزة وبرا ص حاحوبية ألرجل اإلحرعمال
الرفابلي الم اني والز اني الفور للوحط الرفابلي بما تشمل ق تخالو و خررجاو
وندواو وبياناو تمثل البيئة اإلنرماحية للمسرخت الري تمت بالشعور بالحقيقة – الودم ،ل ق
ليس ول ننظمة بيئاو الواق اإلفررايي انرماحية ،لذا يم ق تصنيفها الى ثالثة نقسا
ودي وما في اآلتي ( :ابراديم احمت حمت ,2005 ,ص)5
ن -ابنظمة ابنرماحية :تحيط بش ل وا ل بالمسرخت بش ل افررايي ,ويرم لك ق طريق
خو الراس(  )Head-Mounted-Displayوشاشة
نرجهزة رخصصة ثل رجهاز بر
بر بلى رجتار وبير ودذ تحراج الى قوة حاحوظ بالية ل ي تجهز بيئة واقعية فائقة
اإلقناع.
ظ -األنظم الالانرماحية :تسرخت نرجهزة نوثر بمو ية ,ودي تماثل تقنياو البرا ص
المسرخت ة ل ق النظا ب يرمر المشادت بصورة شا لة ,وتوصا نحيانا ً بانها نافذة طلة
بلى العالم تم ق المسرخت ق رابعة الحقيقة ابفررايية ق طريق شاشة نو بارية ب
تروافق المجال ال لي للمشادت .
و -األنظمة شب ابنرماحية :المت جة الواق الحقيقي والري تسمح للمسرخت بالرفابل
وال ق الواق الحقيقي واإلفررايي ،ثال بلى لك الفيتيو اإلفررايي والصور
الحاحوبية ودي همة للبناا في تصميم العالم اإلفررايي.
-5وسط الواقع اإلفتراضي وواقع التعامل معه :ان ا يميز وحط الواق األفررايي دو
ن رالو خصائص نوبية ،نحرنرجها الباحثان ودي وما في ابتي:
النما ج ،والقترة بلى األحر شاا نو الرريير.
أ -الرفابل :المرمثل بالمسرخت

512

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (1); January 2020

Route Educational & Social Science Journal
Volume 7 (1); January 2020
ب -العالقاو الم انية :البيئة الثالثية األبعاد الري تسابت بلى الفهم وفر نوع ق السلطة
الري تزيح الخيال و ق ثم حيطرة دذ النما ج بلى حواس المسرخت و ق ثم تسري فعل
الرفابل الفابل.
ت -التوقيت الزمني:ودي اللحظة الري يرم الرفابل فيها النما ج ونوع ق الجتولة الري
تمثل توقيراو لمسيرة رجولة المسرخت لحظية وان ن تاريخية ن سرقبلية.
 األجهزة الموظفة في الواقع اإلفتراضي :والري يم ق تقسيمها الى-:
 -1المكونات المادية ( :( Hardwareوتشرمل بلى وحتاو ت نولورجية تقنية تر ون ق:
)( Campbell , Dace , 1996.

الري
المرئي واألظهار : Visualizationوتمثل بتدا ً ق نظم العر
ن -ارجهزة العر
تنحصر همرها في بر صور الواق اإلفررايي وتريردا تبعا للحارجة و وق المسرخت
والم ونة ق بتة ننواع ودي:
المرئياو بلى شاشة واحتة .Single Projection
 -1بر
 -2بر المرئياو بلى بتد ق شاشاو الحاحوظ  Computer Monitorل ي تؤد او
الرر وتنقسم دذ ايضا الى انواع نها الشاشة الواحتة ،نو الشاشاو المرعتدة.
المثب بلى الراس( ) Head Mounted Displayونظا ال ها ((CAVE System
-3العر
وتقسم ننظمة نرجهزة العر بلى نخرالا شاربها بملياً ،الى نربعة ننواع يم ق تصنيفها
بحسب األرجهزة الموظفة ودي وما في اآلتي:
 -1نظام العرض األسقاطي :ويشمل المجال البصر للمشادت الذ يملىا بشاشاو
تعر العالم اإلفررايي ،وت ون دذ ن ا ثبرة نو رنقلة ،بحيث تسمح للمسرخت بالرنقل
خاللها افررايياً ،ويقو المسرخت بإرتتاا نظاراو ثالثية األبعاد وصولة بأرجهزة همرها
ت ريس البعت الثالث(.ابراديم احمت حمت ،ص )31
سرخت ا نظا ا ً نوثر
 -2نظا العر المرعتد :ويرمثل نطاق في بتد ق شاشاو العر
تعقيتا ً يسمى بنظا ال ها الذ يعت وحط صوتي ويوئي ثالثي األبعاد بالي التقة ويم ق
نن يورجت في غرفة واحتة ويسرخت نوثر ق شخص( .ابراديم احمت حمت"  ،ص )32
 -3نظا بر حطح الم رب:ويرم العر اإلفررايي في بق طريق شاشة الحاحوظ
بصورة نفقية وان ن بمودية ،ودو نظا بسيط وون ب يحقق قترا ً وبيرا ً ق
ابنرماحية،وي ون نقل ولفة ق حابقاتها وتزداد قترتها الرفابلية باإليافاو المرمثلة
بالنظاراو الثالثية اببعاد والقفازاو وغيردا.
 -4رجهاز العر المثب بلى الرنس:ويرمثل بخو ة تُرتتى بلى الرنس في داخلها شاشري
سرشعر لحروة الرنس وحماباو
بر صريرتان ويعران ن ا بيني المسرخت ،
لنقل الصوو ،ودذا النوع يوفر نحساحا ً باألنرماس والرفابل المرئي والصوتي والحروي،
وا ا ا تم ايافة المؤثراو المناحبة للواق اإلفررايي فأنها حرعزل المسرخت تما ا بق
حيط الطبيعي ( جلة ت نلورجيا المعلو او وابتصابو ,2007-ص )1
ثانياً :الم وناو الال ادية ( :(Softwareوتشمل بلى العتيت ق البرا ص الحاحوبية والري ق ندمها:
ن: Chief Architect -برنا ص خاص برصميم المباني والمشاري المعمارية وبالمقاط
الهنتحية الجادزة الري يم ق ادرارجها بالرحم .( Kitchens , Kevin USA
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ظ : Auto CAD -ودو نحت ادم برا ص ال اد ابولى ويشرل بلى الحواحيب
الشخصية,ويسرخت بش ل بتائي في بمل الخطوط والتوائر وابقواس وورابة النصوص،ن
بمل القائمون بلى دذا البرنا ص برطوير بإيافة ندواو الرحم الثالثية األبعاد حيث يم ق
بمل انمو ج ثالثي األبعاد ن ( Http: // www. Khayma. Com).
و : 3D Max -ودو ق البرا ص المخصصة لمحررفي الرصميم الثالثي األبعاد ،وفي
ندواو تصميم الحروة واألنارة وزاوية الراليا ونظهار األش ال بزاوية 360دررجة نفقيا ً
وبموديا ً ول افة اإلتجاداو ،ويم ق للمصمم ايافة العتيت ق المال س والمؤثراو
للبرنا ص واحرعمالها حيق الطلب ،ويعت ق ندم برا ص الرصميم اإلفررايي.
ث : Maya -ودو نحت برا ص ال اد المهمة الري تسرخت لعمل الراثيراو البصرية وخلق
الراثيراو الحروية الثالثية اببعاد،بتقة بالية ودو نحت ندم برا ص ننشاا وتصميم نفال
األنيميشق في الوق الحاير)Http:// www. Auw sat.com).
 -6واقع توظيف الصورة الرقمية في التصميم الفتراضي:ترنوع تياو توظيا الصورة
الرقمية ،بتبلة ادميرها في جابو الرصميم اإلفررايي المرنوبة وبحسب المبتن القائل بأن
الرصميم الجيت دو ترتيب للعناصر المصورة في وحتة ررابطة او ويان رناحق لها
قيمة نفسية
ويوع بعين يم ق ادراو بصريا (ريوان ي ببت هللا ,2019,ص  )57ودو
وتاريخية لتى المسرخت  ،بما يثير ق بوا ل انربا ورجذظ ألدرما ات بفعل الصور
المصحوبة نحيانا ً بالحروة والصوو الموظفان في الرصميم ابفررايي ،وبما تع س دذ
الصور ق حلطة ف رية وش لية بميقة ألحروائها بلى عاني ودببو تعبيرية ،واألنرقال
ق ندراك بنيرها السطحية الى العميقة يرجلى برأويلها ،و ق ثم حررحتد قيمة ندميرها بما
يؤدي الواق األفررايي ومنظو ة رجا عة لها.
 -7الصورة الرقمية في التصميم الفتراضي التاريخي :يم ق لهذا المعطى الرصميمي
الرفابلي ق نن ينقل المسرخت الى بوالم نتر ورجوددا بفعل الرخريب نو بوا ل الرعرية
البيئية ببر العصور ،األ ر يشب نبادة بناا رجتيتة لها نشرراطاو بعينها ،ا يقو المصمم
بررتيب العناصر المرئية وفق نظا عيق بعت قيا بتراحاو حول بيئة الرصميم
وخصائص المرلقي ق نرجل تحتيت نولوياو الرصميم وفقا ألدميرها البصرية ما يسابت
المرلقي بلى احريعاظ الرصميم بأفضل صيرة بصرية م نة (Bittermann, Ciftcioglu and
،others, Michael, P.(1-3)).بحرحضار ول دذا األرث الحضار وصهر في بوتقة واحتة
تظهردا رجملة ق األدواو الرقمية رو بمراحل تطورية بتة .
مؤشرات الطار النظري
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 -1ترجلى همة عالجة الصور الرقمية في تطبيقييق نحاحييق :األول يرمثل بمعالجة
المعلو او الصورية لر ون الصورة قبولة للمرلقي ،والثاني :يرمثل بمعالجاو بياناو
المنظر إلدراو ق قبل اآللة بش ل سرقل.
 -2ل ل صورة رقمية نسقها الذ حيحتد قتار الرعتيالو الرقنية الري تجر بليها ،والري
حرحتد سروياو صالحية توظيفها في الرصميم اإلفررايي.
 -3صمم واق العالم اإلفررايي ،إلداا وظيفة ترمثل بانرماس الفرد في بوالم افررايية
حاحوبية رئية تم ن ق الرفابل عها ،برية ت برجربة تنقل الى وحط صنابي آخر
رعتد و رنوع الوظائا ابدائية.
-4تمثل واق العالم اإلفررايي احرشرافا ً للمسرقبل ،نو ننشاا وحط تفابلي لعوالم انتثرو،
تمت المسرخت بخبرة تصميمية ابتابية وبيرة وفي وق قصير ،وتمثل دذ الميزة الفرق
األدم بيق تصميم العالم ابفررايي والوحائل الرصميمية الرقليتية المقابلة.
 -5يقو ويوع العالم ابفررايي بلى آلية نقل المسرخت يق الى ان يرصورون ننهم في
والعمل بلى نقنابهم بالرعا ل بيئاو تصميمية ينرمسون فيها ودم في الواق ب يرعا لون
عها اب افرراياً.
-6يم ق الوحط الرصميمي ابفررايي الرفابلي المسرخت ق ابحر شاا يمق نظو ة
العالقاو الم انية الري تسابت بلى الفهم وفر حلطة الخيال الري تسيطر بلى الحواس
وفق توقيراو ز نية جتولة.
الفصل الثالث:منهجية البحث:
نبرمت الباحثان المنهص الوصفي في الرحليل ،بابربار األ ثل للروصل الى تحقيق ندتاا
البحث.
مجتمع البحث وعينته:
ابفررايي لشروة ني ونيم
بيناو البحث صور رقمية ق العر
شمل
) )Iconemالفرنسية لمسرج رجبلة ،والحصق الرو اني في حوريا ،ا اخريرو بيناو
البحث بش ل قصت وفي الفررة المحتدة ق  ،2019-2018و لك لألحباظ اآلتية:
 -1الرطور في جال الرقنية الرقمية في جال الرصميم والرصوير والمعالجة والرنفيذ.
-2ألنها برو لصور ر ا لة افرراييا ً وتمثل واقعا عاد انرارج بلى وفق األصل،
ضافا ً الي قيمة اظهارية تفوق األصل في رجانب دقة الرفاصيل.
 -3تناول ويوع توظيا الصور الرقمية في نبادة تصميم الواق بصورة افررايية.
نخرار الباحثان نمو رجيق صورييق ،ودي صنفاو رنوبة الر ويناو والمضا يق.
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أداة البحث  :تحقيقا للوصول الى دتا البحث تم تصميم احرمارة تحليل ( حاور الرحليل)
ابرمتدا الباحثان والري ارت زو بلى اتم تحصيل ق ؤشراو اإلطار النظر و ا
يروافق والبحث العلمي.
صدق األداة :لرر انجاز رطلباو البحث والرحقق ق صتق نداة البحث تم بر
ابحربيان الخاص باحرمارة الرحليل بلى لجنة ق الخبراا( )و ابخرصاص التقيق في
جال الرصميم قبل تطبيقها والوصول الى ش لها النهائي ,وقت تم ابرجماع بلى صالحية
فرداتها بعت ارجراا الرعتيالو والمالحظاو الذ اوسبها صتقها الظادر ق الناحية
البحثية بغرا تطبيق الرحليل في دذا البحث .
تحليل العينات:
ننمو ج رقم ()1
سرج رجبلة ،حوريا
الموق ابل رروني:
https://alkhaleejonline.net
تصوير و عالجة رقمية:شروة ني ونيم
الفرنسية
الوصف العام :ظهرو الصورة الرقمية
الموظفة باللونيق األحود واألبيض
وتتررجاتهما ،ن ثل ش ل نصا دائر
بعت ثالث يظهر رجانب المترج وحاحة
العر  ،وبتو راحل اومال العمل ق
رجانب الرصميم الثالثي اببعاد شرولة بنسبة
 %50و عها الهي ل ابفررايي قبل ابوساا بالمواد الخا ابصلية في الخلا ،الش ل
بمجمل يمثل رحلة ق راحل اببتاد النهائي ألرجل الروظيا ابفررايي.
المعالجات الرقمية:رجااو الصورة في دذا األنمو ج بصيرريق األولى:باألحود واببيض
وتصنا دنا في خانة الصور المقاحة باللون الر اد ،ن يعرمت دذيق اللونيق بلى
علو او نخرى تخص ابيااة ودذ المعلو او تمثل ()8bitبلى الب سل ل ل نقطة
يوئية واحرخت دررجاو ر ادية انتررج ق(صفر الى  )00ا تسرخت دذ الصيرة
للحصول بلى اللونيق األبيض واألحود ق الصور الملونة ،ن ا الصيرة الثانية ودي
(-1)ن. .د.ايمان ط ياحيق،رجا عة برتاد,ولية الفنون الجميلة ،قسم الرصميم.
-2ن. .د.ححر بلي حرحان,ولية الفنون الجميلة ،قسم الرصميم.
-3ن، .د .دينا حمت بناد  ،رجا عة برتاد,قسم النشاطاو الطالبية ،تصميم .
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الثالثية األبعاد و الري تم الحصول بليها ق طريق نخذ نوثر ق صورة واقعية للم ان و ق
زوايا خرلفة و عالجرها بأحت برا ص المعالجة الصورة ق جموبة برا ص ( (Adobe
 ،Illustratroو ق ثم رجرى تش يلها بلى وفق ا تم احرحصال ق صور عالجة ليجر
تجميعها في برنا ص ثالثي اببعاد ،وفي حالة بت تلبية ن صورة ق دذ الصور المعالجة
للمشهت الثالثي فأنها حوا لق تهمل بل حرعطي تصور آخر يمت المصمم بسبل الخطواو
الري حيقلتدا لمحاواو المشادت الصورية المفقودة وبتررجة رقت ة تصل الى اظهار
تفاصيل قت ت ون رضررة نصالً في النمو ج الواقعي.
صالحية التوظيف الفتراضي للصورة:فنيا ً ووظيفيا ً نوتو الصورة البعت الراريخي
للمشهت ،وببرو بق دوية الم ان ،ونويح الرفاصيل التقيقة ألرجزاا المبنى ،وما وان
الر ا ل الثالثي األبعاد رجعل نها وحتة بنائية رملة المشادت الم انية لتررجة تقن
راباو األبعاد الحقيقة
المسرخت و لك بسبب اببرناا في اظهار الرفاصيل التقيقة
لألرجزاا والتقة في ربط بعضها ببعض،لذا تعت خا ة رجيتة لالحرعمال في العر
ابفررايي بعت نن يرم نيافة ؤثراو ابنارة والصوو والحروة ،ويجب الرأوت قبل
المرور بالمرحلة الثالثة المرمثلة بابخريار التقيق ألحت برا ص ال اد وأن ي ون برنا ص
 Mayaالذ ل ن انية بمل المؤثراو البصرية وايجاد الرأثيراو الحروية الثالثية
األبعاد ،ن انياو تقنية نخرى ثل نيافة الشخوص وغيردا.
ننمو ج رقم ()2
الموق الرو اني ،حوريا
الموق ابل ررونيhttps://alkhaleejonline.net:
تصوير و عالجة رقمية :شروة ني ونيم الفرنسية
الوصف العام :ثل النص البصر الرقمي في دذا ابنمو ج نظرا ً با ا ً لمجموبة ق
المباني المحاطة بسور خاررجي ترخلل بناياو تشب نبراج الحراحة ،وتفاوت ديئة المباني
الخاررجية في ابرتفاع والمساحة
والش ل،المجموبة ولها بتو ووأنها
شيتو بلى ربوة رتفعة نوبا ً ا،
وبتو ال رلة و ل نفصلة بق ا
يجاوردا ،ولم تحيط الصورة الممثلة
للمشهت الخاررجي العا بجمي
تفاصيل نشآت  ،لذا فأن الصورة ثل الجانب األيمق فقط،الذ بتا خاليا ً ق الجانب
الحياتي ،ما بزز ق قيمر اآلثارية.
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المعالجات الرقمية:رجااو المعالجة بلى وفق الراليا العا ة للمشهت ا تطلب األ ر اظهار
ناطق بعينها ق دون ابدرما بالرفاصيل التقيقة،ليش ل المشهت تصورا ً اوليا ً لهوية الم ان
ونقطة شروع ألرجل تهيئة المرلقي للرجوال في باقي ن اوق الموق ،وتم ننشاا ناطق عينة
ثل الجتران والمساحاو ابريية رقميا ً ل ي ت ون بتيال نوبيا ً يؤوت دوية الم ان،وتجل
القيمة الفعلية للمشهت وونها رجااو ق األبلى بما يعرا بالمنظر الجو ل ي يبيق نوبر
بسطة رجتة وتم بنفس ندواو
قتر ق األثر الراريخي،المعالجة تبعا ً للصورة وان
المعالجة الرقمية في األنمو ج رقم ( ،)1الصورة تصلح للعر األحقاطي ألنها حر ون
نوثر فابلية حيق بريها بلى الشاشة ،بن ق غير المنطقي تحليق المسرخت فوق
المشهت ،بل الف رة دي الرجوال في نو حول ،ووان بملياو الحذا والرشذيب وابيافة
القيمة البنيوية للمشهت،
طاغية بلى المشهت و ل ،تعتيل صادر ابيااة لررناحب
ولربرز ناطق البعت الثالث ونيضا ً حتود األش ال المرتاخلة والمرراصة.
صالحية التوظيف الفتراضي للصورة :الصورة تصلح للروظيا ابفررايي وونها حرمثل
شهتا ً با ا ً يمثل تخالً لفهم المسرخت لهوية الم ان باببرماد بلى اورت نو ا حيرم ق
تعليل ورابي رافق لها،ونن دذا الوحط الرقمي يصلح وأن ي ون قت ة مهتة ب
نوثر،بمعنى نن نحقاطي نوثر ما دو تفابلي،ونن صالحية الخا ة الموظفة في دذا
ابنمو ج ب ترعتى بق وونها تخال لما حيلي ،الصورة تصلح للجانب الرقتيمي والطبابي
نو الرقمي الثاب نو بما يعرا بـ( ،)still lifeبعت نن يرم نوسائها بالمال س الحقيقة للمبنى
الرلويق ل ي تحقق نقصى دتا وظيفي.
الفصل الرابع
نتائج التحليل خرج الباحثان بعتد ق النرائص الري ا ق احرخالصها ق تحليل العيناو،
وادم دذ النرائص-:
 .1قيتو الصور الموظفة في األنمو رجيق باألصل الراريخي لها ،وارتبط بصريا بعا ل
الز ان والم ان والذ يعت شرطا ً لز ا ً للمصمم وما في ابنمو رجيق رقم (.)2،1
 .2ابرمتو المعالجاو الرقمية للصور الموظفة في الواق ابفررايي وفق رطلباو
الصورة الملرقطة المطلوظ تصحيحها والري يشررك فيها نوثر ق برنا ص خطي ونخرى
ثالثية اببعاد ألرجل المزج بيق الحصيلريق بما تريح ق بملياو انشاا تاثيراو فنية
وارجراا بملياو الرصحيح وابيافة والرعتيل ببادة الش ل الى حالر ابولى وما في
ابنمو رجيق رقم (.)2،1
 .3تبيق ابرماد الرصميم ابفررايي ل ال ابنمو رجيق رقم ( )2،1الصور المقاحة باللون
الر اد  Gray -Scale -Imagesللرعبير بق الرترج اللوني في الصورة بلى نحاس لون واحت
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للصورة باببيض وابحود بما تمرل ق علو او خاصة بق سروياو ابيااة للصورة
الري تمثل  8bitبلى الب سل للبياناو ل ل نقطة يوئية في الصورة ,واحرختا ها سروياو
ر ادية تنترج ق (صفر.)00-
 .4لجأ المصمم الى ارحاا ف رت الرصميمية و زج الواق والخيال بابرماد المحاواة
المرتبط بالخبرة الذدنية والمهاراو الرقنية والرصميمية في الرعا ل ابدواو الرصميمية
وما يظهر في النمو رجيق رقم (.)2،1
 .5تبيق احرختا ابنمو رجان ( )2،1نظا العر األحقاطي وت ريس البعت الثالث للصور
الرقمية الري تمأل شاشاو العر في بيئة الواق اإلفررايي وتسمح للمسرخت بالرنقل
خاللها افرراييا ً ق خالل ارتتاا نظاراو ثالثية األبعاد وصولة بأرجهزة حاحوبية .
استنتاجات التحليل
-1ان وظيفة الصور الرقمية في الواق ابفررايي قيتو باألصل الراريخي لها ،ودذا يعت
شرطا ً لز ا ً للمصمم.
-2ان عالجاو الصور الرقمية تم وفق رطلباو الصور الملرقطة ونشررك فيها نوثر ق
برنا ص خطي ونخرى ثالثية اببعاد وألرجل المزج بيق الحصيلريق.
 -3ان الصور الرقمية المعروية في الواق ابفررايي تصلح للعر ابحقاطي نوثر
ق الرفابلي المباشر وابنرماس في المواق ابثرية للرعرا و شادتة المعالم المطمورة
في العالم الحقيقي .
الخيال في
 -4ان وظيفة الصور الرقمية ابحاس تعرمت احلوظ حاواة الواق الحقيقي
تصميم الواق ابفررايي والري تؤحس ق خالل الخبراو الذدنية والمهاراو الرصميمية
للراثير في المرلقي.

التوصيات:رجااو تبعا ً لما توصل الي الباحثان ق احرنرارجاو باآلتي:
 -1العمل بلى ندخال الرجربة في الميتان العراقي ألرجل الرعرا بلى ا تم خسارت في
الحرظ بلى األخيرة بلى ابرداظ.
 -2الروح في جال البحث الرقني لالحرفادة ق الت ص بيق برا ص المعالجة الرقمية وبرا ص
ال اد.
المقترحات :يقررج الباحثان البحث في اآلتي:
 -1فابلية توظيا الواق ابفررايي في اببالن الرقمي الحتيث.
المصادر العربية
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 .1نبق نظور (,لسان العرظ) ,دار المعارا ,للنشر والروزي ,المجلت األول,القادرة ,رجمهورية صر العربية
,د.و .
 .2ابق نظور  :لسان العرظ  -دار لسان العرظ -بيروو -ادة ص.و.ر – .ب  ،ج. 2
 .3انرصار رحمي وحى,الواحطي ,خليل ابراديم,الرصميم الرقمي وتقنية ابتصابو الحتيثة,دار الفراديت
للنشر والروزي ,برتاد .2011,
 .4انرصار رحمي وحى,اوراق بلمية ورالى سرقبلية في الرصميم ال رافي ي,برتاد ,رب الفرح.2017,
 .5رجميل صلبيا ,المعجم الفلسفي لأللفاظ العربية والفرنسية وابن ليزية,دار ال راظ اللبناني للطبابة والنشر,بيروو,لبنان
.1982,

 .6رجميل صليبا،المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واألن ليزية والالتينية,ج،2بيروو ،دار ال راظ
اللبناني.1982,
 .7رجميل صليبا ،عجم المصطلحاو الفلسفية ،دار ال راظ البناني ،بيروو – لبنان ،حنة  ،1982ج.1
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