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 فــي األدوات التــي يســتخدمها 
ً
 الفتــا

ً
 و تطــورا

ً
 كبيــرا

ً
يشــهد العالــم منــذ ســنوات تصاعــدا

قراصنــة األجهــزة الرقميــة لالختــراق بهــدف التجســس والتخريــب وســرقة املعلومــات ، وهــو 

مــا يســتوجب أن يكــون املتعلمــون علــى درايــة شــاملة بآثــار تلــك الجرائــم علــى أمــن وســالمة 

املعلومــات املهمــة و الشــخصية ، و فــي هــذا الكتــاب قدمنــا بيــن يــدي املتعلميــن ثــالث وحــدات :

الوحــدة األولــى : )األدوات الرقميــة( و التـــي تضمنــت التعريــف بمثلــث أمــن املعلومــات، 

وكيــف تحمــي جهــازك الرقمــي؟ وكيــف تحافــظ علــى خصوصيــة معلوماتــك ؟ وكذلــك دور 

أجهــزة الدولــة املعنيــة فــي مالحقــة ومحاربــة تلــك الجرائــم وســن القوانيــن الالزمــة لذلــك .

 مــــن برامـــج تركـــيب األفــالم 
ً
الوحــدة الثانيـــة: )املعـــــالجــــــة الرقميـــة( و هـــــــي تتنـــــاول واحـــــدا

Video Compositing والتــي تعتمــد أســلوب العقــد و هــو برنامــج )Natron( ،  و ذلــك أن 

 واسعا من املهتميـن بها ، وفي هذا الكتاب نضع بين أيدي أبناءنا 
ً
تلك البرامج تلقى اهتماما

. )Natron(املتعلميـــن مفاتيــح هــذا البرنامــج

أمــا الوحــدة الثالثــة : )املنتجــات الرقميــة( فقــد احتــوت علــى الجــزء األخيــر مــن الكتــاب 

وهــي تتعلــق باملشــاريع ، وكيــف يقــوم املتعلــم بإعــداد مشــروعه الخــاص ليحقــق بذلــك مــا 

تعلمــه مــن معــارف وحقائــق ومــا اكتســبه مــن مهــارات، ومــا ترســخ لديــه مــن قيــم واتجاهــات .    

إننــا نأمــل أن نكــون قــد وفقنــا فــي اختيــار  وعــرض تلــك املوضوعــات ألبنائنــا املتعلميــن بمــا 

يعــود عليهــم بالنفــع فــي حياتهــم اليوميــة واملســتقبلية، كمــا نرجــو أن نكــون قــد أضفنــا لبنــة 

فــي بنــاء صــرح عالــم التقنيــة بمــا يحقــق الرقــي والتقــدم ألبنائنــا املتعلميــن لخدمــة أنفســهم 

ووطنهــم وأمتهــم .

املؤلفون
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رمز QR املوجود في غالف كل درس يحتوي جميع ملفات األنشطة و أوراق العمل الخاصة بالدرس
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أمن املعلومات 1

: مثلث أمن املعلومات.
ً

أوال

ثانًيا: طرق خرق املعلومات )القرصنة اإللكترونية(.

الدرس األول

1 - أمن املعلومات



قرأ بدر خـبًرا أثناء تصفحه إلحدى الصحف اإللكترونية عن اخـتراق أنظمة إحدى الشركات 

ونشــر بياناتها، مما أثار تســاؤالته عن أمن نظم املعلومات، وبدأ بالبحث عن هذا املوضوع.

اإلستكشاف
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أمن املعلومات 1

التعـلـم

يشــهد العالــم منــذ ســنوات تصاعــًدا كبيـــًرا فــي األدوات التــي يســتخدمها قراصنــة األجهــزة الرقميــة لالخـــتراق بهــدف 

التجســس والتخــر يــب وســرقة املعلومــات. 

وفي هذا الجزء ستتعرف على مفهوم أمن املعلومات وطرق حماية بياناتك من القرصنة اإللكترونية.

أمن املعلومات يعني الحماية املمنوحة لنظام املعلومات اآللي للحفاظ على ســالمة املعلومات بكل الوســائل من 

املخاطــر التــي تهددهــا مثــل العبــث بهــا أو ســرقتها أو حذفهــا.

يســتخدم مصطلــح CIA كمعيــار لتقييــم أمــن نظــم املعلومــات للشــركات واملنظمــات. وهــو يشــير إلــى الســرية 

التالــي: بالشــكل  كمــا   .Availability وتوافراملعلومــات   Integrity Confidentiality،الســالمة 

مثلث أمن املعلومات أوًل

السرية:

سالمة املحتوى:

التوافر:  ضمان إمكانية الوصول إلى املعلومات واستخدامها لألشخاص املصرح لهم. 

السرية

سالمةالتوافر
املحتوى

وضــع القيــود الالزمــة للوصــول إلــى املعلومــات والكشــف عنهــا، بحيــث ال يطلــع عليهــا إال املصــرح لهــم، بمــا 

يضمــن حمايــة الخصوصيــة الشــخصية وملكيــة املعلومــات.

الحمايــة مــن تعديــل املعلومــات أو إتالفهــا مــن قبــل غـــير املصــرح لهــم، بمــا فــي ذلــك ضمــان عــدم 

التنصــل مــن املعلومــات وصحتهــا.

يعتبر جهاز الحاسب اآللي في مدرستك من املمتلكات العامة، فحافظ عليه باالستخدام السليم.
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الوحدة األولى :األدوات الرقمية

طرق خرق املعلومات )القرصنة اإللكرتونية( ثانيـًا

يستخدم قراصنة املعلومات العديد من الطرق والحيل الختراق معلوماتك والوصول إليها.
وسنتناول في هذا الجزء بعض هذه الطرق وكيفية الحماية منها.

 Server موقع إلكتروني مز يف يشبه املوقع اإللكتروني الحقيقي املثبت على خادم

أو جهاز حاسب آلي شخ�صي لتوجيه املستخدمين إليه لسرقة معلومات حساباتهم.

اكتب عنوان املوقع اإللكتروني في الصور التالية، وتعرف على املوقع الحقيقي.

الحظ: 

يمكــن للمختــرق أن يصمــم نســخة مشــابهة ملوقــع إلكترونــي حقيقــي موثــوق علــى أنــه املوقــع نفســه لكــن ال يمكنــه 

استخدام نفس عنوان املوقع املوثوق، لذلك من السهل معرفة ما إذا كان املوقع الذي نتصفحه هو املوقع الحقيقي 

املوثــوق عــن طريــق فهــم طريقــة كتابــة عناويــن املواقــع.

...................................... .............................................

حقيقي / مزيف حقيقي / مزيف

Pharming التز ييف
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أمن املعلومات 1

أقسام عنوان املوقع:
عنوان املوقع يظهر في شريط عنوان املوقع للمتصفح، وهذا مثال لعنوان موقع إلكتروني . 

يتكون عنوان املوقع من أكثر من جزء وهي كالتالي:

البروتوكول Protocol: هي الطريقة التي يتم عن طريقها طلب صفحات اإلنترنت.

العنوان الفرعي Subdomain : هو عنوان داخلي اختياري للموقع، ويمكن أن يكون أي اسم يحدده مالك املوقع، 

كما يمكن أن يحتوي املوقع الواحد على أكثر من عنوان فرعي وفق عدد الصفحات في املوقع وذلك كتنظيم للموقع، 

ويكون قبل عنوان املوقع وتفصل بينهما نقطة.

العنــوان الرئيســـي Root Domain: هــو عنــوان فريــد للموقــع ال يتكــرر ملوقــع آخــر، وال يمكــن التعديــل بالصفحــات 

املرتبطــة بــه إال مــن قبــل مالــك املوقــع.

يتكون عنوان املوقع من عدة أقسام :

Wikipedia بجانب العنوان التابع ملوقع )  ( ضع عالمة -

Google بجانب العنوان التابع ملوقع )  ( ضع عالمة -

كيف أمكنك معرفة املوقع الحقيقي ؟

كيف أمكنك معرفة املوقع الحقيقي ؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

[       ] http://wipikidea.kuwait.net 		 [     ] http://wikipedia.net

[  ] http://maps.google.com	 	 [  ] http://google.maps.com

http://ar.wikipedia.com

https://ar.Wikipedia.org

https          ://            ar        .           Wikipedia.                   org

 Root Domain العنوان الرئيسـي

العنوان الفرعي 
Subdomain

البروتوكول
Protocol

Domain Name Top Level Domain

هل يمكنك اكتشاف عنوان املوقع املوثوق؟
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هل يمكنك التعرف على املوقع املوثوق؟

   حقيقي /   مزيف

   حقيقي /   مزيف

   حقيقي /   مزيف

   حقيقي /   مزيف

كيف تمكنت من كشف املوقع املزيف؟

كيف تمكنت من كشف املوقع املزيف؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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أمن املعلومات 1

هي محاولة الحصول على معلومات خاصة مثل معلومات بطاقة اإلئتمان أو اســم 

املستخدم وكلمة املرور عن طريق إرسال بريد إلكتروني إليه أو عن طريق االتصال به.

بإمكان املخـترق تصميم رسالة مشابهة بالشكل للرسائل املرسلة من الشركات والجهات املوثوقة من حيث نص 

الرســالة واســم املرســل، لكــن ال يمكنــه اســتخدام عنــوان البريــد اإللكترونــي التابــع للجهــة املوثوقــة. لذلــك مــن الســهل 

كشــف الرســائل املخادعــة عــن طريــق التحقــق مــن عنــوان البريــد اإللكترونــي للمرســل.

Phishing الخداع

أقسام عنوان البريد اإللكتروني:

اسم املستخدم : يتم اختياره من قبل من�صئ البريد اإللكتروني ويمكن أن يكون أي اسم يختاره طاملا لم يتم اختياره 
مــن قبل.

عنــوان موقــع مــزود خدمــة البريــد اإللكترونــي: عنــوان الشــركة أو الجهــة التــي توفــر خدمــة البريــد اإللكترونــي وال يمكــن 
للمســتخدم تغيـــيره أو التالعب به.

اسم املستخدم عنوان موقع مزود خدمة البريد اإللكتروني

قد يحتوي عنوان موقع مزود خدمة البريد اإللكتروني على عنوان فرعي.

ادرس الشاشات التالية وأجب عن األسئلة التي تليها لكشف البريد اإللكتروني املزيف.

ب

 الشاشة األولى 
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1. ماهو عنوان موقع مزود خدمة البريد اإللكتروني؟......................................................................................

2. هل هو مطابق للجهة في نص الرسالة؟...................................................................................................................

[ ] ال 	 [ ] نعم	 	 3. هل هذه الرسالة مز يفة 	

4. ملاذا؟ ..................................................................................................................................................................................................

1. ماهو اسم مستخدم البريد اإللكتروني؟ ..................................................................................................

2. ماهو عنوان موقع مزود خدمة البريد اإللكتروني؟ ...................................................................................

[   ] ال  	 [   ] نعم	 	 3. هل هذه الرسالة مز يفة 	

4. ملاذا ؟ .................................................................................................................................................

1.  ماهو اسم مستخدم  البريد اإللكتروني؟ ...............................................................................................

2. ماهو عنوان موقع مزود خدمة البريد اإللكتروني؟ ..................................................................................

[ ] ال 	 [ ] نعم	 	 3. هل هذه الرسالة مز يفة 	

4. ملاذا ؟ ................................................................................................................................................

 الشاشة الثانية 

 الشاشة الثالثة 
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1. ماهو اسم مستخدم البريد اإللكتروني؟ ...................................................................................................

2. ماهو عنوان موقع مزود خدمة البريد اإللكتروني؟ ....................................................................................

3. ماهو العنوان الفرعي ملوقع مزود خدمة البريد اإللكتروني؟ ........................................................................

[ ] ال 	 [ ] نعم	 	 4. هل هذه الرسالة مز يفة 	

5. ملاذا ؟ ..................................................................................................................................................

  محاولة كشف كلمة املرور باستخدام برامج تجرب احتماالت كلمات مرور كثـيرة بشكل سريع 

صعب املهمة على هذه البرامج.
ُ
جًدا، لكن كلما زاد طول كلمة املرور  وتعقيدها ت

Brute force هجمات ج

احتياطات تأمين كلمة املرور:

 الشاشة الرابعة 

أ������لمة�املرور�بطول�8�
أحرف�ع���األقل�

استخدم�مز�ًجا�من�األرقام�
والرموز�واألحرف�الكب��ة�

والصغ��ة

استخدم��لمة�مرور�مختلفة�
ل�ل�موقع�إلك��و�ي.�وحساب�

بر�د�إلك��و�ي�

احفظ��لمة�املرور�ا��اصة�
بك����م�ان�آمن

ُيفضل��غي����لمة�السر�
دورً�ا

أ	- إنشاء كلمات مرور قوية يصعب تخمينها.

• إن استخدام كلمات املرور التي ترتبط ببياناتك الشخصية كتاريخ ميالدك أو رقم هاتفك أو رقمك 

املدني تجعل من السهل تخمينها والحصول عليها.

• هناك برامج تستخدم إلنشاء كلمات مرور قوية يصُعب تخمينها.
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123456B*A1dr@1591badr1234

فــي الجــدول التالــي مجموعــة مــن كلمــات املــرور التــي يســتخدمها بــدر  فــي برامــج التواصــل، أي تلــك 
وملــاذا؟ أفضــل؟  الكلمــات 

موقــع  اســتخدم  ثــم  التالــي،  الجــدول  فــي  للمواقــع  قويــة  مــرور  لكلمــات   
ً
نمطــا أن�صــئ 

املــرور. كلمــة  لكشــف  املطلوبــة  املــدة  ملعرفــة   howsecureismypassword.net

..............................................................................................................................................................

ب	- إنشاء نمط لكلمات املرور

من الصعب حفظ كلمات املرور لكل املواقع ، الخدمات أو البرامج التي نستخدمها إذا كانت تختلف عن 
بعضها. ومن الطرق التي تساعد على تسهيل حفظ كلمات املرور إنشاؤها بنمط معين مشترك.

كلمة املروراملوقع
amazonB@d3r_mzn15
paypalB@d3r_pal15

facebookB@d3r_b00k15

املدة املطلوبة لكشفهاكلمة املروراملوقع
gmail

instagram
paypal

االهتمــام بقــراءة محتويــات أي صنــدوق حــوار يظهــر علــى الشاشــة يعكــس مــدى وعــي املســتخدم فــي 
التعامــل مــع الجهــاز الرقمــي.

يمكنك نمط كلمات املرور من إنشاء كلمة مرور مختلفة لكل حساب مع الحفاظ على قوتها وسهولة حفظها.

ا لكلمات املرور بالطريقة التالية:
ً
 بإمكان بدر أن ين�صئ نمط

ً
مثال
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ابحث في مصادر التعلم املتاحة عن برامج إدارة كلمات املرور،  ثم اذكر اثنين منها.

ج- برامج إدارة كلمات املرور

برامج تعمل على حفظ كلمات املرور مرتبة في مكان واحد ومزامنتها وتساعدك في الحفاظ على أمان كلمات املرور.

.............................................................................................................  • 	 .............................................................................................................  •

ابحث في مصادر التعلم املتاحة عن برامج الحماية من الفيروسات، ثم سجل اثنين منهما.

..............................................................................................................  • 	 .................................................................................................................  •

هجوم البرامج الضارة التي يتم تشغيلها عندما يتصفح املستخدم املوقع اإللكتروني ويقوم بتنزيل امللفات.

ولحماية أجهزتك وحساباتك من االختراق من خالل التنزيل باستخدام أي ثغرات فيها، نو�صي باتخاذ 

االحتياطات الالزمة لتأمينها ومنها: 

• تحديث البرامج ) أنظمة تشغيل، برامج حماية...( بشكل مستمر.

• استخدام برامج الحماية من الفيروسات وحماية اإلنترنت وتفعيل جدار الحماية.

• تثبيت البرامج األصلية على الجهاز.

 : Drive	by	download اختراق األجهزة من خالل التنزيل د

حرصك على استخدام البرامج األصلية دليل احترامك لحقوق امللكية الفكرية.

معلومة إثرائية

يمكنــك معرفــة إذا مــا كان قــد تــم اخـــتراق حســابك مــن قبــل باســتخدام 

املوقــع اإللكترونــي haveibeenpwned.com   الــذي يوفــر هــذه الخدمــة.
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أ1ورقــة عـمـــلالتاريخ: ......... / ..........

gooQ8_2019gle هــي google.com إذا كانــت كلمــة املــرور لحســابك علــى موقــع

أن�صئ كلمات مرور قوية باستخدام النمط السابق لكل من :

استخدم موقع howsecureismypassword.net ملعرفة املدة املطلوبة لكشف كلمات املرور التي أنشأتها.

كلمة املروراملوقع

amazon

paypal

Facebook

املدة املطلوبة لكشفهااملوقع

amazon

paypal

Facebook
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ماذا تعلمت ؟

أذكر عناصر مثلث أمن املعلومات وهي السرية والسالمة والتوافر.1

أعدد بعًضا من طرق خرق املعلومات.2

أكشف املواقع املزيفة من خالل عنوان املوقع.3

أكشف عن صحة رسالة البريد اإللكتروني من خالل أقسام عنوان البريد اإللكتروني.4

أن�صئ كلمات مرور قوية يصعب تخمينها.5

 لكلمات املرور.6
ً
أن�صئ نمطا

أذكر أهمية برامج إدارة كلمات املرور.7

أذكر بعض االحتياطات الالزمة لتأمين جهازي وحساباتي من االختراق.8

أستطيع أن

عرب عن رأيك

تعرفت في الصف السادس على كيفية إعداد خريطة ذهنية، ارسم خريطة ذهنية لكافة املعارف واملهارات الخاصة 
بالــدرس.

الخريطة الذهنية
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: كيف أحافظ على خصوصية معلوماتي على اإلنترنت.
ً
أوال

Internet Protocol Address ثانًيا: عنوان بروتوكول اإلنترنت

.VPN ا: الشبكة الخاصة االفتراضية
ً
ثالث

رابًعا: قانون الجرائم اإللكترونية بدولة الكويت.

الدرس الثاني

2 - حماية الخصوصية على اإلنرتنت



أثناء تصفح بدر ألحد املواقع اإللكترونية تفاجأ بخـبر عن اخـتراق نحو خمسين مليون حساب 

فــي Facebook  فــي العــام 2018 ووصــول املختــرق إلــى معلومــات شــخصية وحساســة عــن أصحــاب 

هــذه الحســابات فبــدأ بــدر بالبحــث عــن كيفيــة حمايــة خصوصيــة معلوماتــه علــى اإلنترنــت.

اإلستكشاف
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التعـلـم
ا علــى حمايــة معلوماتــك عــن طريــق كشــف الجهــات املخادعــة وكيفيــة إنشــاء كلمــة مــرور قويــة، وفــي 

ً
تعرفــت ســابق

هــذا الجــزء ســتتعرف علــى أفضــل طــرق الحفــاظ علــى خصوصيتــك علــى اإلنترنــت.

تحويل حسابك الى حساب خاص.

أغلــب برامــج التواصــل االجتماعــي توفــر مـــيزة الحســاب الخــاص private account  إذا كنــت ترغــب 

بمشــاركة معلوماتــك مــع األقــارب واألصدقــاء فقــط فننصحــك بتفعيــل هــذه امليــزة .

:" Share Location" توفر بعض البرامج ميزة
 وهــي طريقــة ملشــاركة موقعــك الجغرافــي مــع اآلخريــن بشــكل دائــم. هــذه امليـــزة لهــا فوائــد عديــدة، لكــن إذا 

 بخصوصيتــك ننصحــك بتعطيــل هــذه امليـــزة.
ً
كنــت مهتمــا

.Quick Add تعطيل خاصية إضافة سريعة
 إذا كنــت جــاًدا بشــأن خصوصيتــك، فــإن اإلخفــاء مــن قائمــة اإلضافــة الســريعة هــو طريقــة أخــرى مفيــدة 

لحمايــة حســابك.
 بهذه الطريقة، لن يتمكن أصدقاء األصدقاء أو األشخاص من قائمة جهات االتصال بهاتفك من العثور 

عليك وإضافتك عـبر مـيزة )إضافة سريعة( في بعض برامج التواصل االجتماعي.

كيف أحافظ على خصوصية معلوماتي على اإلنرتنت  أوًل

- اذكر موقًعا من برامج التواصل االجتماعي الذي يوفر هذه امليزة؟ .......................................................................................

- ما هي الخطوات املتبعة لتفعيلها؟ ..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

- اذكر تطبيق يسمح لك بمشاركة موقعك الجغرافي مع اآلخرين بشكل دائم؟

......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

- ما هي الخطوات املتبعة لتعطيل هذه امليزة؟ ...............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

من خالل استخدامك لبرامج التواصل االجتماعي، ناقش زمالءك باملجموعة ثم: 

من خالل استخدامك لبرامج التواصل االجتماعي، ناقش زمالئك باملجموعة ثم: 
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التوقف عن مشاركة بيانات االستخدام.

 بعــض تطبيقــات التواصــل االجتماعــي يمكنهــا تتبــع موقعــك ورؤيــة مــا تفعلــه ، ألنــه يتعلــم مــن نمــط 

االستخدام الخاص بك. بمنع التطبيق من الوصول إلى بيانات االستخدام ومشاركتها، يمكنك منع التطبيق 

مــن جمــع البيانــات والتوصيــف. 

ا، فإليك بعض الطرق 
ً
على الرغم من أن النصائح السابقة يجب أن تكون كافية للحفاظ على حسابك آمن

األخرى التي يمكنك من خاللها الحفاظ على أمانك:

ا ألي شخص.
ً
عدم إعطاء كلمة مرورك مطلق

تســجيل الخــروج من حســاب التواصــل االجتماعــي الخــاص بك عندمــا تســتخدم جهــاز كمبيوتــر، هاتــف أو جهــاز 

لوحــي مشــترك.

عنــد تســجيل الدخــول إلى حســاب التواصــل االجتماعــي الخــاص بك مــن جهــاز كمبيوتــر عــام، تأكــد مــن عــدم 

 حتــى بعــد إغــالق 
ً

تحديــد مربــع "تذكرنــي"- أو صنــدوق كلمــة تذكــر كلمــة الســر- ألن ذلــك ســيؤدي إلــى إبقائــك متصــال

املســتعرض.

ابحث عن  General Data Protection Regulation أو ما يعرف باالختصار GDPR وناقشه مع زمالئك 

احترام خصوصيات اآلخرين عند استخدام األجهزة الرقمية دليل رقيك، وهو واجب ديني وأخالقي.

Internet protocol Address عنوان بروتوكول اإلنرتنت ثانيًا

اختصار  لـــ Internet Protocol وهو عنوان ممـيز يتم تعيينه ألي جهاز يتصل بشبكة تعمل على هذا البروتوكول, 

والغرض منه هو تميـيز كل جهاز مرتبط بالشبكة عن االخر وتحديد موقع هذا الجهاز.

هناك نسختان من عنوان IP: هما النسخة الرابعة IPv4 والنسخة السادسة IPv6 ، سنستعرض في هذا الدرس 

 في وقتنا الحالي.
ً
النسخة الرابعة ألنها األكثـر استخداما

IP   عنوان
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لــكل جهــاز متصــل باإلنترنــت عنوانــان IP، عنــوان IP خــاص وهــو الــذي يمكنــك مــن التواصــل مــع األجهــزة األخــرى فــي 

الشبكة املحلية مثل الطابعات وجهاز Router  وغيرهما، وعنوان IP عام وهو الذي يمكنك من التواصل مع أي جهاز 

أو خــادم علــى شــبكة اإلنترنــت.

للتعرف على عنوان  IP الخاص بشبكتك املحلية باتباع الخطوات التالية:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

معرفة عنوان IP الخاص بي

: IP مثال لعنوان

يتكون عنوان IP من أربعة أقسام، وال يمكن أن يتشابه العنوان الخاص بجهازك مع أي جهاز آخر في الشبكة. 

76.240.249.145

تعرف على عنوان  IP العام لجهازك عن طريق كتابة “IP” في محرك البحث Google ثم سجله هنا  

استخدم موقع IPlocation.com ملعرفة املواقع الجغرافية للعناوين التالية

IP املوقع  الجغرافياملوقع اإللكترونيعنوان

216.58.204.100Google.com

91.198.174.192Wikimedia.org

في شريط املهام  اضغط بالزر األيمن على أيقونة الشبكة ثم اختر فتح مركز الشبكة واملشاركة. 1
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تظهــر نافــذة مركــز الشــبكة واملشــاركة، اختــر تغييــر 
إعــدادات املحــول

ــا مزدوًجــا والحــظ ظهــور صنــدوق محــاورة 
ً
اضغــط Ethernet 2 ضغط

.Ethernet 2 حالــة

فــي صنــدوق محــاورة حالــة Ethernet 2 اختــر التفاصيــل والحــظ ظهــور صنــدوق محــاورة تفاصيــل اتصــال 
الشــبكة  عنــوان IP الخــاص بالشــبكة املحليــة هــو القيمــة بجانــب الخاصيــة IPv4 عنــوان.

2

3

4
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تعرف على عنوان IP الخاص بالشبكة وسجله هنا

......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

VPN الشبكة الخاصة الفرتاضية ثالثًا

بعدما تعرفنا على أهمية عنوان IP وكيف يمكن أن يستخدم لكشف موقعك الجغرافي، سنتعرف اآلن على 

.Virtual Private Network الشبكة الخاصة االفتراضية

يعد VPN من أهم وسائل حماية الخصوصية في عاملنا الرقمي فهو يحمي من كشف موقعك عن طريق تعيين 

عنوان IP  آخر لجهازك ويمنع املخترقين من اكتشاف عنوان IP األصلي الخاص بك.

كما أن VPN يعمل على تشفير جميع املعلومات املرسلة من جهازك إلى شبكة اإلنترنت.

ما هو VPN ؟

ابحث عن أشهر البرامج التي توفر خدمة VPN ثم سجلها

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................  -

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................  -
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: VPN تنبيهات مهمة الستخدام خدمات

.
ً
- ال تستخدم خدمة VPN مجانية مطلقا

استخدامك لخدمة مجانية يعرض معلوماتك لالختـــراق من قبل الجهة املوفرة لخدمة VPN نفسها ألنها هي 

الوســيط بينك وبيـــن اإلنترنت وجميع معلوماتك تكون مكشــوفة لها.

- احرص على استخدام خدمة VPN عند استخدام شبكة إنترنت عام.

 الذي ال يحتوي على كلمة سر WIFI يشكل هدف سهل للمخترقين لعدم 
ً
اإلنترنت في األماكن العامة خصوصا

توفر أي نوع من أنواع تشفير املعلومات فيه مما ُيّسهل املهمة على املخترق.

التوظيف االيجابي لألجهزة الذكية دليل وعيك.

قانون الجرائم اإللكرتونية بدولة الكويت رابعًا

ضمن جهود وزارة الداخلية ملحاربة الجرائم بجميع أنواعها وتطبيق القانون على الجميع، وفي خطوة تعد من 

الخطــوات الهامــة للقضــاء علــى جرائــم تقنيــة املعلومــات وبعدمــا لوحــظ فــي اآلونــة األخيــرة مــن تجــاوزات وجرائم يقوم 

بهــا البعــض مــن خــالل اســتخدام األجهــزة الذكيــة والحاســب اآللــي ، تــم العمــل بقانــون جرائــم تقنيــة املعلومــات بدايــة 

من يوم 2016/1/12. 

الدخول غيـر املشروع إلى جهاز حاسب آلي أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. 

الدخول غيـر املشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية. 

تزويـر أو إتالف مستند، أو سجل أوتوقيع إلكتـروني أونظام إلكتـروني أو موقع ما.

تغيـر أو إتالف مستند إلكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العالج الطبي. 

االستيالء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية.

من جرائم تقنية املعلومات التي يعاقب عليها القانون الكويتي:
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.
ً
إعاقــة أو تعطيــل الوصــول إلــى موقــع أو الدخــول إلــى األجهــزة أو البرامــج أو مصــادر البيانــات عمــدا

االدخــال العمــدي عــن طريــق الشــبكة املعلوماتيــة أو باســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنيــة املعلومــات مــا 

مــن شــانه تعطيلهــا أو ايقافهــا عــن العمــل، أو دخــول موقــع لتغييـــر تصميمــه أو الغــاء أو تعديــل أو إيقافــه .

 ملــا هــو مرســل عــن طريــق الشــبكة املعلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة 
ً
التنصــت أو اإللتقــاط أواإلعتـــراض عمــدا

املعلومــات .

إنشاء موقع أو نشر أو إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزيـن معلومات أو بيانات بقصد االستغالل أو التوزيع 
أو العرض على اآلخرين وكان ذلك من شانه املساس باآلداب العامة أو إدارة مكان لهذا الغرض .

استخدام شبكة املعلومات أو وسيلة من وسائل تقنية املعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو 
بيانات بطاقة ائتمانية أو مافي حكمه .

إنشــاء موقــع أو نشــر معلومــات بقصــد اإلتجــار بالبشــر أوتســهيل التعامــل فيهــم أو تـــرويج املخــدرات أو مافــي 
حكمهــا أو تســهيل ذلــك .

غسيل األموال أو تحويل أموال غيـر مشروعة أو نقلها أو تمويه أو إخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق 
الشبكة  املعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية املعلومات .

إنشاء موقع ملنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر معلومات على الشبكة بأي وسيلة من تقنية 
املعلومــات ، لتســهيل االتصــاالت بأحــد قياداتهــا أو أعضائهــا أو أفكارهــا أو تمويلهــا أو نشــر كيفيــة 

تصنيــع األجهــزة الحارقــة أو املتفجــرة .

معلومة إثرائية

يمكنك االطالع على مواد قانون جرائم تقنية املعلومات كاملة في محتوى مجلد 

رمز QR املجاور.
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أ2ورقة عملالتاريخ: ......... / ..........

الجــدول التالــي يحتــوي علــى عــدد مــن الجرائــم اإللكترونيــة التــي يعاقــب عليهــا القانــون الكويتــي، اكتــب أمــام كل جريمــة 
نــص مــادة قانــون الجرائــم اإللكترونيــة.

نص مادة قانون الجرائم اإللكترونيةاملوقف م

1
اختـراق جهاز وتعطيل الوصول له بهدف ابتـزاز 

صاحبـــه.

2
اختــــراق جهاز شخص وتشغيل الكاميــــرا به دون 

علمـــه.

3
اختــــراق قاعـــدة بيانـــات مؤسســـة وحـــذف بيانـــات 

منهـــا.

4
استخدام أحد تطبيقات الهاتف الذكي للبحث 
عـــن معلومـــات شــــخصية ملســـتخدمين آخريـــن  

دون وجـــه حـــق.

عمل موقع مزيف أو مزور لتظليل املستخدمين.5
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دمج الوسائط

التأثيرات الحركية

رسم املنحنيات

القناع

فصل األلوان 1

فصل األلوان 2

1

3

6

2

5

4

7

الوحــدة الثانية

املعالجة الرقمية



موقع Natron  الرسمي
رابط تحميل البرنامج 

من املوقع

نسخة محمولة من 
البرنامج

مخططات ورسائل 

. QR Code استخدم أحد تطبيقات األجهزة الذكية لالطالع على محتوى رمز االستجابة السريعة

 Lesson2  lesson1 ( تــم تنظيــم ملفــات األنشــطة وأوراق العمــل فــي مجلــدات فرعيــة باســم الــدرس -

)...  ,Lesson3

- فــي مجلــد كل درس: تــم تنظيــم ملفــات كل مشــروع والوســائط املســتخدمة فــي مجلــد فرعــي باســم 

املشــروع.

- احرص على نسخ مجلد املشروع إلى محرك األقراص الخاص بك قبل البدء بالتطبيق العملي.

روابط تفيدك يف الوحدة الثانية
وتضم الصفحات تبعًا لذلك



Video Compositing تـركيب األفالم :
ً

أوال

Nodes ثانًيا: الُعقـد

Natron ا: برنامج
ً
ثالث

أ. واجهة البرنامج 	

ب. خصائص املشروع 	

Node Graph ج. مخطط الُعقد 	

 Viewer د. الُعقدة 	

ه. استدعاء املشروع 	

و.التعامل مع الُعقد 	

ز. حفظ املشروع 	

الدرس األول

1. مدخل إىل تـركيب األفالم



ــا لإلجــراءات املتبعــة عنــد تســاقط  شــاهد بــدر علــى موقــع وزارة اإلعــالم الرســمي فيلًمــا توعويًّ

األمطــار، ولفــت نظــره األســلوب املتبــع لعــرض املعلومــات فيــه.

ديـــنًيا،  كهــذا ألي موضــوع ســواء كان موضوًعــا  فيلــم  يمكنـــني تصميــم  كيــف  بــدر  تســاءل 

وطـــنًيا، اجتماعًيــا أو غيـــره فــي مجــاالت حياتنــا، مــن خــالل البرامــج الحاســوبية املتنوعــة ومــن ثــم 

مشــاركته؟!

اإلستكشاف



45

مدخل إلى تركيب األفالم 1

التعـلـم

من خالل مصادر التعلم املتاحة ... تعرف على البرامج التالية ثم حّدد األيقونة املناسبة لكل برنامج 
واكتب الرقم املناسب أسفل كل منها.

Video Compositing تـركيب األفالم أوًل

لــم يعــد إنتــاج األفــالم صعًبــا كمــا كان مــن قبــل، حيــث ظهــرت فــي اآلونــة األخـــيرة العديــد مــن البرامــج والتطبيقــات 

الحديثــة التــي تســتخدم لتركيــب وتحريــر وإنتــاج األفــالم علــى الحواســيب واألجهــزة الذكيــة. 

Movie Maker

القناعفصل األلوانإضافة الرسومات

Natron DaVinci	Ressolve  After	Effects iMovieblender

هــي عمليــة دمــج وتـــركيب الوســائط ) الصــور واألفــالم (، ثــم إضافــة التأثيـــرات عليهــا مثــل تصحيــح اللــون، إضافــة 
الرســومات والقنــاع، فصــل األلــوان وغيـــرها، والتحكــم بخصائصهــا إلنتــاج مشــهد يحتــوي علــى تأثيـــرات بصريــة غيـــر 

موجــودة أو يصعــب تصويرهــا فــي الواقــع.

وسنتعرف فيما يلي على تركيب األفالم وإضافة التأثيرات عليها.
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وتختلف برامج تـركيب األفالم في أسلوب التعامل مع الوسائط:

وسنتعرف في هذه الوحدة على أسلوب العقد في تـركيب الوسائط.

هو أسلوب حديث لتصميم منتج رقمي من خالل إضافة الوسائط والتعامل معها، و لكل ُعقدة وظيفة 

محددة، ومعظم الُعقد لها مدخالت ومخرجات. 

املثال التالي يوضح منتًجا رقمًيا تم تصميمه باستخدام بعض الُعقـد لرسم منحنى يمثل مسار حركة الدراجة.

.After	Effects مثل Layers أسلوب الطبقات

.  Natron  مثل  Nodes أسلوب الُعـقد

Nodes العـُقـد ثانيًا

ُعقدة إضافة الفيلم

الحظ:
 تأثيـر الُعقدة على الوسائط املوجودة

ُعقدة إضافة منحنى للفيلم

ُعقدة املنتج النهائي الرقمي

من خالل مصادر التعلم املتاحة ... ابحث عن أسلوب الطبقات وأسلوب العقد وقارن بينهما.
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برنامج مجاني ومفتوح املصدر

 يعمل على العديد من أنظمة التشغيل

يستخدم إلضافة التأثيـرات البصرية

 يستخدم إلنتاج األفالم والرسوم املتحركة

يدعم النصوص باللغة العربية

 Natron برنامج ثالثًا

 ،Video Compositing كأحــد البرامــج املســتخدمة فــي تـــركيب األفــالم Natron ســنتناول فــي هــذه الوحــدة برنامــج

والــذي يعتمــد علــى أســلوب الُعقــد لتـــركيب الوســائط وإضافــة التأثيـــرات عليهــا والتحكــم فــي خصائصهــا النتــاج مشــهد 

يحتــوي علــى تاثيـــرات بصريــة غيـــر موجــودة فــي الواقــع .

 ومن مميزات البرنامج :

من خالل مصادر التعلم املتاحة ... ابحث عن مفهوم البرامج مفتوحة املصدر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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عند تشغيل برنامج Natron           اإلصدار 2.3.14 فإن واجهته تظهر كما يلي:

7

الوظيفةاملنطقةم

1Title Bar  يعرض اسم البرنامج و املشروع.شريط العنوان

2Menu Bar  يحتوي على قوائم البرنامج.شريط القوائم

3Viewer منطقة العرض
لعرض املشروع بما فيه من وسائط ) صور - أفالم ( وما تم عليها من 

تأثيـرات، وعرض بعض خصائص املنتج الرقمي .

4Timeline خط الزمن
 من أجزاء منطقة العرض ويستخدم لعرض إطارات املشروع ويحتوي على 

أدوات التنقل وتشغيل العرض.

5Editor منطقة املحرر

 تســتخدم لعــرض املحــرر الــذي تــم اختيــاره.
 فــي الوضــع االفتـــرا�صي تحتــوي علــى ثالثــة تبويبــات يمكــن التبديــل بيـــنها 

. Node Graph مخطــط العقــد:وهي
.Curve Editor محــرر املنحنيــات

.Dope Sheet  محــرر اإلطــارات األساســية
ويمكــن ظهــور تبويبــات أخــرى أثنــاء بعــض العمليــات.

 فــي الوضــع االفتـــرا�صي تعــرض مخطــط العقــد Node Graph  والــذي 
يســتخدم لعــرض العقــد وتحريـــرها وتنظيمهــا والربــط بيـــنها.

واجهة البرنامج
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شغل برنامج Natron وتعرف على مناطق الواجهة.

- عند تغييـر مواضع مناطق الواجهة والرغبة باستعادة التخطيط االفتـرا�صي للواجهة:

Restore	Default	Layout األمر  Layout قائمة 	 

- تم تغييـر ألوان واجهة البرنامج لتتناسب مع طباعة الكتاب من خالل:

Main Window  Appearance التبويب  Preferences األمر  Edit قائمة 	

معلومة إثـرائية

عند تشغيل البرنامج تظهر النافذة التالية Application Console بشكل تلقائي مع نافذة البرنامج:

وعند إغالقها يتم إغالق البرنامج.

وإلخفائها أو إلظهارها أثناء العمل بالبرنامج، اختـر من :
.Show/Hide	Application	Console األمر  Display قائمة 	 

الوظيفةاملنطقةم

6
شريط مجموعات العقد 

 Nodes Tool Bar

يحتوي على مجموعات من العقد مقسمة حسب الوظيفة ولكل مجموعة 

أيقونة واسم يدل عليها.

7
ألواح الخصائص   

Properties
لعرض خصائص املشروع  وخصائص الُعقد املضافة وتحريـرها.

- يمكنك تغييـر مواضع مناطق واجهة البرنامج بالسحب واإلفالت.
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عند إنشاء مشروع جديد أو استدعاء مشروع سابق، الحظ ظهور خصائص املشروع Project Settings في 
منطقة ألواح الخصائص Properties، حيث تكون بطاقة Settings هي االفتـراضية.

إلظهار  لوحة خصائص املشروع Project Settings في منطقة ألواح الخصائص بعد إغالقها:
Show Project Settings األمر  Display قائمة

الختيار نظام عرض 
امللف املصّدر و أبعاده 

للعرض على جهاز 
الحاسب اآللي، شاشات 

التلفاز ، اإلنترنت 
وغيـرها.

معدل عرض اإلطـــــــارات في الثانية الواحدة، 
وتقاس بوحدة

رقم إطار بداية املشروع

إلغاء التـراجع عن التعديل الذي تم للخصائص .

للتـراجع عن آخر تعديل 
للخصائص الستعادة لوحة 

الخصائص للقيم  
االفتـراضية

إلغالق لوحة
 خصائص املشروع 

Project Settings

رقم إطار نهاية املشروع

خصائص املشروع

 Frame	Per	Second )FPS(
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منطقة تظهر بشكل افتـرا�صي في منطقة املحرر ويتم فيها إضافة الُعقد وتنظيمها وتحريـر الروابط بيـنها.

.Viewer 1 وعند تشغيل البرنامج تظهر فيها ُعقدة افتـراضية للعرض باسم

الُعقدة االفتـراضية

مثال: إذا كان مشروعك يتطلب تصحيح ألوان الصورة فإنه سيتم إضافة ُعقدة للصورة وُعقدة أخرى لتصحيح 

اللون وربطهما بُعقدة العرض Viewer كما يلي: 

Color Correct ُعقدة

Node Graph ج مخطط العـُقد
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الحــظ لــون النــص فــي تبويــب 
Node Graph عنــد وجــود 
فــي  مــكان  أي  فــي  املؤشــر 

العقــد مخطــط 
Node Graph

الحظ: لكل ُعقدة اسم، 
ولون، ورمز  يميزها.

- يمكنــك تكبيـــر وتصغيـــر محتويــات منطقــة العــرض ومخطــط الُعقــد Node Graph بوضــع مؤشــر الفــأرة فــي 

املنطقــة املطلوبــة ثــم تحريــك العجلــة لألمــام للتكبيـــر وللخلــف للتصغيـــر.

- عنــد تكبيـــر محتــوى مخطــط العقــد Node Graph أو تحريــك املحتويــات بحيــث تظهــر العقــد خــارج نطــاق 

الرؤيــة يظهــر مســتطيالن متداخــالن أســفل يميـــن الشاشــة، ويمثــل املســتطيل األصفــر إطــار نطــاق الرؤيــة. 

وإلظهــار العقــد غيـــر الظاهــرة يتــم التحــرك داخــل اإلطــار األصفــر بالضغــط املســتمر بالــزر األيســر للفــأرة 

وتحريكهــا فــي االتجــاه املطلــوب.  

- لتكبيـــر منطقــة العــرض، منطقــة املحــرر أو منطقــة ألــواح الخصائــص بحيــث تكــون مــلء نافــذة البرنامــج 
يتــم وضــع مؤشــر الفــأرة علــى املنطقــة املطلوبــة وضغــط مســطرة املســافات، والســتعادتها يتــم الضغــط 

علــى مســطرة املســافات مــرة أخــرى.

ُعقدة إضافة الصورة

عقدة لتصحيح ألوان الصورة 

ُعقدة العرض

نطاق الرؤية

خارج نطاق 
الرؤية
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- ُعقــدة العــرض Viewer 1 هــي الُعقــدة االفتـــراضية املوجــودة عنــد إنشــاء مشــروع جديــد، وهــي الُعقــدة املســؤولة 
ا عــرض آخــر  رابــط يتصــل بهــا  عــن إظهــار محتــوى الُعقــدة املرتبطــة بهــا فــي منطقــة العــرض، حيــث يتــم افتـــراضيًّ

فــي منطقــة العــرض.
- يظهــر للُعقــدة Viewer  فــي الوضــع االفتـــرا�صي رابطــان 1 و 2 يمكــن ربــط العقــد مــن خاللهمــا.

- يمكــن زيــادة الروابــط لتصــل بحــد أق�صــى لـــ 10 روابــط للُعقــدة Viewer ويتــم التبديــل بيـــنها لعرضهــا واملقارنــة 
. بيـــنها

:Viewer يتــم عــرض ناتــج رابــط واحــد فقــط فــي منطقــة العــرض وللتبديــل بيـــن إظهــار الُعقــد املرتبطــة بالُعقــدة -
حــدد الُعقــدة  Viewer فــي لوحــة املفاتيــح اضغــط مفتــاح الرقــم الخــاص بالرابــط فيظهــر ناتــج الُعقــدة املرتبطــة 

بالرابــط فــي منطقــة العــرض.

-ال يظهــر للُعقــدة Viewer لوحــة خصائــص، ويتــم التحكــم فــي خصائصهــا مــن خــالل األدوات املوجــودة فــي منطقــة 
العــرض.

معلومة إثـرائية

يمكن إضافة أكثـر من ُعقدة Viewer للمقارنة بيـن منتجيـن رقمييـن، على سبيل املثال يمكن 
املقارنــة بيـــن الفيلــم قبــل وبعــد إضافــة التأثيـــرات عليــه مــن خــالل عــرض ناتــج تأثيـــر العقــد املرتبطــة 

بكل ُعقدة Viewer بالتنقل بيـــن التبويبيـــن كما في املثال التالي: 

اسم الُعقدة

رمز الُعقدة

للربط بالعقد األخرى 
املطلوب عرض محتواها

Viewer ـقدة
ُ
العـ د
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ولعرضهما في منطقة العرض بالتزامن: 
.Split Horizontal  اختـر األمر           األداة  1. في منطقة العرض

الحظ: 
يتم تقسيم منطقة العرض إلى منطقتيـن، ويتم عرض ناتج العقدتيـن Viewer في إحدى املنطقتيـن.

2. فــي منطقــة العــرض اضغــط علــى أحــد التبويبيـــنViewer1 أو Viewer2 واســحبه إلــى منطقــة العــرض 
الجديــدة بالســحب واإلفــالت.

الحظ ... تم تقسيم منطقة العرض إلى منطقتيـن وعرض الفيلم قبل وبعد تأثيـر الُعقدة Blur1 عليه.
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الستدعاء مشروع سبق حفظه باسم Turtle ، اتبع الخطوات التالية:

Open Project اختـر األمر File من قائمة

من خالل صندوق املحاورة :

د مكان حفظ املشروع ) محرك األقراص واملجلد املطلوب(. أ- حِدّ

2
1

أ

لتسهيل الوصول مللفاتك في املرات القادمة يمكن إضافة املسار الحالي في الجهة اليسرى 
بالضغط على 

استدعاء املشروع

.Open ب - اختـر املجلد املطلوب، ثم حدد اسم املشروع بالضغط عليه بالزر األيسر للفأرة، ثم اضغط

ب

هـ
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- الستدعاء مشروع تم التعامل معه مؤخًرا:
قائمة  File األمر  Open Recent اختـر اسم املشروع من قائمة املشاريع التي تم 

التعامل معها مؤخًرا.

- احــرص علــى تنظيــم ملفاتــك فــي مجلــدات مســتقلة، لــكل مشــروع ممــا يســهل عمليــة اســتدعائها 
والتعامــل معهــا لتوفيـــر الوقــت و الجهــد ، ويفضــل أن تكــون أســماء املجلــدات و امللفــات باللغــة 

اإلنجليزيــة.

التنظيم من أسس نجاح العمل و سرعة اإلنجاز.

معلومة إثـرائية

قد تظهر أسماء امللفات و املجلدات التي باللغة العربية بهذا الشكل                      وإلظهارها باللغة 
العربية بشكل صحيح، اتبع الخطوات التالية:

.Appearance التبويب  Preferences األمر  Edit قائمة
من خيارات  Font نوع الخط Arial )ألنه أحد أنواع الخطوط التي تدعم اللغتيـن العربية و اإلنجليزية (.

.Save اضغط

استدع املشروع  Instructions من املجلد Instructions من محرك األقراص workpapers وأجب 
عما يلي:

كم عدد الُعقد في مخطط العقد Node Graph؟ .............................................................

اكتب أسماء تلك الُعقد: 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

شغل العرض بالضغط في خط الزمن على الزر           ، ماذا تالحظ في منطقة العرض ومخطط العقد ؟

قم بإيقاف تشغيل العرض بالضغط في خط الزمن على الزر             ، ماذا تالحظ في منطقة العرض ؟
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يمكنك التعامل مع الُعقد كتحديدها،تحريكها، ربطها، إلغاء تفعيلها، حذفها وغيـر ذلك من خالل مخطط 
 .Node Graph الُعقد

وللتعرف على ذلك استكمل العمل في مشروع Turtle ثم نفذ ما يلي:

- حّدد ُعقدة Viewer 1 بالضغط عليها بالزر األيسر للفأرة ضغطة واحدة.

تحديد العـُـقدة

- الحظ: يتم تحديد الُعقدة بالضغط عليها بالزر األيسر للفأرة ضغطة واحدة،فيظهر حولها إطار  باللون األبيض 
ويتغيـر لون الروابط إلى اللون األبيض. 

ُعقدة محددةُعقدة غيـر محددة

يمكن تحديد عدة ُعقـد في مخطط العقد بعدة طرق منها:

- استمرار الضغط على               أثناء تحديد العقد بالزر األيسر.

-  رسم إطار التحديد حول العقد املطلوب تحديدها بالسحب و اإلفالت.

قد
ُ
التعامل مع العـ و

يمكنك تكرار الُعقدة بتحديدها ثم الضغط على              +              

يمكن إرسال ناتج أي ُعقدة إلى عدة عقد في نفس الوقت.

تكرار العـُـقدة

CAlt

Shift
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- اضغط بالزر األيسر  للفأرة على الرابط بيـن الُعقدتيـن Viewer 1 و Read 1 واسحبه إلى أي جهة ثم أفلته.

إلغاء ربط العـُـقد ) فصل العـُـقد (

- الحظ: لربط ُعقدتيـن يتم الضغط بالزر األيسر للفأرة على الرابط املطلوب وسحبه نحو الُعقدة األخرى ثم إفالته 
عند الوصول إليها. 

- الحظ: إللغاء ربط ُعقدتيـن ) لفصل عقدتيـن ( يتم الضغط بالزر األيسر للفأرة على الرابط بيـنهما وسحبه ألي 
جهة وإفالته. 

بعد فصل الُعقدتيـنقبل فصل الُعقدتيـن

 اضغط بالزر األيسر على رابط ناتج الُعقدة Read 1 واسحبه نحو الُعقدة Viewer1 وعند الوصول إليها أفلت زر الفأرة.

ربط  العـُـقد

بعد ربط الُعقدتيـنقبل ربط الُعقدتيـن



59

مدخل إلى تركيب األفالم 1

- حدد الُعقدة Read 1 بالضغط عليها بالزر األيسر للفأرة.

- تأكد أن لوحة املفاتيح جاهزة للكتابة باللغة اإلنجليزية، ثم اضغط              .

يمكنك إلغاء تفعيل أو تفعيل العقدة ملشاهدة تأثيرها على العقدة السابقة.

إلغاء تفعيل العـُقدة

- الحظ: إللغاء تفعيل ُعقدة ما يتم تحديدها ثم الضغط على             فتظهر بالشكل                     ، وإلعادة تفعيلها 
يتم الضغط على            مرة أخرى.

  .Viewer ال يمكن إلغاء تفعيل الُعقدة

بعد إلغاء تفعيل الُعقدةقبل إلغاء تفعيل الُعقدة

D
D

D
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- حدد الُعقدة Read 1 بالضغط عليها بالزر األيسر للفأرة، ثم اضغط على                   أو                   .

حذف العـُقدة

بعد حذف الُعقدةقبل حذف الُعقدة

- الحظ: لحذف الُعقدة يتم تحديدها ثم الضغط على                   أو                       .

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

- للتـــراجع عــن آخــر عمليــة يتــم اختيــار  األمــر Undo مــن قائمــة Edit أو الضغــط علــى           +           .

- يمكنــك حــذف عــدة عقــد دفعــة واحــدة بتحديدهــا ثــم الضغــط علــى                 أو                  .

ما الفرق بيـن إلغاء تفعيل الُعقدة وحذف الُعقدة؟ ناقش زمالءك في املجموعة حول ذلك.

Backspace Delete

Backspace

Backspace

Delete

Delete

ZCtrl
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اضغط باستمرار بالزر األيسر للفأرة على الُعقدة Viewer1 وحركها في أي اتجاه ثم أفلت الزر .

تحريك العـُـقدة

ُعقدة Viewer 1 قبل تحريكها

ُعقدة Viewer 1 بعد تحريكها

الحظ: يتم تحريك الُعقدة باستخدام السحب واإلفالت.
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- اضغط باستمرار على             ، ماذا تالحظ؟.......................................................................................

- حرك الُعقدة Blur1 إلى الرابط بيـن العقدتيـن Read1  و  Viewer1 وعندما يتغيـر لون الرابط إلى اللون األخضر 

أفلتها .

إضافة عـُقدة بيـن عقدتيـن

الحظ :
إلضافة ُعقدة بيـن عقدتيـن يتم تحديدها ثم الضغط باستمرار على              ونقلها بالسحب واإلفالت.

عند اقتـراب  الُعقدة Blur1 بيـن العقدتيـن Viewer1 و Read1 وقبل إفالت الزر األيسر

Read1 و Viewer1 بيـن العقدتيـن Blur1 بعد إضافة الُعقدة

Ctrl

Ctrl

يظهر اسم الرابط بيـن العقدتيـن على منتصف الرابط.
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لحفظ املشروع ألول مرة أو تغييـر اسمه أو مكان حفظه، اتبع الخطوات التالية:

Save Project As اختـر األمر File من قائمة

حفظ املشروعز

.Save in أ- اختـر  مكان حفظ املشروع من جزء

ا بـــ /
ً
ب- اكتب اسم املشروع بعد  املسار الظاهر مسبوق

.Save ج- اضغط 

من خالل صندوق املحاورة:

اكتب اسم املشروع بعد املسار الظاهر

الحظ امتداد املشروع
ntp

أ

ب ج
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 : File من قائمة

.Save Project لحفظ التعديالت على املشروع بنفس اإلسم وعلى نفس املسار  ُيستخدم األمر -

. Quit للخروج من البرنامج ُيستخدم األمر -

- عند إغالق مشروع تم إجراء بعض التعديالت عليه تظهر الرسالة التالية: 

ا تظهر الرسالة التالية:
ً
- إذا تم إغالق البرنامج فجأة قبل حفظ املشروع، ثم تم تشغيله الحق

 ولم يتم حفظه.
ً
ستخِدم عن رغبته باستعادة املشروع األخيـر الذي كان مفتوحا

ُ
والتي تسأل امل

إللغاء إغالق املشروع.

إلغالق املشروع أو الخروج من 
البرنامج دون حفظ التعديالت.

لحفظ التعديالت على املشروع.
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مدخل إلى تركيب األفالم 1

استكمل العمل في املشروع Instructions، ثم:

شغل العرض بالضغط في خط الزمن على الزر         ، ماذا تالحظ؟

افصل الُعقدة Read1 من الُعقدة Viewer1  ثم شغل العرض، ماذا تالحظ؟ 

اربط الُعقدة Read2 بالُعقدة Viewer1  ثم شغل العرض، ماذا تالحظ؟ 

اربط الُعقدة Read3 بالُعقدة Viewer1  ثم شغل العرض ، ماذا تالحظ؟ 

ر مخطط العقد وقارنه بالصورة التالية، ثم استكمل رسم الُعقد والروابط الناقصة.  كّبِ

احفظ املشروع باإلسم Instructions1 على محرك األقراص الخاص بك.

.Read4 احذف الُعقدة

شغل العرض ثم اعرض منطقة العرض بحيث تكون ملء نافذة البرنامج وكبر محتواها. 

7

8

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................



الوحدة الثانية :املعالجة الرقمية

66

أButterfly1التاريخ: ......... / ..........

استدع املشروع من املجلد Butterfly  من محرك األقراص Workpapers ثم: 

اربط الُعقدة Read2 بالُعقدة Merge1  من خالل الرابط B ، ماذا تالحظ؟

....................................................................................................................................................

اربط الُعقدة Transform1 بيـن العقدتيـن Chromakeyer و Viewer1، ماذا تالحظ؟

....................................................................................................................................................

فّعل الُعقدة Chromakeyer، ماذا تالحظ؟ 

....................................................................................................................................................

.Blur1 احذف الُعقدة

ارسم العقد والروابط في مخطط العقد.

احفظ املشروع باإلسم Buterfly1 على محرك األقراص الخاص بك.

ورقة عمل
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مدخل إلى تركيب األفالم 1

ورقة عمل بElephant1التاريخ: ......... / ..........

استدع املشروع Elephant من املجلد Elephant من محرك األقراص Workpapers ثم: 

.Viewer2 احذف الُعقدة

من خالل خط الزمن شغل العرض واختـر مجموعة العقد التي يتم عرضها في منطقة العرض:

الِغ تفعيل الُعقدة Retime1 في مجموعة العقد Group2 وشغل العرض، ثم اكتب تأثيـر الُعقدة 
Retime1 على العرض:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

7

8

9

                  Group1Group2

. Group1لـمكان مناسب في مجموعة العقد Read3 انقل الُعقدة

اربط الرابط الخارج من مجموعة العقد Group1  بالرابط رقم 2 في الُعقدة Viewer1، ماذا تالحظ؟

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ألغ تفعيل الُعقدة blur1 من مجموعة العقد Group1وشغل العرض، اكتب تأثيـر الُعقدة blur1 على 

العرض.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

حدد الُعقدة Viewer1 ثم شغل العرض، ومن خالل مفاتيح األرقام املناسبة بدل العرض بيـن مجموعات 

العقد  Group1و Group2. ماهي مفاتيح األرقام املستخدمة؟ وملاذا؟ 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

احفظ املشروع باإلسم Elephant1 على محرك األقراص الخاص بك.

شغل العرض، وملشاهدة العرض بوضوح اعرض منطقة العرض بملـئ نافذة البرنامج وكبر محتواها.
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ماذا تعلمت

1.Video Compositing أعرف مفهوم تـركيب األفالم

2.Nodes أذكر مفهوم الُعقد

3 .Natron أعدد مزايا برنامج

أذكر  مناطق واجهة برنامج Natron ووظيفة كل منطقة.4

5.Nodes Graph أتعامل مع  مخطط الُعقد

6
أذكر  وظيفة الُعقدة Viewer، رمزها، روابطها، وكيفية التبديل بيـن عرض ُعقد 

الوسائط )صورة، فيلم( املرتبطة بها.

استدعي مشروع سبق حفظه.7

8
أتعامل مع الُعقد من حيث: تحديدها، ربطها، إلغاء ربطها، إلغاء تفعيلها، 

حذفها، نقلها وإضافة ُعقدة بيـن ُعقدتيـن.

أحفظ مشروًعا ألول مرة، أو أغّير اسم أو مكان مشروع سبق حفظه.9

أستطيع أن 

عرب عن رأيك

الخريطة الذهنية
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دمج الوسائط 2

: إنشاء مشروع جديد
ً

أوال

Read ثانًيا: الُعقـدة

Merge ا: الُعقـدة
ً
ثالث

Reformat رابًعا: الُعقدة

Write خامًسا: الُعقدة

الدرس الثاني

2- دمج الوسائط



اإلستكشاف

أثنــاء بحــث بــدر عــن الوســائط لتصميــم مشــروعه إلحــدى املــواد الدراســية، لفــت نظــره أن 

الصــور لهــا حقــوق ملكيــة،  فبــدأ بالبحــث فــي موضــوع حقــوق امللكيــة الفكريــة فــي البيئــة الرقميــة، 

 منــه لتوعيــة 
ً
ورفــع بعــض املعلومــات عنــه علــى حســاباته فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ســعيا

متابعيــه عــن هــذا املوضــوع. 
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دمج الوسائط 2

التعـلـم

سنتناول في هذا الجزء كيفية إنشاء مشروع وإضافة الوسائط ودمجها، ثم تصديـر امللف.

يحتفــل العالــم باليــوم العاملــي للملكيــة الفكريــة فــي الســادس والعشريـــن مــن أبريــل فـــي كل عــام، 

لالطــالع علــى الــدور الــذي تلعبــه حقــوق امللكيــة الفكريــة فــي تشــجيع االبتــكار واإلبــداع ولزيــادة الوعــي 

بأهميــة امللكيــة الفكريــة وأثـــرها علــى الحيــاة اليوميــة، يجــب فهــم كيفيــة حمايــة امللكيــة الفكريــة ودورهــا 

فــي تحفيــز اإلبــداع واالبتــكار، واالحتفــال باإلبــداع واملســاهمات املقدمــة مــن املبدعيـــن املبتكريـــن لتنميــة 

املجتمعــات، ولتشــجيع احتـــرام حقــوق امللكيــة الفكريــة.

Input مدخــالت

Read ُعقدة

) صورة / فيلم (

shadertoy عقدة

.....................................................

Merge ُعقدة

Reformat ُعقدة

.....................................................

.....................................................

Viewer ُعقدة العرض

Write ُعقدة التصديـر

Output مخرجــاتProcessing معالجــة

  )Input( تتم إضافة مجموعة من الوسائط كمدخالت )Output - للحصول على املنتج الرقمي النهائي )املخرجات

ثم معالجتها )املعالجة - Processing( باستخدام مجموعة من العقد حيث أن لكل ُعقدة وظيفة محددة.
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1. أن�صئ مشروًعا جديًدا.
2. احفظ املشروع باسمك على محرك األقراص الخاص بك:

أ. ما هي الُعقدة املوجودة في مخطط الُعقد Node Graph؟
.....................................................................................................................................................................................

ب. ماذا يظهر  في منطقة العرض؟
.....................................................................................................................................................................................

وإلنشاء مشروع جديد اختـر من قائمة File  اختـر األمر New Project والحظ إنشاء املشروع في نافذة جديدة 

  .Untitled.ntp *باسم

.Untitled.ntp *عند تشغيل البرنامج يتم إنشاء مشروع جديد، وعند العمل فيه يتم إعطاؤه اإلسم االفتـرا�صي

إنشاء مشروع جديد أوًل
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دمج الوسائط 2

ستخدم الُعقدة Read إلضافة الوسائط ) الصور واألفالم ( للتعامل معها في املشروع.
ُ
- ت

- إلضافة الُعقدة :

Read الُعقدة                  Image املجموعة  من شريط مجموعات الُعقد 	

- يمكــن إضافــة أكثـــر مــن ُعقــدة Read فــي املشــروع بحيــث يظهــر اإلســم Read 1 للُعقــدة األولــى، و Read 2 للُعقــدة 

الثانيــة وهكــذا، حيــث يحتفــظ البرنامــج بتـــرتيب اســم الُعقــدة حتــى فــي حــال حذفهــا.

- ُيستخدم الرابط الخارج من الُعقدة لربطها بالُعقد األخرى. 

Read العـُقدة ثانيـًا

إلرسال ناتج الُعقدة إلى 
الُعقد األخرى

رمز الُعقدة
Read1 اسم الُعقدة

اسم ملف الصورة / الفيلم

عرض نموذج من الفيلم / 
الصورة

عند إضافة ُعقدة جديدة فإنها تـرتبط بالُعقدة املحددة، وإذا لم يتم تحديد ُعقدة فإنها تظهر مستقلة.

استدع املشروع Headline News من املجلد Headline News  ثم شغل العرض، ماذا تالحظ ؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................
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إلضافة ُعقدة Read للصورة EDU Building وربطها بُعقدة Viewer 1 اتبع الخطوات التالية:

حّدد ُعقدة Viewer 1 بالضغط عليها بالزر األيسر للفأرة.

من خالل صندوق املحاورة:

اختـر مكان الصورة :

  Image اختـر املجموعة  من شريط مجموعات الُعقد
.Read ثم اختـر من القائمة الُعقدة
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دمج الوسائط 2

حدد اسم الصورة EDU Building بالضغط عليها بالزر األيسر للفأرة.

اضغط بالزر األيسر للفأرة على السهم ملعايـنة الصورة.

.Open اضغط  EDU Building إلتمام عملية إضافة ُعقدة الصورة

الحظ مسار الفيلم / الصورة

د

د

ج

ب
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والحظ ظهور:
- الصورة في منطقة العرض.

.Node Graph متبوعة باسم ملف الصورة ( في مخطط الُعقد ( Read 2 ُعقدة باسم -

ملاذا ظهرت الصورة EDU Building  في منطقة العرض؟ ..........................................................................................................................
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دمج الوسائط 2

- لوحة خصائص الُعقدة Read 2 في منطقة ألواح الخصائص.

الستبدال ملف 
الصورة/الفيلم 

عند الرغبة

معدل عرض اإلطارات
Frame rate

أبعاد الوسائط

إلظهار معلومات 
الفيلم و التعرف على 

أبعاده

مسار ملف الصورة

- إذا كان عدد إطارات الفيلم أقل من عدد إطارات املشروع ففي الوضع االفتـرا�صي يتوقف عرض 
الفيلــم بعــد عــرض اإلطــار األخيـــر) Hold (، ولعرضــه بصــورة مســتمرة أظهــر فــي لوحــة خصائــص 

.Loop اختـر منها    After خيارات الخاصية  Read الُعقدة
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أن�صــئ مشـــــــروًعا جــــــــديًدا واستخــــــدم الُعقــــــــدة Read إلضــــــــــافة الفيـــلــــــــــم Fireworks  والصــورة 
Liberation Tower وبدل بيـن عرضهما في منطقة العرض علًما بأن ملفات الوسائط موجودة على 

.Liberation Tower في املجلد Workpapers محرك األقراص

- إذا تم إضافة فيلم عدد إطاراته أكبـر من عدد إطارات املشروع فإن عدد إطارات املشروع يتغيـر 

ــا ليطابــق عــدد إطــارات الفيلــم، ويمكنــك مالحظــة ذلــك مــن خــالل End فــي لوحــة خصائــص  تلقائيًّ

املشروع Project Settings . وملنع تغييـر عدد اإلطارات في املشروع اختـر من خصائص املشروع 

Project Setting الخيــار                                   .

- عند إضافة أي ُعقدة جديدة تظهر لوحة خصائصها في منطقة ألواح الخصائص.

- الضغــط املــزدوج علــى أي ُعقــدة فــي مخطــط العقــد يظهــر لوحــة خصائصهــا فــي بدايــة منطقــة ألــواح 

الخصائــص .

Merge العـُـقدة ثالثًا

- احــرص علــى إنشــاء مجلــد يتضمــن مشــروعك و الوســائط املســتخدمة فيــه لتنظيــم عملــك، 

ولتعمــل بشــكل صحيــح عنــد نقــل املشــروع إلــى جهــاز آخــر فمــن الضــروري أن تكــون أســماء 

املجلــدات وامللفــات باللغــة اإلنجليزيــة، وتتــم كتابــة اســم امللــف مباشــرة بــدون املســار  فــي لوحــة 

خصائــص الُعقــدة Read كالتالــي:

اسم امللف امتداد امللف

:Headline News استكمل العمل في املشروع

 )EDU Building والصورة Banner الفيلم( Read وشغل العرض، بِدل العرض بيـن العقد Viewer1 حدد الُعقدة

من خالل الضغط على رقم الرابط في لوحة املفاتيح.
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دمج الوسائط 2

- نالحــظ أنــه لــم يتــم عــرض الوســائط فــي منطقــة العــرض مًعــا فــي آن واحــد، ولدمــج الصــورة والفيلــم يتــم اســتخدام 

ســتخدم لدمــج الوســائط ) الصور/االفــالم (.
ُ
الُعقــدة Merge والتــي ت

ستخدم ُعقدة Merge كما يلي: 
ُ
 لدمج الفيلم banner والصورة EDU Building ت

ً
فمثال

 banner الفيلم EDU Building  الصورة

الناتج النهائي املطلوب

وزار وزارة

وزارة
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وتكون العقد بالشكل املقابل:

- يتصل بالُعقدة Merge  عدة روابط:

B.الُعقدة املرتبطة به تظهر  في الخلف

… ,A2, A روابط للُعقد األخرى التي يتم الربط بها لدمجها على التوالي بحيث تظهر في األمام ويكون تـرتيبها
حسب أرقام الروابط A بحيث كلما زاد الرقم يظهر في املقدمة.

للربط بُعقدة الصورة أو 
الفيلم املطلوبة في الخلف

Merge اسم الُعقدة

إلرسال ناتج الدمج للعقد 
التالية

للربط بعقد الوسائط 
األخرى املطلوب دمجها

رمز الُعقدة

- من املهم عند تـركيب األفالم باستخدام الُعقدة Merge أن تكون أجزاء من الوسائط املستخدمة فيها شفافة.

- تظهــر املناطــق الشــفافة فــي الوســائط باللــون األســود، وعنــد اســتخدامك للوســائط ووجــود منطقــة باللــون األســود 

فيهــــــــا، ورغـــــبت بالتأكد مـــــن أنها شفافة اضغط في منطقة العرض على أداة عرض الشفافية            والحظ تحولها 

إلــى            وســتظهر األجــزاء الشــفافة كمــا بالصــور التاليــة:

األجزاء الشفافة

األجزاء السوداء وليست شفافة
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دمج الوسائط 2

- يمكــن اســتخدام الُعقــدة Merge ألداء مهــام مختلفــة وذلــك حســب مــا يتــم اختيــاره فــي لوحــة خصائــص الُعقــدة 

 منها يتغيـــر رمز الُعقدة               حسب املهمة 
ً
Merge في خاصية Operation والتي تتيح عدة مهام عند اختيار  أيا

التــي تــم اختيارهــا وفــي الوضــع االفتـــرا�صي تكــون املهمــة Over حيــث يتــم دمــج الوســائط متـــراكبة فــوق بعضهــا .

:Merge إلضافة الُعقدة -

Merge الُعقدة               Merge املجموعة  من شريط مجموعات الُعقد 	

- للتعرف على كيفية إضافة الُعقدة Merge استكمل العمل في املشروع Headline News وافصل العقد في 
املشروع ثم اتبع الخطوات التالية:

تأكد من عدم تحديد أي ُعقدة و من شريط مجموعات الُعقد اضغط 

.Merge ثم اختـر من القائمة الُعقدة                Merge املجموعة

 :Merge إضافة ُعقدة

والحظ ظهور:

.Merge 1 ُعقدة باسم

ثم اضغط في شريط األدوات في منطقة العرض على أداة عرض الشفافية               مرة أخرى إلرجاعها للوضع 
االفتـرا�صي.
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 Merge ربط ُعقدة

يمكنك إضافة أكثـر من ُعقدة Merge في املشروع بحيث يظهر اإلسم Merge 1 للُعقدة األولى، 
و Merge 2 للُعقدة الثانية وهكذا.

حدد الُعقدة Merge 1 واربطها بالُعقدة Viewer1 باستخدام الرابط الخارج 
. Merge1 من الُعقدة

لربــط ُعقــدة Merge1 بُعقــدة Read1 )الفيلــم banner( لجعلهــا 
فــي مقدمــة العــرض، اســحب الرابــط A مــن ُعقــدة Merge1 نحــو ُعقــدة 

Read1 وأفلتــه عنــد الوصــول إليهــا، ثــم شــغل العــرض.
ماذا تالحظ في منطقة العرض؟

- اضغط على أداة عرض الشفافية            ، ماذا تالحظ؟
.............................................................  اضغط عليها مرة أخرى.

................................................................................................

ظهور لوحة خصائص الُعقدة Merge 1 في منطقة ألواح الخصائص، ويمكن من خاللها التحكم بخصائص 
الُعقدة.

لتغييـر  ألوان و شفافية الوسائط املرتبطة من خالل 

. ..,A2,A الروابط

لتغييـر  شفافية وألوان املخرجات.

B لتغييـر  ألوان و شفافية الوسائط املرتبطة بالرابط

نالحظ وجود أجزاء شفافة في الفيلم املوجود في مقدمة العرض.
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عند تشغيل العرض ألول مرة أو عند إجراء تعديالت على أي من الخصائص تكون سرعة تشغيل 
العرض بطيئة إلى أن يكتمل الخط األخضر في شريط الزمن، وبعد ذلك تصبح السرعة طبيعية.

 )EDU Building الصــورة( Read2 بُعقــدة Merge1 لربــط ُعقــدة
املطلوبــة فــي الخلــف، اســحب الرابــط B مــن ُعقــدة Merge1 نحــو ُعقــدة 

Read2 وأفلتــه عنــد الوصــول إليهــا، ثــم شــغل العــرض.
ماذا تالحظ في منطقة العرض؟

هل تم دمج الوسائط؟ أي منها في املقدمة؟ وأي منها في الخلف؟

الحظ ما يحدث في مخطط العقد Node Graph أثناء تشغيل العرض.

-هل أبعاد الوسائط مناسـبة أم تحتاج لتعديل؟ 

..............................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

استكمل الجدول باختيار الرقم أو الحرف املناسب 
أمــام وظيفــة الرابــط الــدال عليــه فــي مخطــط الُعقــد 

Node Graph املقابــل:

1 2 A B الوظيفة
إظهار Read1  في مقدمة العرض

إظهار Read2 في الخلف

ناتج تأثيـر ُعقدة Merge في منطقة العرض
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نشــأ وأضف الُعقدة املناسبة إلظهار الفيلم Fireworks  والصورة 
ُ
استكمــــل العمـــــل في املشـــروع امل

Liberation Tower  في منطقة العرض في آٍن واحد.

بعد التنفيذ

عنـــد دمـــج عـــدة وســـائط واختـــالف معدل عرض إطارات الوســـائط املدمجة مع املشـــروع أو 
مـــع بعضهـــا تظهـــر رســـالة التنبيـــه التاليـــة والتي تنبـــه املســـتخدم لهذا االختالف:

-  ويظهـــر الرمـــز               علـــى الُعقـــدة                          .

- ويمكنـــك تغييــــر معـــدل عـــرض اإلطارات للمشـــروع أو أحد الوســـائط حســـب الحاجة.
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Reformat العـُقدة رابعًا

 نالحــظ فــي بعــض األحيــان عــدم مطابقــة أبعــاد الوســائط املدمجــة فتظهــر الحاجــة لتعديــل أبعــاد بعضهــا لتناســب 

.Reformat أبعــاد بقيــة الوســائط ، وللتحكــم فــي أبعــاد الوســائط بعــد إضافتهــا يمكنــك اســتخدام الُعقــدة

Reformat1 اسم الُعقدة

إلرسال ناتج الُعقدة إلى العقد 
التي تليها

للربط مع ُعقدة الوسائط 
املطلوب تغييـر ابعادها

رمز الُعقدة

- تستخدم الُعقدة Reformat للتحكم في أبعاد الوسائط.

:Reformat إلضافة الُعقدة-

Reformat الُعقدة                Transform املجموعة   من شريط مجموعات الُعقد

للحصول على تأثيـر الُعقدة Reformat كما بالصور التالية:

Reformat قبل إضافة الُعقدة
والحظ أبعاد الوسائط

Reformat بعد إضافة الُعقدة
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 .Read1 حدد ُعقدة الفيلم 

حدد الُعقدة Read2 و تعرف على أبعاد الصورة من خالل لوحة خصائص الُعقدة Read2  الزر                              .

لتعديل أبعاد الفيلم banner.mov لتطابق أبعاد الصورة EDU Building استكمل العمل في املشروع 
Headline News واتبع الخطوات التالية:

من شريط مجموعات الُعقد

.Reformat ثم اختـر من القائمة الُعقدة             Transform اختـر املجموعة

- الُعقدةReformat 1 في مخطط العقد.

- لوحة خصائص الُعقدة Reformat1 في منطقة 
ألواح الخصائص.

والحظ ظهور:
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الختيار األبعاد التي تناسب أبعاد الصورة  EDU Building  أظِهر محتويات الخاصية Format واختـر                            

شغل العرض، ماذا تالحظ؟

.............................................................................................................................

والحظ منطقة العرض: 

Write العـُقدة خامسًا

- تستخدم ُعقدة Write لتصديـر املشروع إلى صور وأفالم وبامتدادات مختلفة.

- إلضافة الُعقدة:

Write الُعقدة               Image املجموعة  من شريط مجموعات الُعقد

اسم الُعقدة Write  ويظهر تحته 
اسم وامتداد امللف الذي سيتم 

تصديـره

للربط بالُعقدة املطلوب 
تصديـر ناتجها

رمز الُعقدة
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- إلضافة ُعقدة Write وربطها بالُعقدة املطلوبة للحصول على املنتج الرقمي النهائي، استكمل العمل في املشروع 
Headline News باتباع الخطوات التالية:

في مخطط الُعقد حدد الُعقدة 
املطلوب تصديـر مخرجاتها وهي 

  .Merge1 الُعقدة

.Save Sequence والحظ ظهور صندوق محاورة

إلضافة ُعقدة Write اضغط من شريط مجموعات الُعقد على 

.Write ثم اختـر من القائمة األمر                  Image املجموعة

 من خالل صندوق املحاورة:

مالحظة: 
إذا لــم يتــم تحديــد الُعقــدة املطلوبــة فــإن الُعقــدة Write تظهــر مســتقلة ويجــب ربطهــا بالُعقــدة املطلــوب تصديـــر 

مخرجاتهــا. 

جهـ
د

ب

مكان تصديـر امللف
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يمكنك كتابة امتداد امللف بعد اسم 
ا بنقطة ).(، وليكن 

ً
امللف مباشرة مسبوق

 Jpg عند تصديـره كفيلم، وليكن Mp4
عند تصديـر أحد اإلطارات كصورة.

أ- حدد مكان تصديـر امللف.

ب- اكتب اسم امللف Render	My بعد املسار الظاهر.

.File ج- اختـر

د- اختـر امتداد امللف املطلوب تصديـره.

.Save ه- إلتمام عملية الحفظ اضغط

.Node Graph في مخطط العقد Write 1 ظهور الُعقدة -

- ظهور لوحة خصائص الُعقدة Write 1 في منطقة ألواح 
الخصائص.

للبدء في تصديـر امللف:

لتحديد أبعاد امللف عند تصديـره:

ا مزدوًجا بالزر األيسر للفأرة.
ً
أظهر لوحة خصائص الُعقدة  Write بالضغط عليها ضغط

  Format	Type أظهر محتويات الخاصية  Write 1 في لوحة خصائص الُعقدة
HD 1920X1080 اختـر األبعاد املطلوبة ولتكن FORMAT من خاصية  FIXED	FORMAT اختـر منها

من لوحة الخصائص اضغط زر                      والحظ في منطقة املحرر ظهور تبويب Progress ملتابعة 
استكمال عملية التصديـر.

والحظ
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- يمكنك معايـنة ملف الصورة أو الفيلم بعد تصديـره في املجلد الذي تم التصديـر فيه. 

عند اختالف معدل عرض اإلطارات للوسائط املدمجة يمكنك توحيدها كلها وفق أسرعها وذلك 
بالضغط على                            من لوحة خصائص الُعقدة Write قبل الضغط على                        .

:Write في لوحة خصائص الُعقدة

لتغييـر مكان التصديـر، 
أو إعادة كتابة اإلسم أو 

االمتداد

 كفيلم:
ً

- لتصديـر املشروع كامال

.Project Frame Range اختـر   Frame Range من خيارات الخاصية

- لتصديـر إطارات محددة من املشروع كفيلم:

 من خيارات الخاصية   Frame Range اختـر  Manual حدد اإلطارات املطلوب 

.Last Frame و First Frame تصديـرها من الخياريـن

- لتصديـر إطار محدد من املشروع كصورة:

 من خيارات الخاصية   Frame Range اختـر  Manual اكتب رقم اإلطار نفسه في 

. Last Frame و First Frame الخياريـن
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.Space بالصورة Earth مطابقة أبعاد الفيلم -

- حفظ املشروع باسم Space1 على محرك األقراص الخاص بك.

- تصديـر امللف كفيلم بامتداد Mp4 مرة، وكصورة بامتداد jpg مرة أخرى، وذلك على محرك األقراص الخاص 

بك.

- عايـن الفيلم والصورة بعد تصديـرهما في محرك األقراص الخاص بك.

استدع املشروع Space  من املجلد Space ثم استخدم العقد املناسبة لتنفيذ ما يلي: 
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ورقة عمل

ورقة عمل أ2التاريخ: ......... / ..........

Kuwait Towersالتاريخ: ......... / ..........

Earth

ب2

 Eagle مع الفيلم Kuwait Towers وأضف العقد الالزمة إلضافة ودمج فيلم Kuwait Towers استدع املشروع

املوجــود فــي مجلــد Kuwait Towers  لتصميــم مشــهد متكامــل يمثــل طيـــران النســر حــول أبــراج الكويــت، ثــم احفــظ 

املشــروع باســم Kuwait Towers1 علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك مــع تصديـــر اإلطــارات مــن 250 إلــى 300 كفيلــم 

 Kuwait واحفظـها باسم  JPG وصـــّدر اإلطار 300 كصورة بامتداد، Kuwait Tower1 و احفظه باســــم  Mp4 بامــــتــداد

.Tower1

بعد التنفيذ

بعد التنفيذ

شــاهد الفيلــم Project2A لالستـــرشاد بــه ثــم اســتدع املشــروع Earth مــن مجلــد Earth فــي محــرك األقــراص 

Workpapers، وأضف العقد املناسبة لدمج صورة eclipse بالفيلم earth ومطابقة أبعادهما ثم احفظ املشروع 

باســم Earth وصــدره كفيلــم بامتــداد Mp4 باســم Render1 علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.
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ورقة عملورقة عمل ج2التاريخ: ......... / ..........  Stars Bubble

بعد التنفيذ

 Stars وأضف العقد الالزمة إلضافة ودمج الفيلم ، Stars Bubble من املجلد Stars Bubble  استدع املشروع

مــع الصــورة Bubble لتصميــم مشــروع متكامــل وباألبعــاد املناســبة ثــم احفــظ املشــروع باســم StarsBubble1 علــى 

محــرك األقــراص الخــاص بــك.
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ماذا تعلمت

1.
ً
أن�صئ مشروًعا جديدا

2.Read أذكر وظيفة الُعقدة

أضيف الُعقدة Read من املجموعة Image إلضافة الوسائط في املشروع. 3

4.Merge أعرف وظيفة الُعقدة

أستخدم الُعقدة Merge من املجموعة Merge لدمج الوسائط في املشروع.5

6.Reformat أذكر وظيفة الُعقدة

7.Read أظهر معلومات ملف الصورة أو الفيلم من خالل لوحة خصائص الُعقدة

أضيف الُعقدة Reformat من املجموعة Transform وأطابقها مع وسيط آخر.8

9.Write أذكر وظيفة الُعقدة

10.Write أصّدر  املشروع كصورة أو فيلم باستخدام الُعقدة

أستطيع أن

عرب عن رأيك

الخريطة الذهنية
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 Transform ُعقدة :
ً

أوال

Timeline ثانًيا: خط الزمن

ا: التعامل مع اإلطار األسا�صي
ً
ثالث

Switch  رابًعا: الُعقدة

الدرس الثالث

3- التأثيـرات الحركية



اإلستكشاف

أثنــاء حضــور بــدر ملبــاراة فــي كــرة الســلة بصحبــة والــده وإخوتــه، كان يتابــع حركــة الكــرة فــي 

.Natron امللعــب ويفكــر بكيفيــة تمثيــل حركــة الكــرة فــي برنامــج
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التعـلـم

اكتب في الجدول نوع  التغييـر  في الخصائص )موضع – حجم - استدارة( الذي تم على كرة السلة 
في الصورة التالية:

ا فــي برنامــج blender علــى كيفيــة تغييـــر خصائــص الكائنــات ثالثيــة األبعــاد ومنهــا تغييـــر املوضــع، 
ً
تعرفــت ســابق

االســتدارة وتحجيــم الكائنــات ثالثيــة األبعــاد.

.Natron وفي هذا الجزء سنتعرف على كيفية التحكم في موضع، حجم واستدارة الوسائط في برنامج



الوحدة الثانية :املعالجة الرقمية

98

استدع املشروع Basketball 1  ثم:

 من:
ًّ

- اكتب اسم الُعقدة التي تمثل كال

• صورة playground امللعب: ..................................................................................................................................................... 	

• صورة basket السلة: ................................................................................................................................................................... 	

• صورة basketball كرة السلة: .............................................................................................................................................. 	

• فيلم player حركة الالعب: .................................................................................................................................................... 	

.Player وفيلم حركة الالعب Basketball  شغل العرض والحظ صورة كرة السلة -

- في فيلم حركة الالعب Player ، ماذا يحدث بدًءا من اإلطار 81؟

........................................................................................................................................................................................................................................

- اكتب اإلجراءات الالزمة لجعل املشروع يبدو بصورة منطقية.

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

تظهر ُعقدة Transform بالشكل التالي:

Transform عـُقدة أوًل

للربط بالُعقدة املصدر

اسم الُعقدةإلرسال ناتج الُعقدة إلى الُعقدة التالية

رمز الُعقدة
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ســـتخدم الُعقـــدة Transform للتحكـــم فـــي خصائـــص الوســـائط مـــن حيـــث تغييــــر موضـــع، حجـــم، اســـتدارة، 
ُ
- ت

إمالـــة الوســـائط وغيــــرها وذلـــك إمـــا مـــن خـــالل لوحـــة خصائـــص الُعقـــدة Transform أو مـــن خـــالل مقابـــض 

التحكـــم              .

الرابــط Source املتجــه نحــو الُعقــدة يـــربط الُعقــدة Transform بالُعقــدة املصــدر Source املطلــوب تغييـــر 

خصائصهــا.

الرابــط الخــارج مــن الُعقــدة: يســتخدم إلرســال ناتجهــا إلــى العقــد التــي تليهــا. 

 عــن الكــرة املختفيــة الســتكمال رمــي الالعــب للكــرة فــي فيلــم حركــة الالعــب فــي الُعقــدة 
ً

موضعهــا: لتكــون بديــال

 .Read 4

.Read 4 للُعقــدة player حجمهــا: لتكــون بنفــس حجــم الكــرة فــي فيلــم حركــة الالعــب

- يتصل بالُعقدة Transform  رابطان:

للتعــرف علــى كيفيــة إضافــة الُعقــدة Transform فــي مشــروعBasketball 1  ومــن ثــم التحكــم بخصائــص 

صــورة كــرة الســلة basketball بتغييـــر:

فــي مشــروع Basketball1 تــم تـــركيب فيلــم العــب كــرة الســلة علــى صــورة ملعــب كــرة الســلة، ونالحــظ أثنــاء 

اللعــب اختفــاء الكــرة فــي فيلــم الالعــب وهــذا غيـــر منطقــي، فتظهــر الحاجــة لصــورة كــرة إضافيــة ويتــم التحكــم فــي 

موضعهــا وحجمهــا لتكــون بديلــة عــن الكــرة األصليــة، ومــن ثــم إضافــة اإلطــارات اأٍلساســية لهــا إلظهارهــا متحركــة 

بشــكل يتوافــق مــع الفيلــم لتســديد الهــدف، مــع التحكــم بعــرض الكــرة البديلــة حيــث يتــم إخفاءهــا فــي بدايــة الفيلــم 

وعرضهــا عنــد إطــار محــدد للحصــول علــى مشــهد متكامــل عــن حركــة الالعــب والكــرة.

إضافــة  ثــم  البديلــة  الكــرة  موضــع، حجــم  لتغييـــر   Transform الُعقــدة  اســتخدام  ســيتم  ذلــك  ولتطبيــق 

اإلطــارات األساســية لهــا مــن خــالل خــط الزمــن ولوحــة خصائــص الُعقــدة Transform أو مقابــض التحكــم، ثــم 

Switch للتحكــم بعــرض الكــرة البديلــة عنــد إطــارات محــددة. اســتخدام الُعقــدة 
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  تأكد من عدم تحديد أي عقدة، ثم من شريط مجموعات العقد
.Transform اختـر ُعقدة Transform مجموعة

مقابض التحكم في منطقة العرض باللون 
األبيض.

الُعقدة Transform2 في مخطط الُعقد.

والحظ ظهور:

  Transform إضافة الُعقدة

نفذ الخطوات التالية:

صورة الكرة بعد تغييـر موضعها 
وحجمها الستكمال رمي الالعب للكرة

آخر ظهور للكرة في 
فيلم حركة الالعب

صورة الكرة قبل تغييـر 
موضعها وحجمها
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ملاذا ظهرت الُعقدة باإلسم Transform2؟

.........................................................................................................................................................

لوحة خصائص الُعقدة Transform2 في منطقة ألواح الخصائص.

Rotate استدارة الصورة / الفيلم

X	Skew اإلمالة األفقية للصورة / الفيلم

Translateموضع الصورة / الفيلم

Scale حجم الصورة / الفيلم

Skew Y اإلمالة الرأسية للصورة/ الفيلم

. Merge1 وُعقدة Read3 بيـن العقدتيـن Transform2 اربط الُعقدة

-  ظهور الرمز                على الُعقدة Transform2 لتنبيه املستخدم بأن مدخالت الُعقدة نفس مخرجاتها و بأنه 

لم يتم تغييـر أًيا من الخصائص، وبمجرد تغييـر أحدها يختفي الرمز.

الحظ:
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.Transform يمكنك التحكم بخصائص الوسائط من خالل مقابض التحكم أو من خالل لوحة خصائص الُعقدة

 Transform بعد إضافة الُعقدة basketball وللتعرف على كيفية التحكم بخصائص صورة كرة السلة

باستخدام مقابض التحكم استكمل العمل في مشروع Basketball 1 ونفذ الخطوات التالية:

- في منطقة العرض انقل مؤشر الفأرة إلى مركز مقابض التحكم، والحظ تغيـر  لون مركز مقابض 

التحكم إلى اللون األحمر عند نقل مؤشر الفأرة إليه. 

- لتغييـــر  موضــع الصــورة أو الفيلــم اضغــط باســتمرار  بالــزر األيســر للفــأرة علــى مركــز  مقابــض التحكــم وحــرك الفــأرة 

ثــم أفلتــه عنــد املوضــع الجديــد.

تغييـر املوضع Translate للصورة أو الفيلم: 

 Transform التحكم بخصائص الوسائط باستخدام الُعقدة

لتغييـر موضع صورة كرة السلة basketball إلى املوضع الصحيح:

بعد تغييـر موضع صورة الكرةقبل تغييـر موضع صورة الكرة

ر محتوياتها. ر منطقة العرض لتكون ملء نافذة البرنامج وكِبّ لدقة وسهولة العمل كِبّ
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تحجيم Scale للصورة أو الفيلم:

- لتغييـر حجم صورة الكرة إلى الحجم املناسب:

بعد تغييـر حجم صورة الكرةقبل تغييـر حجم صورة الكرة

- في منطقة العرض انقل مؤشر الفأرة إلى دائرة مقابض التحكم، والحظ يتغيـر لونها إلى اللون 

األحمر.

- لتغييـر حجم الصورة أو الفيلم في جميع االتجاهات اضغط بالزر األيسر للفأرة على دائرة مقابض التحكم وحرك 

الفأرة للخارج للتكبيـر وللداخل للتصغيـر ثم أفلت زر الفأرة. 

االستدارة Rotate للصورة أو الفيلم:

- في منطقة العرض انقل مؤشر الفأرة إلى الخط األفقي األيمن ملقابض التحكم، و 

الحظ ظهور مؤشر االستدارة        باللون األحمر.

و عند ظهور مؤشر االستدارة حرك الفأرة في االتجاه املطلوب الستدارة الصورة أو الفيلم  ثم أفلت الفأرة.

يمكنك تغييـر الحجم في اتجاه محدد باستخدام السحب واإلفالت ألحد 

املقابض باالتجاه املطلوب.
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استدع مشروع Basketball 2 ثم نفذ الخطوات الالزمة على صورة السلة basket لتغييـر موضعها 
وحجمها واستدارتها لتظهر كما بالصورة بعد التنفيذ.

- عنــد إغــالق لوحــة خصائــص الُعقــدة Transform بالضغــط علــى             تختفــي مقابــض التحكــم فــي 
منطقــة العــرض.

- يمكنــك اســتخدام لوحــة خصائــص الُعقــدة Transform للتحكــم فــي الخصائــص وذلــك إمــا بكتابــة 
األرقــام أو تحريــك املؤشــر علــى الشــريط.

فــي  التحكــم  مقابــض  مركــز  لتغييـــر 
منتصــف أبعــاد الصــورة أو الفيلــم

بعد التنفيذ قبل التنفيذ 

استدارة الصورة أوالفيلم

تحجيم الصورة أوالفيلم

تغييـر موضع الصورة أوالفيلم
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تعلمــت فــي برنامــج blender كيفيــة إضافــة التأثيـــرات الحركيــة Animation باســتخدام اإلطــار 

األسا�صــي Keyframe، اســتكمل أســماء بعًضــا مــن أنواعهــا فــي الفــراغ التالــي:

Timeline خط الزمن ثانيًا

خــط الزمــن هــو أحــد مناطــق شاشــة برنامــج Natron، ويحتــوي علــى إطــارات لتشــغيل العــرض ويمكــن مــن خاللــه 

إضافــة اإلطــارات األساســية للتحكــم فــي التأثيـــرات الحركيــة )تغييـــر أي مــن خصائــص الصــورة أو الفيلــم خــالل فتـــرة 

زمنيــة محــددة(.

                    Location تغييـر موضع

................................

...............................

Shape	Keys تحول األشكال

. Natron من خالل برنامج Timeline وستتعرف في هذا الجزء عـلى كيفية التعامل مع خط الزمن

خط الزمن 
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إطار بداية العرض:

إطار نهاية العرض:

.Current Frame اإلطار الحالي 

يمكنك تكبيـر و تصغيـر خط الزمن بوضع مؤشر الفأرة فيه ثم تحريك العجلة لألمام للتكبيـر و للخلف للتصغيـر.

أول إطار يتم عرضه عند تشغيل العرض، ويظهر  رقمه في الزاوية اليسرى أسفل خط 
الزمن             ، وهو ) 1 ( في الوضع االفتـرا�صي ويمكن تغييـره.

آخر إطار  يتم عرضه عند تشغيل العرض، ويظهر  رقمه في الزاوية جهة اليميـن أسفل 
خط الزمن                       ، وهو  ) 250 ( في الوضع االفتـرا�صي ويمكن تغييـره.

الســهم البرتقالــي املوجــود  فــي منطقــة إطــارات املشــروع يمثــل مؤشــر اإلطــار الحالــي و يعــرض محتوياتــه فــي منطقــة 

العــرض ويظهــر رقمــه فــي خــط الزمــن بالشــكل           .

مكونات خط الزمن:

منطقة إطارات املشروع:

ل كل إطار  صورة من العرض ولها رقم في خط الزمن( الواقعة بيـن إطار بداية املشروع 
ّ
مجموعة اإلطارات ) يمث

 أثناء العرض.
ً
وإطار نهاية املشروع، وتظهر تباعا

- يمكنك تحديد اإلطارات املطلوب عرضها من خالل خط الزمن بتغييـر  رقم إطار  بداية 

العرض  و رقم إطار  نهاية العرض.
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7

:fps معدل عرض اإلطارات في الثانية الواحدة

:  Keyframe اإلطار األسا�صي

:Animation التأثيـر الحركي

   يعرض معدل عرض اإلطارات في الثانية الواحدة.

إطار  يحتوي على بداية أو نهاية التأثيـر الحركي ويظهر باللون األزرق في خط الزمن.

تغييـر  في خصائص الُعقد خالل فتـرة زمنية محددة لها بداية ونهاية.

- يتم التنقل بيـن اإلطارات بعد طرق منها:

أ	- الضغط بالزر األيسر للفأرة في خط الزمن على اإلطار املطلوب.

ب	- من خالل األزرار                    في خط الزمن.

ج	- باستخدام األسهم               و              في لوحة املفاتيح.

للتعامل مع خط الزمن استدع مشروع basketball ثم الحظ أجزاء خط الزمن:

1 - شغل العرض.

2 - ماذا تالحظ على:

أ	- منطقة العرض: ............................................................................................................... 	

ب	- خــط الـزمــــن: .................................................................................................................... 	

3. أوقف تشغيل العرض ثم اضغط باستمرار على الزر األيسر للفأرة و حرك مؤشر الفأرة على خط الزمن 

للتنقل بيـن اإلطارات والحظ لون مؤشر اإلطار الحالي.

4. هل تغيـر لون مؤشر اإلطار الحالي أثناء تشغيل العرض؟   ...........

إذا كانت إجابتك بنعم:

أ	- ما هو اللون الذي يظهر به؟ ................................................ 	

ب	- سجل أرقام بعض اإلطارات التي يظهر  عندها اإلطار الحالي باللون األزرق: .............................. 	
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استدع مشروع basketball واستكشف وظائف األزرار  املوجودة في خط الزمن، ثم ضع رقم الزر 
املناسب أمام كل وظيفة.

وظيفته رقم الزر

تشغيل العرض لألمام وعند الضغط عليه يتحول إلى        .

االنتقال لإلطار السابق.

تشغيل العرض للخلف وعند الضغط عليه يتحول إلى        .  

االنتقال إلطار  نهاية العرض.

االنتقال لإلطار  األسا�صي التالي.

االنتقال لإلطار  التالي.

االنتقال لإلطار  األسا�صي السابق.

االنتقال إلطار بداية العرض.

8 7

الحظ : يظهر مؤشر اإلطار الحالي باللون األزرق                    عند مروره باإلطار األسا�صي.

- غيـر مدة العرض في خط الزمن بتغييـر  رقم إطار بداية العرض ليصبح 10و رقم إطار نهاية العرض ليصبح 40 ثم 

شغل العرض، ماذا تالحظ في:

- منطقة العرض : ............................................................................................................................

- خط الزمن :.......................................................................................................................................
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- اضغط على           و           ، ماذا تالحظ ؟ ......................................................

- انتقل إلى اإلطار  رقم 5 ثم غيـر الرقم في                                 إلى 20 ، ثم اضغط على           سجل رقم اإلطار الحالي .....

-  اضغط على            ثم سجل رقم اإلطار الحالي ؟ .................................................... .

- تظهر  في خط الزمن كافة اإلطارات األساسية لجميع الُعقد التي تظهر  لوحة خصائصها في 
منطقة ألواح الخصائص.

- عند إغالق لوحة خصائص الُعقدة تختفي اإلطارات األساسية املنشأة عليها من خط الزمن ولكن 
، وإلظهارها يتم الضغط املزدوج على الُعقدة مرة أخرى.

ً
يبقى تأثيـرها فعاال

معلومة إثـرائية

ستخدم الزر              format	display	time	the	Set الختيار طريقة عرض خط الزمن حيث 
ُ
- ت

انه يتغيـر وفق ما يتم اختياره من القائمة كما يلي:

- الخيار             Time Line frames  : لعرض اإلطارات على هيئة أرقام متتالية تمثل تسلسل اإلطارات في 
العرض.

-الخيار             Time Code: لعرض اإلطارات على هيئة أرقام تمثل أجزاء من الثانية بصيغة الوقت.

الختيار ما يحدث عند الوصول لنهاية العرض يتم الضغط على الزر           للتبديل بيـن الخيارات 
الختيار الخيار املناسب:

-	    يتم تكرار تشغيل العرض من بدايته.

-	   يتم عرضه مرة أخرى من نهايته إلى البداية.

-	    يتم إيقاف العرض.
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للتعــرف علــى كيفيــة إضافــة إطــار أسا�صــي لتغييـــر موضــع صــورة كــرة الســلة basketball أثنــاء تشــغيل العــرض كمــا 

بالصــور الســابقة، اســتكمل العمــل فــي املشــروع Ball 1	Basket ثــم نفـــذ الخطــوات التاليــة:

التعامل مع اإلطار األساسي ثالثًا

يتيح البرنامج إضافة العديد من التأثيـرات الحركية كتغييـر املوضع، الحجم، االستدارة للوسائط، وذلك بإضافة 
اإلطار األسا�صي لبداية ونهاية التأثيـر الحركي.

إضافة اإلطار األسا�صي

حركة الكرة أثناء تشغيل العرض
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التأثيرات الحركية 3

 Transform2 الُعقــدة   علــى   
ً
مزدوجــا  

ً
ضغطــا اضغــط 

فــي  )املرتبطــة بالُعقــدة Read3 ( الظهــار لوحــة خصائصهــا 
الخصائــص. ألــواح  منطقــة 

إلضافة إطار أسا�صي لبداية التأثيـر الحركي:
أ. انتقل إلى اإلطار 81 بالضغط عليه في خط الزمن بالزر األيسر للفأرة ليكون إطار  بداية التأثيـر الحركي.

 Transform2 اضغط في لوحة خصـــــــائص الُعقدة Yو X ب.إلضــــافة إطـــــار أساســـي ملــوضــــع الــكــــــرة عـــــند املــحـــــوريـن

في خــــاصية Translate املوضع بالزر األيمن للفأرة على املحور                 أو املحور                 واختـر من القائمة األمر 

)Set	Key )all	dimensions((
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إلضافة إطار أسا�صي آخر  للتأثيـر الحركي:

- تغيـــر لــون مربــع املــحـــاور X وY  فــي خاصيــة Translate املوضــع إلــى اللــون األزرق ممــا يــدل علــى أنــه قــد والحظ:

تــم إضافــة إطــار أسا�صــي لهــا.

- ظهور اإلطار األسا�صي عند اإلطار 81                        في خط الزمن.

أ. انتقل إلى اإلطار 91 بالضغط عليه في خط الزمن بالزر األيسر للفأرة.

الحــظ أن مربعــي املحــاور XوY  فــي خاصيــة Translate يظهــران باللــون األزرق الباهــت ممــا يــدل علــى وجــود إطــار 
أسا�صــي لهمــا عنــد إطــار آخــر.

الحظ:
- أن البرنامج قد أضاف تلقائًيا إطاًرا أساسًيا عند اإلطار الحالي )اإلطار رقم 91(               .

ب. لتمثيل حركة الكرة باتجاه السلة غيـر موضعها بالضغط بالزر األيسر للفأرة على مركز مقابض التحكم ومن ثم 
الســحب واإلفــالت. 

إطار بداية التأثيـر الحركي
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التأثيرات الحركية 3

اســتدع املشــروع Basketball 4 ثــم أضــف التأثيـــرات الحركيــة الالزمــة لتمثيــل حركــة كــرة الســلة، 
بتغييـــر موضعهــا واســتدارتها وتصويــب الهــدف.

-يمكــن إضافــة إطــار أسا�صــي لتغييـــر خاصيــة Rotate الســتدارة الكــرة بتطبيــق نفــس الخطــوات 

. Rotate الســابقة علــى الخاصيــة

- يمكــن إضافــة إطــار أسا�صــي  لتغييـــر خاصيــة Scale لتحجيــم الكــرة بتطبيــق نفــس الخطــوات 

.Scale الســابقة علــى الخاصيــة

- ملعايـــنة تفاصيــل املشــروع بشــكل واضــح عنــد التشــغيل اعــرض منطقــة العــرض لتكــون مــلء نافــذة 

البرنامــج مــع تكبيـــر محتواهــا.

- للحصول على حركة منطقية لتصويب الكرة في السلة، استكمل إضافة اإلطارات األساسية من خالل منطقة 
العرض :

- تغيـر لون مربع خاصية Translate املوضع إلى اللون األزرق                                                          .

- شغل العرض، ماذا تالحظ؟

 ..........................................................................................................................................

1 - انتقل إلى اإلطار املطلوب في خط الزمن .

.
ً
2 - غيـر موضع الكرة و الحظ إضافة اإلطار األسا�صي تلقائيا

3 - كرر الخطوتين 1 ، 2  عدة مرات عند إطارات مختلفة.

بعد التنفيذقبل التنفيذ
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- يمكنك حذف جميع اإلطارات األساسية للخاصية باختيار  األمر 

لحذف اإلطار األسا�صي من اإلطار املطلوب في املشروع، اتبع الخطوات التالية:

 انتقل إلى اإلطار املطلوب.

 Translate اضغط بالزر األيمن للفأرة على خاصية

املوضع واختـر 

والحظ:
يظهر مؤشر اإلطار الحالي باللون البرتقالي بسبب حذف اإلطار األسا�صي.

- بعد حذف جميع اإلطارات األساسية للخاصية يتغيـر لونها إلى اللون االفتـرا�صي مما يدل على عدم 
احتواء الخاصية على أي إطار أسا�صي.

تغيـر لون مربع املحاور X وY في خاصية املوضع Translate إلى اللون األزرق الباهت مما يدل على أنه ال يزال 
هناك إطار أسا�صي لنفس الخاصية ولكن في إطار آخر.

 Remove	Key )all	dimensions(

حذف اإلطار األسا�صي
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التأثيرات الحركية 3

Switch العـُقدة رابعًا

تظهر الُعقدة Switch بالشكل التالي:

تســتخدم الُعقــدة Switch للتبديــل بيـــن عــرض الروابــط املتصلــة بهــا، أي عــرض رابــط واحــد مــن عــدة روابــط 

متصلــة بهــا.

وللتعــرف علــى كيفيــة اســتخدام الُعقــدة Switch فــي املشــروع Basketball1 نالحــظ ظهــور الكــرة البديلــة فــي 

الزاويــة اليســرى أســفل منطقــة العــرض مــن بدايــة العــرض، فنحتــاج إلخفائهــا مــن بدايــة تشــغيل العــرض، وإظهارهــا 

عنــد اإلطــار 81 كبديــل عــن كــرة الالعــب حيــث يتــم اســتخدام الُعقــدة Switch لعــرض الرابــط رقــم 1 فــي بدايــة العــرض 

أي عند اإلطار 1 )وبما أنه ال توجد أي ُعقدة متصلة بالرابط فلن يظهر �صيء(، ثم التبديل بيـن عرض الروابط عند 

اإلطــار 81 فيتــم عــرض الرابــط 0 ) املرتبــط بــه ُعقــدة كــرة الســلة( فتظهــر الكــرة البديلــة لتوحــي للمشــاهد أنــه تــم رميهــا 

مــن قبــل الالعــب باتجــاه الســلة لتســديد الهــدف. 

Switch قبل استخدام الُعقدةSwitch بعد استخدام الُعقدة

.Switch 1 - إضافة الُعقدة

2 - إليقاف عرض صورة كرة السلة يضاف إطار أسا�صي للخاصية which في الُعقدة Switch بقيمة 1 عند اإلطار1.

3 - لعــرض صــورة كــرة الســلة املتصلــة بالرابــط 0 يضــاف إطــار أسا�صــي للخاصيــة which فــي الُعقــدة Switch بقيمــة 

0 عنــد اإلطــار 81.

رمز الُعقدة

للربط بُعقدة الصورة / الفيلم

اسم الُعقدة

إلرسال ناتج الُعقدة إلى الُعقدة التالية
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للتعــرف علــى كيفيــة التحكــم فــي عــرض صــورة كــرة الســلة )Basketball( الُعقــدة Read2 اســتكمل العمــل فــي 
املشــروع  Basketball 1 ثــم نفــذ الخطــوات التاليــة:

حــدد الُعقــدة Read3 ثــم مــن شــريط مجموعــات العقــد مــن مجموعــة 

Merge اختـــر ُعقــدة switch  ، والحــظ ظهــور:

.Switch1 لوحة خصائص الُعقدة -

- الُعقدة Switch1 في مخطط العقد.
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التأثيرات الحركية 3

لتبديل عرض روابط الُعقدة Switch وإلخفاء الكرة البديلة عند اإلطار 1 وإظهارها عند اإلطار 81:

أ - انتقل إلى اإلطار 1 في خط الزمن وفي لوحة خصائص الُعقدة Switch1 غيـر قيمة الخاصية Which )والتي 

تمثل الرابط املطلوب عرضه( إلى القيمة 1.

والحظ: تغير لون مربع الخاصية إلى اللون األزرق 

 Set بالضغــط بالــزر األيمــن للفــأرة علــى مربــع الخاصيــة واختيــار األمــر Which ب- أضــف إطــاًرا أساســًيا لخاصيــة

Key مــن القائمــة.

ج - انتقل إلى اإلطار 81 في خط الزمن وفي لوحة خصائص الُعقدة Switch1 غيـر قيمة الخاصية Which إلى 

القيمة 0 والحظ تغيـر لون الخاصية إلى اللون األزرق                                   أي إضافة اإلطار األسا�صي تلقائًيا.

- شغل العرض، ماذا تالحظ؟

 ..........................................................................................................................................

اســتكمل العمــل  فــي املشــروع Basketball 4 وأضــف الُعقــدة Switch إلظهــار حركــة كــرة الســلة فــي 
اإلطــار املناســب للعــرض.
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عند تكرار العقدة يتم نسخها بجميع خصائصها وإطاراتها األساسية
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ورقة عمل

ورقة عمل التاريخ: ......... / ..........

Streetالتاريخ: ......... / ..........

Natron

3

أ

شــاهد الفيلــم Project3B لالستـــرشاد بــه، ثــم اســتدع املشــروع Street مــن مجلــد street فــي محــرك األقــراص 

Workpapers، وأضــف العقــد الالزمــة لدمــج الوســائط، ثــم غيـــر خصائصهــا مــع إضافــة التأثيـــرات الحركيــة الالزمــة 

لتصميم مشهد متكامل يمثل حركة السيارات في الشارع أمام املباني ثم احفظ املشروع باسم Street وصدره كفيلم 

بامتــداد Mp4 علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

3

ب

استدع املشروع natron   من املجلد natron في محرك األقراص Workpapers، ثم أضف العقد الالزمة إلظهار 

فيلــم Text مــن بدايــة العــرض، ثــم تبديــل العــرض إلظهــار شــعار البرنامــج natron Logo عنــد إطــار مناســب، مــع إضافــة 

اإلطــارات األساســية للحصــول علــى مشــهد متكامــل عــن الوقــود البيئــي ثــم احفــظ املشــروع باســم natron1علــى محــرك 

األقــراص الخــاص بــك .

بعد التنفيذ

بعد التنفيذ
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التأثيرات الحركية 3

1.Transform أذكر وظيفة الُعقدة

2.Transform أتحكم بخصائص الوسائط باستخدام الُعقدة

أعرف مكونات خط الزمن.3

أضيف اإلطار األسا�صي.4

أحذف اإلطار األسا�صي.5

أستخدم العقدة Switch للتبديل بين عرض الوسائط املرتبطة بها.6

أستطيع أن

عرب عن رأيكماذا تعلمت ؟

الخريطة الذهنية





121

رسم املنحنيات 4

121

الدرس الرابع

4 - رسم املنحنيات

 Roto الُعقدة :
ً

أوال

ثانًيا: تحديد املنحنى وتعديل خصائصه

: تعديل املنحنى
ً
ثالثا



أثنــاء تصفــح بــدر ألحــد مواقــع اإلنتـــرنت اطلــع علــى 

بعــض املعلومــات عــن بيعــة العقبــة التــي ســبقت الهجــرة 

النبويــة حيــث دعــا الرســول -	 - عنــد العقبــة ســتة 

رجــال مــن أهــل املديـــنة مــن قبيلــة الخــزرج إلــى اإلســالم، 

 مــن األوس والخــزرج الــــرسول 
ً
ــال وقــد بايــع اثنــا عشـــر رجـــ

- - عنــد العقبــة علــى اإلســالم، كمــا بايعــه -      - ثالثــة 

ا فــي موســم الحــج عنــد العقبــة علــى الســمع والطاعــة وعلــى   وامرأتــان مــن األنصــار ِســرًّ
ً
وســبعون رجــال

األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وعلــى نصرتــه إذا قــدم إليهــم.

بعدهــا أذن الرســول -        - للصحابــة بالهجــرة إلــى املديـــنة املنــورة، فكانــت بيعــة العقبــة الثانيــة فتًحــا 

ونصــًرا للمسلميـــن )*(. 

فكــر بــدر بتصميــم فيلــم لخــط سيـــر الرحلــة علــى الخريطــة فــي برنامــج Natron، وبــدأ بالبحــث عــن 

ذلــك. تطبيــق  كيفيــة 

)*(املصدر )كتاب التربية االسالمية الصف الثامن – ج 1 – الدرس: هجرة رسولي -            - وصحابته إلى املديـنة املنورة(

اإلستكشاف
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التعـلـم

في الخريطة التالية ارسم خط رحلة الهجرة النبوية من مكة املكرمة إلى املديـنة املنورة بتوصيل النقاط 
الحمــراء، بــدًءا مــن الدائــرة الصفــراء التــي تمثــل مكــة املكرمــة وانتهــاًء بالدائــرة الصفــراء التــي تمثل املديـــنة 

املنــورة.

خريطة شبه الجزيـرة العربية موضًحا عليها خط سيـر الرحلة.
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-  تستخدم ُعقدة Roto  لرسم املنحنيات املغلقة واملفتوحة على الوسائط.

- يستخدم الرابط Bg للربط بالوسائط املطلوبة كخلفية. 

:Roto إلضافة الُعقدة -

Roto الُعقدة              Draw  املجموعةشريط مجموعات الُعقد 	

- للتعرف على كيفية إضافة ُعقدة Roto للحصول على املنحنيات من خالل رسم خط سيـر الهجرة النبوية من مكة 

املكرمة إلى املديـنة املنورة مروًرا بعدة مدن كما هو موضح بالصور التالية:

بعد إضافة ُعقدة Roto ورسم املنحنىقبل إضافة ُعقدة Roto ورسم املنحنى

في النشاط السابق تم تمثيل خط سيـر  رحلة الهجرة النبوية من مكة املكرمة إلى املديـنة املنورة برسم منحنى يبدأ 

عنــد مكــة املكرمــة ويـــنتهي عنــد املديـــنة املنــورة، ويمكــن تمثيــل ذلــك فــي البرنامــج  مــن خــالل ُعقــدة Roto التــي تســتخدم 

لرســم املنحنيات املفتوحة واملغلقة على الوســائط ومن ثم إضافة التأثيـــرات الحركية عليها.

Roto العـُقدة أوًل

اسم الُعقدة

رمز الُعقدة

إلرسال ناتج الُعقدة 
إلى العقد األخرى

للربط بُعقدة الصورة أو 
الفيلم املطلوبة كخلفية 

للمنحنى
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استدع مشروع Madeena Hejra ثم نفذ ما يلي:

.Read1 حدد ُعقدة

.Roto اختـر الُعقدة             Draw املجموعة  من شريط مجموعات الُعقد

الُعقدة Roto1 في مخطط الُعقـد.

والحظ ظهور:

الرمز            على الُعقدة Roto1 لتنبيه املستخدم بأن مدخالت الُعقدة تطابق املخرجات أي أنه ال يوجد أي تغييـر 

على الُعقدة، وبعد رسم املنحنى يختفي الرمز. )وهذا يـنطبق على أي ُعقدة تكون مدخالتها تطابق مخرجاتها(.
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- شريطا أدوات الُعقدة Roto1 في منطقة العرض.

أنواع التحديد

لرسم املنحنيات املغلقة

تحريـر نقاط التحكم

لرسم املنحنيات املفتوحة

خصائص الُعقدة Roto1 في منطقة ألواح الخصائص.



127

رسم املنحنيات 4

ظهور نقطة باللون االخضر مما يدل على أنها نقطة بداية املنحنى.

- الستكمال رسم املنحنى:

اضغط بالزر األيسر للفأرة على كل نقطة حمراء) بالتـرتيب حسب خط سيـر الرحلة ( والحظ ظهور نقطة التحكم 
الجديدة باللون األخضر ) الفعالة (عند كل ضغطة ، وتحول لون نقاط التحكم السابقة إلى اللون البرتقالي.  

لرسم املنحنى املطلوب والذي يمثل خط سيـر الهجرة النبوية:

             Draw using the pen             اضغط بالزر األيمن للفأرة على مجموعة رسم املنحنيات املفتوحة
والحظ ظهور القائمة:

ارسم بداية املنحنى عند الدائرة التي تمثل مكة املكرمة بالضغط بالزر األيسر للفأرة ضغطة واحدة 
والحظ:

اختـر األداة Pencil Tool والحظ تغيـر رمز مجموعة االدوات إلى                وتظهر محاطة بإطار برتقالي 
مما يدل على تفعيلها.
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أثناء الرسم يمكنك الضغط باستمرار على النقطة إلظهار مقابض االنحناء والتي يمكنك من 
خاللها التحكم باتجاه وعمق املنحنى:

         حرك الفأرة مع الضغط املستمر بالزر األيسر للفأرة على أحد طرفي مقابض االنحناء.

- إلنهاء الرسم اضغط               والحظ:

- ظهــور منحنــى التحكــم فــي منطقــة العــرض، و لــن يظهــر هــذا املنحنــى عنــد تصديـــر املشــروع ولكــن ســيظهر منحنــى 

الرســم بعــد تعديــل خصائصــه مثــل الســمك واللــون وغيـــرهما.

- ظهور اسم املنحنى في جزء الطبقات في لوحة الخصائص. 

Enter
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لتفعيل ألوان الُعقدة

اسم املنحنى

تحديد املنحنى وتعديل خصائصه   ثانيًا
يظهر منحنى الرسم عند تصديـر املشروع ويلزم تفعيل ألوان الُعقدة إلظهاره في منطقة العرض، ويتم تعديله 

من خالل منحنى التحكم.

منحنــى التحكــم الــذي يظهــر عنــد رســم 
املنحنى في منطقة العرض، وفيه نقاط 
التحكــم، وال يظهــر عنــد تصديـــر امللــف.

منحنــى الرســم الــذي يظهــر عنــد تصديـــر 
الُعقــدة  ألــوان  املشــروع ويلــزم تفعيــل 
إلظهاره في منطقة العرض، ويتم تعديله 

مــن خــالل منحنــى التحكــم.

جزء الطبقات

يظهــر فيــه أســماء جميــع 

 Layer1 املنحنيــات ضمــن

ويمكــن  رســمها،  بتـــرتيب 

املنحنـــى،  اســم  تغـييـــر 

تـــرتيبه وتغييـــر خصائصــه 

خاللــه. مــن 

إلظهار / إخفاء املنحنى

السماح / قفل 

تعديل املنحنى



الوحدة الثانية :املعالجة الرقمية

130

.
ً
وللتعامل مع املنحنى لتغييـر خصائصه يلزم تحديده أوال

تحديد املنحنى

إللغاء تحديد املنحنى:

في منطقة العرض انقل مؤشر الفأرة إلى املنحنى والحظ تغيـره للشكل           .     

 لتحديد املنحنى اتبع الخطوات التالية:

 Roto1 اضغط بالزر األيسر في أي مكان في املنحنى ، أو من جزء الطبقات في لوحة خصائص الُعقدة
اضغط بالزر األيسر للفأرة على اسم املنحنى

اضغــط بالــزر األيســر للفــأرة فــي منطقــة العــرض فــي أي مــكان عــدا املنحنــى، أو فــي أي مــكان فــارغ فــي لوحــة خصائــص 
الُعقــدة Roto1 والحــظ إلغــاء التحديــد باللــون البرتقالــي. 

الحظ ظهور النقاط باللون البرتقالي مما يدل على تحديد املنحنى بالكامل.

يمكنك تغييـــر خصائص منحنى الرســم مثل اللون، والحّدة وحجم الفرشــاة املســتخدمة لرســمه، أو تحويله لخط 
.Roto1 متقطع وغيـــرها وذلك من خالل لوحة خصائص الُعقدة

تغييـر لون منحنى الرسم 

حدد املنحنى.

لتغييـر لون منحنى التحكم ومنحنى الرسم اتبع الخطوات التالية:

من لوحة خصائص الُعقدة  Roto1 تبويب  General في جزء الطبقات  اضغط على زر 
ا مزدوًجا إلظهار صندوق األلوان  اختـر اللون املطلوب.

ً
اختيار اللون ضغط
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الختيــار لــون منحنــى الرســم والــذي 
يظهــر عنــد تصديـــر املشــروع

الختيــار لــون منحنــى التحكــم 
والــذي يظهــر عنــد الرســم 

يمكنــك التحكــم ببعــض خصائــص منحنــى الرســم مثــل حــّدة وحجــم الفرشــاة املســتخدمة لرســم املنحنــى، إمكانيــة 
تغييـــر خــط املنحنــى إلــى خطــوط متقطعــة وللتعــرف علــى ذلــك اتبــع الخطــوات التاليــة:

تغييـر خصائص منحنى الرسم 

حدد املنحنى.

من لوحة خصائص الُعقدة  Roto1 تبويب  Stroke لتغييـر قيمة الخاصية املطلوبة اضغط  بالزر 
األيسر على الدائرة وحرك الفأرة لتحريك الدائرة على الشريط أو اكتب الرقم مباشرة في مربع الخاصية.

لتغييـر حجم الفرشاة ملنحنى الرسم

لتحويل منحنى الرسم إلى خط 
متقطع والتحكم باملسافة بيـن نقاطه

لتغييـر حدة الفرشاة ملنحنى الرسم
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حذف املنحنى

ــر فــي خصائــص منحنــى الرســم )لونــه، حجــم الفرشــاة، التباعــد، حــدة الفرشــاة(  للحصــول علــى شــكل مقــارب  - غيـ
للصــورة.

لحذف املنحنى حدده ثم اضغط                  أو                 .

.Roto يمكنك رسم أكثـر من منحنى في الُعقدة -
.Roto حذف املنحنى ال يعني حذف الُعقدة -

اســتدع املشــروع Habasha Hejra ونفــذ الخطــوات الالزمــة لرســم سيـــر خــط الهجــرة األولــى مــن مكــة 
املكرمــة إلــى الحبشــة ) مملكــة أكســيوم (. 

املشروع بعد التنفيذ

Backspace Delete
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حــرص النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم - علــى ســالمة أصحابــه عندمــا شــاهد العــذاب واالضطهــاد 
الــذي حــلَّ بهــم، فــأذن لهــم بالهجــرة إلــى الحبشــة ملــا ســمعوا مــن عدالــة ملكهــم النجا�صــي، وذلــك فــي 

 وأربــع نســوة *.
ً

الســنة الخامســة مــن البعثــة، فــكان ممــن هاجــر اثنــا عشــر رجــال

تغييـر شكل املنحنى

من شريط أدوات الُعقدة Roto اضغط على مجموعة أنواع التحديد بالزر األيمن للفأرة واختـر نوع 1

.Select Points Tool التحديد

يمكنك تغييـر  شكل املنحنى و ذلك بتغييـر موضع نقاطه:

والحظ تغيـر رمز مجموعة أدوات التحديد للرمز             .

تعديل منحنى الرسم  ثالثًا

يتم التحكم بمنحنى الرسم وتعديله من خالل تعديل نقاط منحنى التحكم، ويلزم تحديد املنحنى واختيار 
أسلوب التعامل مع نقاط املنحنى.

 والختيار طريقة التحديد املناسبة استكمل العمل في مشروع Madeena Hejra واتبع الخطوات التالية: 

من شريط أدوات الُعقدة  Roto  مجموعة أدوات التحديد   

اختـر طريقة التحديد                                                           وهي الخاصة بتحديد نقاط املنحنى.

1

2

* )كتاب التربية اإلسالمية الصف السابع – ج 2 الدرس الرابع: هجرة صحابة رسولي -          -   إلى الحبشة، الصفحة 55(
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2

3

حدد النقطة املطلوبة بالضغط عليها بالزر األيسر للفأرة والحظ تغيـر:

• لونها إلى اللون األخضر. 	

• شكل املؤشر للشكل        عند مروره بالنقاط. 	

بالسحب واإلفالت غيـر موضع النقطة إلى املوضع الجديد.

بعد تغييـر موضع النقطةقبل تغييـر موضع النقطة                                                                            

أرجع النقطة إلى موضعها السابق.

  Roto من شريط أدوات الُعقدة
   مجموعة تحريـر نقاط التحكم   األداة 

  Roto من شريط أدوات الُعقدة
  مجموعة تحريـر نقاط التحكم  األداة 

اضغط بالزر األيسر  للفأرة على املكان املطلوب إضافة النقطة فيه باملنحنى

اضغط بالزر األيسر للفأرة على النقطة املطلوب حذفها.

إضافة نقطة يف املنحنى

حذف نقطة يف املنحنى

1

1

2
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إضافة اإلطارات األساسية للمنحنى

اذا رغبت بإضافة تاثيـر حركي للمنحنى بحيث يظهر بالتدريج عند تشغيل العرض تتم إضافة إطارات أساسية 
للمنحنى فيظهر  كما بالصور التالية:

Stroke تبويب      Roto يتم التحكم باظهار منحنى الرسم كامال أو بالتدريج من لوحة خصائص الُعقدة

- إذا كان start = 0 و end = 1 يظهر منحنى الرسم كامال عند تشغيل العرض، وإلظهاره بالتدريج أثناء العرض بيـن 
اإلطاريـن 20 و 60 نفذ الخطوات التالية:

.Roto حدد املنحنى من جزء الطبقات في لوحة خصائص الُعقدة
إلضافة إطار بداية التأثيـر الحركي عند اإلطار 20

أ - انتقل لإلطار 20 	
 Visible portion  الخاصية    Stroke تبويب   Roto ب - من لوحة خصائص الُعقدة 	

  غيـر قيمة end إلى الرقم 0  



أثناء تشغيل العرض

1

2
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حدد املنحنى.
انتقل لإلطار  املطلوب حذف اإلطار األسا�صي منه.

Stroke تبويب     Roto من لوحة خصائص الُعقدة
اضغط بالزر األيمن للفأرة على end واختـر من القائمة  

والحظ تغيـر لون مربع end  إلى اللون األزرق الباهت.
 

- بعــد حــذف اإلطــار األسا�صــي يبقــى لــون مؤشــر اإلطــار الحالــي فــي خــط الزمــن باللــون األزرق، و فــي 
حــال إعــادة اســتدعاء املشــروع بعــد حفظــه يتــم تطبيــق جميــع التغييـــرات ويظهــر املؤشــر باللــون 

البرتقالــي. 

. Set	Key واختـر من القائمة end ج. اضغط بالزر األيمن للفأرة على

والحظ:

- تغييـر لون مربع end إلى اللون األزرق .

- تغييـر لون اإلطار الحالي  إلى اللون األزرق              .

- وظهور اإلطار األسا�صي عند اإلطار 20 في خط الزمن .

شغل العرض من بدايته، ماذا تالحظ؟

.............................................................................................................................................................

-  تغييـر لون مربع end إلى اللون األزرق.

- تغييـر لون اإلطار الحالي  إلى اللون األزرق               .   

- ظهور اإلطار األسا�صي عند اإلطار 60 في خط الزمن .

إلضافة إطار نهاية التأثيـر الحركي عند اإلطار 60

أ. انتقل لإلطار 60
 Visible portion  الخاصية    Stroke تبويب       Roto ب. من لوحة خصائص الُعقدة

   غيـر قيمة end من 0 إلى 1
والحظ:

3

1

3

2

4

- لحذف اإلطار األسا�صي:
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اســتكمل العمــل فــي مشــروع Habasha Hejra إلظهــار خــط سيـــر الرحلــة بالتدريــج أثنــاء العــرض بيـــن 
اإلطــارات املناســبة. 

املشروع بعد التنفيذ وأثناء العرض

بأشــكال مختلفــة، وذلــك بإضافــة اإلطــار األسا�صــي  العــرض  أثنــاء  بالتدريــج  املنحـــنى  يمكنــك إظهــار 
للخاصيــةVisible portion  مــن خــالل مربــع start, end  بقيــم مختلفــة. اســتكمل العمــل فــي املشــروع 

habasha Hejra ثــم :

- استخدم القيم في الجدول التالي إلضافة اإلطارات األساسية: 

- شغل العرض من بدايته، ماذا تالحظ؟ 

...................................................................................................................................

startendرقم اإلطار

1000

350.51
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يبـــرز التخطيــط فــي محطــات عديــدة مــن سيـــرة الرســول – صلــى هللا عليــه وســلم -العطــرة، ومنهــا 

تخطيطــه للهجــرة املباركــة، حيــث يســاهم التخطيــط فــي االســتفادة مــن املــوارد املتاحــة بأفضــل الطرق 

لتحقيــق األهــداف املرجــوة.

- استخدم القيم في الجدول التالي إلضافة اإلطارات األساسية: 

- شغل العرض من بدايته، ماذا تالحظ؟ 

...................................................................................................................................

- احذف اإلطارات األساسية.

startendرقم اإلطار

1010

3501
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ورقة عمل أMotocycle4 التاريخ: ......... / ..........

ــاد بــه، ثــــــم اســــــــــتدع املشـــــــروع  شـــــاهد الفيلــــم project 4A  مــن مجـــلــــــــــد  Motocycle	Follow	Roto لالستـرشــــــــ
Motocycle	Follow مــن مجلــد Motocycle	Follow	Roto واســتخدم الُعقــدة املناســبة لرســم منحنــى بالخصائــص 

املناســبة لتتبع سيـــر الدراجة، ثم احفظ املشــروع باســم Motocycle1 على محرك األقراص الخاص بك.

املشروع بعد التنفيذ

ورقة عمل بMap4التاريخ: ......... / ..........

شــــاهد الفيلم project 4B  مـــن مجلــــد  Roto Map لالستـرشــــــاد به، ثم اســـــتدع املشــــــــــروع Roto Map من مجلد 
Roto Map واســتخدم العقــد املناســبة إلضافــة الفيلميـــن Libration Tower و JACC ورســم خــط الطريــق مــن بــرج 
التحريـر إلى مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي، مع تغييـر ما يلزم وخصائص منحنى الرسم إلظهار املشروع كما بالصور 

بعــد التنفيــذ، ثــم احفــظ املشــروع باســم Roto Map1علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

املشروع بعد التنفيذ وأثناء العرض
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ماذا تعلمت ؟

1. Draw من املجموعة  Rotoأضيف الُعقدة

أتعرف على شكل الُعقدةRoto  بلونها ورمزها وروابطها.2

أذكر وظيفة الُعقدةRoto  وهي رسم املنحنيات املغلقة أو املفتوحة.3

أتعرف على مجموعات شريط أدوات الُعقدة Roto  ووظائفها.4

أرسم منحنى في منطقة العرض باستخدام األداة املناسبة.5

أحدد املنحنى وأتحكم بخصائصه وأحذفه.6

7
أحدد أجزاء املنحنى وأتعامل معها ) إضافة وحذف نقاط للمنحنى، تغييـر شكل 

املنحنى (. 

8. Rotoأضيف إطارات أساسية للُعقدة

أستطيع أن

عرب عن رأيك

الخريطة الذهنية
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: مفهوم القناع 
ً

أوال

ثانًيا: إنشاء قناع

ا: إضافة إطارات أساسية للقناع
ً
ثالث

Mask رابًعا: عقد تحتوي الرابط

الدرس الخامس

5 - القناع



اإلستكشاف

أنشــأ بــدر مشــروًعا فــي برنامــج Natron عــن لعبــة كــرة القــدم يحتــوي علــى وســائط أفــالم 

ملباريــات كــرة القــدم، وتســاءل عــن الطريقــة الـــتي يتــم مــن خاللهــا التركـــيز علــى بعــض مهــارات 

املبــاراة. فــي  الالعبـــين 
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التعـلـم

تمثــل اللقطتــان التاليتــان مشروعيـــن تــم إنشــاؤهما ببرنامــج Natron لدمــج صــورة الطائــر مــع فيلــم 
ــا مناســًبا لــكل مشــروع: 

ً
الحديقــة، اكتــب وصف

تعرفــت فــي الــدرس الســابق علــى إضافــة ُعقــدة Roto واســتخدامها فــي رســم املنحنيــات املفتوحــة، وفــي هــذا الجــزء 

ســتتعرف علــى اســتخدام الُعقــدة Roto لرســم املنحنيــات املغلقــة وتغييـــر خصائصهــا واســتخدامها كقنــاع.

نســتنتج من النشــاط الســابق أن الفرق بيـــن صورة الطائر  في املشروعيـــن يتمثل في أنها تظهر كاملة في املشــروع1 

وتحجــب الجــزء مــن فيلــم الحديقــة خلفهــا، أمــا فــي املشــروع 2 فــإن خلفيــة صــورة الطائــر تــم إخفاؤهــا باســتخدام قنــاع 

ممــا يوحــي للمشــاهد بــأن الطائــر  موجــود فــي الحديقــة )أي ضمــن الفيلــم(.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

املشروع 2املشروع 1
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مفهوم القناع  أوًل

ُيستخدم القناع في برامج التصميم الرقمي املختلفة لتغييـر خصائص املنحنى املغلق حيث يتم إظهار املنطقة 
داخل املنحنى املغلق بخصائص تختلف عن خارجه كما في الصور التالية: 

قبل تطبيق القناع

قبل تطبيق القناع

بعد تطبيق القناع

بعد تطبيق القناع

املنحنيات املغلقة

املنحنيات
املغلقة
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انشاء قناع ثانيًا

قبل تطبيق القناع

بعد تطبيق القناعقبل تطبيق القناع

بعد تطبيق القناع

املنحنيات املغلقة

.Roto من جزء الطبقات في لوحة خصائص الُعقدة Mask اختيار

.Roto من لوحة خصائص الُعقدة Premultiply تفعيل خاصية

.Roto الخاص بالعقد األخرى للربط بالُعقدة Mask استخدام الرابط

ولتحويل املنحنى املغلق لقناع استخدم إحدى الطرق التالية:

النشاء قناع يبرز صورة الالعب كما في الصور التالية:
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              Draw املجموعة  ثم من شريط مجموعات الُعقد Read1 حدد الُعقدة
،Roto اختـر الُعقدة 

فإن ذلك يمر بمرحلتيـن:

إضافة الُعقدة Roto ورسم املنحنى املغلق.

تحويل املنحنى املغلق إلى قناع.

إضافة العـُقدة Roto ورسم املنحنى املغلقاملرحلة األوىل

استدع املشروع Football ، ثم نفذ الخطوات التالية:

شغل العرض، ماذا تالحظ؟

..............................................................................................................................................

........................ :Node Graph اكتب اسم ُعقدة إضافة الوسائط املوجودة في مخطط العقد

ما نوع الوسائط املستخدمة )فيلم / صورة(؟  .............................................

لرسم املنحنى املغلق باستخدام الُعقدة Roto في املكان املناسب حول الالعب كما بالصور التالية:

الفيلم بعد رسم املنحنى املغلقالفيلم قبل رسم املنحنى املغلق

نفذ الخطوات التالية:
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والحظ ظهور الُعقدة Roto1 في مخطط الُعقـد.

ما الذي يظهر أيًضا؟ 

..........................................................................................................

من شريط أدوات الُعقدة Roto1 في منطقة العرض، اضغط على مجموعة أدوات رسم املنحنيات املغلقة بالزر 
األيمن للفأرة والحظ ظهور قائمة بأنواع املنحنيات املغلقة التي يمكن رسمها.

لرسم منحنى مغلق حر

لرسم دائرة أو منحنى بيضاوي

لرسم مربع أو مستطيل

.              Ellipse Tool أ. اختـر األداة

ب. ارسم املنحنى املغلق في املكان املناسب حول الالعب .

لرسم املنحنى املغلق ) الذي يمثل القناع ( حول الالعب:

الحظ:    
- في خط الزمن ظهور اإلطار األسا�صي                                      عند اإلطار الحالي )1( باللون األزرق.

:Roto في لوحة خصائص الُعقدة -

أ- تغيـر لون مربع خاصية Keyframe	Spline إلى اللون األزرق مما يدل على وجود إطار أسا�صي عند اإلطار الحالي.
ب- إضافة اسم املنحنى املغلق Ellipse1 في جزء الطبقات.

إجمالي عدد اإلطارات األساسية للمنحنى 
املغلق املحدد

رقم اإلطار األسا�صي عند اإلطار الحالي

اسم املنحنى املغلق

Shiftلرسم دائرة أو مربع يتم الضغط باستمرار على                 أثناء الرسم 
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:Roto في لوحة خصائص الُعقدة

تحويل املنحنى املغلق إىل قناعاملرحلة الثانية

لتحويل املنحنى املغلق إلى قناع كما بالصور التالية:  

بعد تحويل املنحنى املغلق لقناعقبل تحويل املنحنى املغلق لقناع

أ - فعل خيارات تأثيـرات األلوان على القناع

ب - اضغط على السهم بجانب Over واختـر mask من القائمة.
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 :Output في جزء Premultiply يمكنك تحويل املنحنى املغلق لقناع بتفعيل خاصية

على أن يتم اختيار Over في جزء الطبقات وأن تكون األلوان في لوحة الخصائص غير مفعلة. 

يمكنك التحكم بلون وشفافية القناع من خالل لوحة خصائص العقدة Roto1 كالتالي:

عند إطار محدد

من إطار محدد إلى 
النهاية

لتطبيق تأثيرات لونية 
على القناع.

للتحكم بنسبة العتامة 
داخل املنحنى املغلق

املدة الزمنية لظهور 
القناع

طوال مدة عرض الفيلم

للتحكم في ظهوره بين إطارين 
محددين من خالل اإلطارات 

األساسية.

لتحديد نسبة الشفافية 
داخل وخارج املنحنى املغلق 

opacity حسب قيمة

حرك مؤشر الخاصية Mix وذلك للتحكم في نسبة الشفافية خارج القناع ، ماذا تالحظ؟

................................................................................................................................................

- يمكنك استخدام الخاصية Opacity للتحكم بنسبة العتامة داخل القناع.

من البداية وحتى إطار محدد

يمكنك في لوحة خصائص العقدة  Roto التبويب Transform التحكم بخصائص املنحنى 
.Transform كما لو تم استخدام العقدة
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تغييـر موضع املنحنى املغلق ) القناع (:

لتغييـر موضع املنحنى املغلق اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى اإلطار الذي يحوي اإلطار األسا�صي

حدد املنحنى املغلق ) القناع (.

اضغط باستمرار بالزر األيسر للفأرة على حدود املنحنى املغلق وحرك الفأرة للموضع الجديد ثم 
أفلت الفأرة. 

حدود التال�صي:

حدود التال�صي عبارة عن خاصية تؤثـر على حدود القناع بحيث تتال�صى درجة اللون كلما اتجهنا للخارج ، 
ويمكنك اضافتها للقناع من جميع الجهات أو من جهة محددة.

للتحكم بحدود التال�صي )Feather( للقناع من إحدى الجهات:

حدد املنحنى املغلق ) القناع (.

Select Feather Points Tool اختـر من مجموعة أدوات التحديد نوع التحديد

بعد تغييـر موضع القناعقبل تغييـر موضع القناع

أ

باستخدام السحب و االفالت اسحب الخط املتصل باملنحنى )ريشة حدود التال�صي            ( وحرك 
الفأرة للخارج.
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بعد التحكم بحدود التال�صي للقناع               أثناء  التحكم بحدود التال�صي للقناع               قبل التحكم بحدود التال�صي للقناع               

ريشة حدود التال�صي

مقبض التحكم بالقناع

حدود التال�صي

حدود القناع

للتحكم بحدود التال�صي )Feather( للقناع من جميع الجهات:

حدد املنحنى املغلق ) القناع (.

Feather الخاصية    Shape التبويب      Roto   من لوحة خصائص الُعقدة
                          حرك املؤشر على الشريط لزيادة / تقليل حدود التال�صي  من جميع الجهات .

ب

اســتدع املشــروع Football1 مــن مجلــد 
Football ونفــذ مــا يلــزم إلضافــة منحنــى 
مغلــق علــى الكــرة وتحويلــه لقنــاع، مــع 

إضافــة حــدود التال�صــي للقنــاع.

املشروع بعد التنفيذ

حرك املؤشر على خاصية  fall-off	Feather  واستنتج وظيفتها
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إضافة إطارات أساسية للقناع ثالثًا

عنــد رســم املنحنــى يتــم إضافــة إطــار أسا�صــي بشــكل تلقائــي عنــد اإلطــار الحالــي فــي خــط الزمــن، وإلضافــة اإلطــارات 

األساســية األخــرى للحصــول علــى التأثيـــر الحركــي يتــم االنتقــال لإلطــار املطلــوب إضافــة اإلطــار األسا�صــي عنــده وتغييـــر 

خصائــص املنحنــى )املوضــع، الحجــم،  ...( فيتــم إضافــة اإلطــار  األسا�صــي عنــده بشــكل تلقائــي.

وللتـركيـز على حركة الالعب في املشروع Football كما في الصور التالية، نجعل القناع يتبع الالعب وذلك بتغييـر 

موضع القناع عند إطارات مختلفة في خط الزمن، أي االنتقال لإلطار املطلوب ثم تغييـر موضع املنحنى املغلق وتكرار 

ذلك في مواضع مختلفة ملتابعة حركة الالعب.  

 نفذ الخطوات التالية:

انتقل لإلطار 40 إلضافة إطار أسا�صي. 

حدد املنحنى املغلق وغيـر موضعه ليكون حول 
الالعب في موضعه الجديد.
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والحظ:
- في خط الزمن إضافة إطار أسا�صي عند اإلطار 40

- في لوحة خصائص الُعقدة Roto تغيـر لون مربع خاصية Keyframe	Spline إلى اللون األزرق مما يدل على 
وجود إطار أسا�صي عند اإلطار الحالي.

شغل العرض من بدايته، ماذا تالحظ؟

.......................................................................................................................................

كرر الخطوة 2 عند إطارات مختلفة ثم شغل العرض من بدايته، ماذا تالحظ؟

.....................................................................................................................................

رقم اإلطار األسا�صي عند اإلطار 
الحالي

إجمالي عدد اإلطارات األساسية 
للمنحنى املغلق املحدد

لحذف اإلطار األسا�صي انتقل إليه في خط الزمن، واضغط في لوحة خصائص الُعقدة Roto على الزر          والحظ: 

- حذف اإلطار األسا�صي من خط الزمن. 

.Spline	Keyframe حذف اإلطار األسا�صي من مربع خاصية -

- تغيـر لون مربع خاصية Keyframe	Spline إلى اللون األزرق الباهت.

ملاذا ظهر لون مربع خاصية Keyframe	Spline باللون األزرق الباهت؟

.....................................................................................................................................
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- لحــذف كافــة اإلطــارات األساســية مــن القنــاع )املنحنــى املغلــق( اضغــط فــي لوحــة خصائــص الُعقــدة 
Roto علــى          فيتغيـــر لــون مربــع خاصيــة Keyframe	Spline إلــى اللــون الرمــادي وإجمالــي عــدد 

اإلطــارات األساســية إلــى 0.

اســتكمل العمــل فــي املشــروع Football1 ونفــذ مــا يلــزم لتتبــع حركــة الكــرة عبــر القنــاع عنــد اإلطــارات 
املناســبة.

استدع املشروع RotoBlur1 من مجلد Steamship ثم:

عند اإلطار 83                     عند اإلطار 70                     عند اإلطار 59                     

املشروع بعد التنفيذ

Mask عقد تحتوي الرابط رابعًا

اكتب أسماء روابط الُعقدة Blur1 عند تحديدها:

..............................................................

من خصائص الُعقدة Roto حدد املنحنى املغلق الظهاره . 

شغل العرض من بدايته، ماذا تالحظ؟

..............................................................

.D بالضغط على Blur1 فعل الُعقدة

1

2

3

4
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5

6

نســتنتج مــن النشــاط الســابق أن تأثيـــر الُعقــدة Blur1 ) وهــي ُعقــدة لتطبيــق تأثيـــر ضبابــي علــى الوســائط ( يطبــق 

علــى الفيلــم Steamship والــذي يعــرض حركــة الباخــرة، مــا عــدا الجــزء املحــاط باملنحنــى املغلــق والــذي تــم رســمه مــن 

.Roto خــالل الُعقــدة

ــا مــن خــالل الُعقــدة Roto وتحويلهــا لقنــاع، باإلضافــة إلــى كيفيــة إضافــة 
ً
تعرفنــا علــى كيفيــة إضافــة منحـــنى مغلق

إطار أسا�صي للقناع، وفي هذا الجزء سنتعرف على كيفية استخدام املنحنى املغلق لجعل أجزاء من الوسائط ال تتأثـر 

بالعقــد التــي تحــوي الرابــط Mask كعقــد تغييـــر اللــون، التأثيـــر الضبابــي. 

.Roto أغلق لوحة خصائص العقدة

شغل العرض، ماذا تالحظ؟ ..............................................................

 للتعرف على كيفية جعل املنطقة بداخل املنحنى املغلق ال تتأثـر بالُعقدة Blur كما بالصور التالية:
ً

فمثال

Blur املشروع قبل إضافة الُعقدة

Blur املشروع بعد إضافة الُعقدة

 Roto املشروع بعد إضافة الُعقدة
ورسم منحنى مغلق حول املكان 
Blur املطلوب عدم تأثـره بالُعقدة
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استدع املشروع RotoBlur ثم نفذ الخطوات التالية:

.Blur1 والحظ املنحنى املغلق املرسوم من خاللها ، ثم حدد الُعقدة Roto1 حدد الُعقدة

 Mask والحظ ظهور خط متقطع باسم Roto1 واربطها بالُعقدة Blur1 من الُعقدة Mask اسحب الرابط
.Blur1 نحو الُعقدة Roto1 متجه من الُعقدة

شغل العرض من بدايته، ماذا تالحظ؟

.....................................................................................................................................................
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لتغييـــر تأثيـــر الُعقــدة التــي تحــوي الرابــط Mask بحيــث 

يتأثـر ما يحيط باملنحنى املغلق بيـنما ال يتأثـر ما بداخله فعل 

الخيــار                         فــي لوحــة خصائــص الُعقــدة.

انتقل للوحة خصائص الُعقدة Blur1 وفعل الخيار                              ، ماذا تالحظ؟

.....................................................................................................................................................

اســتدع املشــروع RotoColor مــن مجلــد Steamship ثــم نفــذ مــا يلــزم لجعــل األجــزاء الداخليــة للمنحنــى 
 .ColorCorrect1 املغلــق ال تتأثـــر بالُعقــدة

املشروع بعد التنفيذاملشروع قبل التنفيذ
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ورقة عمل

ورقة عمل

أEnvironment5التاريخ: ......... / ..........

شــاهد الفيلم  Project5A املوجود على محرك األقراص Workpapers والذي يـــرصد بعض الظواهر الســلبية في 
التعامل مع البيئة لالستـرشاد به، ثم استدع املشروع Environment  في املجلد Environment من محرك األقراص 
Workpapers وأضــف العقــد الالزمــة إلضافــة القنــاع واإلطــارات األساســية لــه بمــا تـــراه مناســًبا إلبــراز هــذه الظواهــر  

للمشــاهد، ثــم احفــظ املشــروع باســم Environment1 علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

بBird5التاريخ: ......... / ..........

املشروع بعد التنفيذاملشروع قبل التنفيذ

اســتدع املشــروع Bird مــن مجلــد Bird ثــم ادمــج الوســائط وأضــف الُعقــدة Roto لرســم منحنــى مغلــق حــول أجــزاء 

من صورة الطائر وتحويله لقناع، لتظهر كما بالصورة بعد التنفيذ، ثم احفظ املشروع باسم Bird1 وصدره كفيلم 

بامتــداد Mp4 باســم Bird1 علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك. 

بعد التنفيذقبل التنفيذ



159

ا لقنــــــــاع 5

ورقة عمل

ورقة عمل

جCastle5التاريخ: ......... / ..........

املشروع بعد التنفيذاملشروع قبل التنفيذ

اســتدع املشــروع Castle مــن مجلــد Castle وأضــف الُعقــدة Roto لرســم منحنــى مغلــق حــول القلعــة وتحويلــه 

لقنــاع لتظهــر كمــا بالصــورة بعــد التنفيــذ، ثــم احفــظ املشــروع باســم Castle1 وصــدره كفيلــم بامتــداد Mp4 باســم 

Castle1 علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك. 

دUmbrella5 التاريخ: ......... / ..........

املشروع بعد التنفيذاملشروع قبل التنفيذ

 Roto ونفــذ مــا يلــزم إلضافــة الُعقــدة  Roto Umbrella Walk مــن مجلــد Umbrella Walk اســتدع املشــروع

لجعــل لــون املظلــة ال يتأثـــر بالُعقــدة ColorCorrect، ويظهــر اللــون األصلــي للفيلــم عنــد العبــور وتغطيــة املســاحة 

ــر، ثــم احفــظ املشــروع باســم Umbrella Walk1 علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك، وصــدره بنفــس  املطلوبــة للسيـ

.Mp4 اإلســم كفيلــم بامتــداد
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أذكر  وظيفة القناع في برامج التصميم الرقمي1

أحول املنحنى املغلق إلى قناع.2

 أضيف إطاًرا أساسًيا للقناع.3

 أحذف اإلطار األسا�صي / كافة اإلطارات األساسية من القناع.4

5
 أربط الُعقدة Roto بالعقد التي تحوي الرابط Mask لجعل أجزاء من الوسائط 

ال تتأثـر / تتأثـر بالعقد األخرى. 

ماذا تعلمت ؟

أستطيع ان

عرب عن رأيك

الخريطة الذهنية
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: فصل األلوان
ً

أوال

  ChromaKeyer ثانًيا: الُعقدة

الدرس السادس

6 - فصل األلوان 1



اإلستكشاف

كان بــدر يتحــدث مــع أخيــه عــن فيلــم الخيــال العلمــي الــذي شــاهداه، والــذي كان يتنــاول حيــاة 

الديـــناصورات، ففكــر بالبحــث عــن كيفيــة تصميــم هــذا النــوع مــن مشــاهد األفــالم فــي برنامــج 

.Natron
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التعـلـم

.Merge تعرفت فيما سبق على كيفية دمج الوسائط سواء كانت أفالًما أو صوًرا من خالل ُعقدة

من خالل مصادر التعلم املتاحة ابحث عن موضوع طرق الفصل الكيميائي ثم استكمل الفراغات في 
النشاط التالي:

التقطيـر

كروماتوغرفيا

.....................................................

.....................................................

- الكروماتوغرافيا تعني ....................................................................................................................

Chroma هو مصطلح التيـني ويعني ) لون ( باللغة العربية.
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هو استبعاد لون محدد من الصورة أو الفيلم بحيث تصبح كل املساحات بهذا اللون شفافة.

ويعتبــر اللــون األخضــر مــن أنســب األلــوان املســتخدمة فــي فصــل األلــوان عنــد تركيــب الوســائط إلنتــاج مشــاهد 

يصعــب تصويرهــا فــي الواقــع، ويليــه اللــون األزرق. 

فصل األلوان أوًل

قبل 
فصل 
اللون 

األخضر 

بعد 
فصل 
اللون 

األخضر 

وسنتعرف في هذا الجزء على كيفية فصل اللون األخضر عن الوسائط.

وتتيح برامج تركيب األفالم تقنية فصل األلوان لفصل لون محدد من الوســائط وتحويل املســاحات بهذا اللون 
إلى مســاحات شــفافة.

وفي هذا الجزء سنتعرف على كيفية فصل األلوان في برامج تركيب األفالم.
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إلرسال ناتج الُعقدة إلى العقد األخرى

- تستخدم لفصل لون محدد من الصورة أو الفيلم بحيث تصبح املساحات بهذا اللون شفافة.

تظهر الُعقدة Chromakeyer  بالشكل التالي:

Chromakeyer العـُقدة ثانيًا

للربط بالصورة أو الفيلم 
الذي يحتوي على اللون 

األخضر

اسم الُعقدة
ChromaKeyer1

رمز الُعقدة

للربط بالصورة أو الفيلم 
لتكون في خلفية املشروع

Background

للتعــرف علــى كيفيــة إضافــة عقــدة Chromakeyer لفصــل اللــون األخضــر مــن فيلــم الطائــرة فتصبــح املســاحات 

الخضــراء شــفافة، لتظهــر بعــد ذلــك الطائــرة كأنهــا تحلــق فــوق مطــار الكويــت الجديــد كمــا بالصــور التاليــة:

بعد فصل اللون األخضرقبل فصل اللون األخضر

يتم إضافة الُعقدة  Chromakeyer وربطها بالوسائط كالتالي:

- ربطها من خالل الرابط Source بالُعقدة Read1 الخاصة بفيلم الطائرة  والذي يحتوي على اللون األخضر.

- ربطهــا مــن خــالل الرابــط Bg بالُعقــدة Read2 الخاصــة بصــورة مطــار الكويــت الجديــد املطلــوب عرضــه فــي املنطقــة 

الشــفافة بعــد فصــل اللــون.

استدع املشروع kuwait Airport ثم اتبع الخطوات التالية:
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تأكد من عدم تحديد أي عقدة، ثم من شريط مجموعات العقد مجموعة                     keyer اختر 
. Node Graph والحظ ظهورها في مخطط العقد   Chromakeyer العقدة

- الحظ ظهور لوحة خصائص الُعقدة  ChromaKeyer1 في منطقة ألواح الخصائص.

- حّدد العقدة Viewer ثم شغل العرض من بدايته ، ماذا تالحظ في منطقة العرض؟ .....................................

- اضغط الرقم 1 ثم شغل العرض، ماذا تالحظ؟ .........................................................................................

- اضغط الرقم 2 ثم شغل العرض، ماذا تالحظ؟ .........................................................................................
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شغل العرض، ماذا تالحظ في منطقة العرض؟ .....................................................................................

.Source الخاصة بفيلم الطائرة من خالل الرابط  Read1 بالُعقدة  Chromakeyer1 اربط ُعقدة

           ملاذا تم استخدام الرابط Source ؟ ...............................................................................................

.Viewer1و  Read1افصل الرابط بيـن العقدتيـن

.Viewer1 بُعقدة العرض   Chromakeyer1 اربط ناتج الُعقدة

يمكنك تحديد الُعقدة Read1 ثم إضافة الُعقدة Chromakeyer1 فتظهر مرتبطة بها من خالل 
.Source الرابط

لفصل اللون األخضر انتقل للوحة خصائص ُعقدة ChromaKeyer1 ثم:

ثم اضغط عليها بالزر األيسر للفأرة والحظ تحولها للشكل             وتحول شكل مؤشر الفأرة إلى               .

أ	- من عالمة تبويب  Controls جزء Color	Key انتقل إلى أداة فصل اللون 

أداة فصل اللون
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ب	- اضغط باستمرار على                    و انقل مؤشر الفأرة إلى منطقة العرض واضغط على اللون االخضر ضغطة واحدة، 

ماذا تالحظ؟ ..................................................................................................................

شغل العرض، ماذا تالحظ في منطقة العرض؟

هل الحظت مؤشر الفأرة؟

..............................................................................................................................................................

الحظ تحول             في لوحة الخصائص إلى            .

Ctrl

ج- إلرجــــاع مؤشر الفــــأرة للـــوضع االفتـرا�صي، اضغط في لوحة خصائص العقدة Chromakeyer على أداة فصل 

اللون              ضغطة واحدة والحظ تحّولها للشكل               .

- نالحظ أن املنطقة التي تم فصل اللون منها تظهر  باللون األسود، 

وللتأكــد مــن فصــل اللــون وتحــول املنطقــة إلــى منطقــة شــفافة 

اضغط في شريط أدوات منطقة العرض على األداة              والحظ 

تحولهــا إلــى            وظهــور املنطقــة كمــا فــي الصــورة املقابلــة:

ثم اضغط على        مرة أخرى والحظ تحولها إلى         .
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قــد تختلــف أبعــاد الوســائط املســتخدمة عنــد فصــل اللــون، وللتحكــم بأبعادهــا ليتناســب ظهورهــا 

مــع أبعــاد املســاحة الشــفافة:

استدع املشروع Color Past  من املجلد Color Past  واستخدم عقدة Chromakeyer لعرض الفيلم 
TV1 على شاشة التلفاز  Color past

.Viewer1 عن ُعقدة العرض Read2 ب- افصل الُعقدة

شغل العرض من بدايته، ماذا تالحظ في املنطقة الشفافة؟ ................................................................

إلظهار صورة مطار الكويت الجديد في املساحة الشفافة:

.Bg من خالل الرابط ChromaKeyer1 بُعقدة Read2 أ-  اربط الُعقدة

أ- أضف الُعقدة Transform  واربطها بالُعقدة Read املطلوبة.

ب- من خالل لوحة خصاص الُعقدة Transform اضغط                                 للتأكد من وجود مقابض 

التحكم في منتصف الوسيط.

ج. استخدم مقابض التحكم أو لوحة خصائص الُعقدة Transform لتغييـر أبعاد الوسيط  وتغييـر 

موضعه إلى املكان املناسب.



الوحدة الثانية :املعالجة الرقمية

170

معلومة إثـرائية

عنــد اســتخدام عقــدة Chromakeyer لفصــل اللــون األخضــر، ووجــود تدرجــات باللــون األخضــر فــي 
الصــورة أو الفيلــم، فعنــد فصلــه تتبايــن نســبة شــفافية املنطقــة بنــاء علــى التدرجــات فــي اللــون األخضــر.

وعنــد تصديــر الفيلــم قــد تالحــظ وجــود تبايــن فــي شــفافية بعــض املناطــق التــي تــم فصــل اللــون منهــا فــي 
  Alphaالفيلــم تبًعــا لتــدرج شــفافية اللــون األخضــر، وللتعــرف علــى كيفيــة عــالج ذلــك التبايــن اســتدع امللــف

مــن املجلــد Alpha ثــم اتبــع الخطــوات التاليــة:

- شغل العرض، ماذا تالحظ؟ ...................................................................

بعــد اســتخدامك للعقــدة Chromakeyer  لفصــل لــون محــدد، تأكــد مــن أن اللــون قــد تــم فصلــه 
وتحويــل املنطقــة الخضــراء بأكملهــا إلــى منطقــة شــفافة، وذلــك مــن خــالل:

 Alpha   Display	Channels قائمة    شريط األدوات  منطقة العرض 

- اضغط على أداة عرض الشفافية               ، ماذا تالحظ؟................................................................

- اضغط عليها مرة أخرى.

- هل الحظت لون املصباح، ماهي مالحظتك على لونه؟......................................................

ملعاينة نسبة اللون األحمرفي الوسائط

ملعاينة نسبةاللون األزرق في الوسائط

ملعاينة نسبة اللون األخضر في الوسائط

ملعاينة نسبة الشفافية

للتأكد من نسبة الشفافية بالوسائط ووجود تدرج فيها: يتم اختيار Alpha فتظهر الوسائط باألبيض 

واألسود، وتظهر املناطق الشفافة من الوسائط باللون األسود.

أمــا بالنســبة لــكل مــن Red, Green, Blue فعنــد اختيــار أي منهــا تظهــر الوســائط باألبيــض واألســود، 

وظهور أي جزء من الوسائط باللون األسود يعني أنه يخلو من هذا اللون، وأي جزء يكون فاتح يعني 

أنــه يحتــوي علــى نســبة / درجــة مــن اللــون الــذي تــم اختيــاره.
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الحظ اللون الرمادي في بعض أجزاء الصورة،  والذي يدل على وجود تدرج في نسبة الشفافية والتي 

.Chromakeyer يمكن التحكم فيها وتعديلها من خالل لوحة خصائص العقدة

 للتحكم بتدرج نسبة الشفافية في الوسائط: 

تالحــظ وجــود أجــزاء خضــراء فــي الصــورة تحتــاج لزيــادة نســبة شــفافيتها، وأجــزاء بألــوان أخــرى لكــن 

فيهــا نســبة مــن اللــون األخضــر ونحتــاج النقــاص شــفافيتها ويتــم ذلــك مــن خــالل لوحــة خصائــص العقــدة 

Chromakeyer وتحرِيــك املؤشــر علــى الشــريط بدقــة للحصــول علــى الشــفافية املطلوبــة:

وبعــد تغييرهمــا للحصــول علــى الصــورة باأللــوان املناســبة اختــر مــن منطقــة العــرض  شــريط 

RGB  Display	Channels قائمــة  األدوات

تستخدم الخاصية Lift	Key إلنقاص الشفافية 
أي زيــادة اللــون األبيــض فـــي بعــض األجــزاء فـــي 
الصورة وهـــي التـــي باأللوان غيـــر اللون األخضر.

2
لزيادة الشفافية

1
االفترا�صي

0
لتقليل الشفافية

لزيــادة الشــفافية فــي الصــورة أي زيــادة اللــون 
فــي  ل  عــّدِ األخضــر  باللــون  األجــزاء  فــي  األســود 
قيمــة Gain	Key بتحريــك املؤشــر بدقــة لليمـــين 

أواليســار:
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ورقة عمل

ورقة عمل

أTeacher6التاريخ: ......... / ..........

اســتدع املشــروع Teacher مــن مجلــد Teacher فــي محــرك األقــراص Workpapers، واســتخدم العقــد املناســبة 
لعــرض فيلــم Blender Teaching -الخــاص بشــرح أحــد مهــارات برنامــج Blender- علــى الشاشــة الخضــراء فــي الصــورة 
Screen. ثــم احفــظ املشــروع باســم Teacher1 وصــدره كفيلــم باســم Teacher1 بامتــداد MP4 علــى محــرك األقــراص 

الخــاص بــك.

بPearl Hunting6 التاريخ: ......... / ..........

اســتدع املشــروع Pearl Hunting مــن املجلــد Pearl Hunting علــى محــرك األقــراص  workpapers وأضــف 

العقــد الالزمــة لعــرض فيلــم الغــوص علــى اللؤلــؤ Pearl Hunting علــى شاشــة التلفــاز tv1 مــع تغييــر موضعــه وأبعــاده 

ليناســب أبعــاد الشاشــة ثــم احفــظ املشــروع باســم Pearl Hunting1 علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

بعد التنفيذ

بعد التنفيذ
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ورقة عمل جOutdoor6  التاريخ: ......... / ..........

أن�صئ مشروع جديد ونفذ ما يلزم إلظهار املشهد الخارجي للمـنزل عند فتح الباب، علًما بأن ملفات صورة املشهد 

الخارجي وفيلم فتح الباب محفوظة باسم Outdoor1 و Open Door في مجلد Outdoor، تأكد من نسبة الشفافية 

  Outdoor وعدل ما يلزم لتصحيح الشفافية،  ثم احفظ املشروع  باسم  Display	Channels  *  من خالل القائمة

وصدره كفيلم باسم Outdoor بامتداد Mp4 على محرك األقراص الخاص بك.

*تم عرضه باملعلومة اإلثرائية ص 172.

بعد التنفيذ



الوحدة الثانية :املعالجة الرقمية

174

1
أذكر أهمية تقنية فصل األلوان كاللون األخضر في تـركيب األفالم إلنتاج مشاهد 

يصعب تصويـرها في الواقع.

2.ChromaKeyer أذكر وظيفة الُعقدة

أفصل اللون األخضر من الوسائط )الصور / األفالم(.3

ماذا تعلمت ؟

أستطيع أن

عرب عن رأيك

الخريطة الذهنية
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Chromakeyer في العقدة OutM الرابط :
ً

أوال

Mirror ثانًيا: العقدة

Chromakeyer في العقدة InM ا: الرابط
ً
ثالث

الدرس السابع

7 - فصل األلوان 2



اإلستكشاف

بــدأ بــدر بتصميــم مشــاهد مــن فيلــم فــي برنامــج Natron  عــن الحريــة، وأثنــاء دمــج الوســائط 

لتصميــم مشــهد خــروج الطائــر مــن النافــذة تســاءل عــن كيفيــة تنفيــذ ذلــك فــي املشــروع بحيــث 

يبــدو بشــكل ثالثــي األبعــاد.
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التعـلـم

استدع املشروع Tiger الذي تم فيه استخدام الُعقدة Chromakeyer لتـركيب فيلم النمر املتحرك 
Tiger وصورة الغابة Tree للحصول على فيلم تجول النمر في الغابة :

ChromaKeyer تعرفت في الدرس السابق على كيفية فصل لون محدد من الصورة أو الفيلم باستخدام الُعقدة

أ	- شغل العرض، ماذا تالحظ؟  ............................................................................................................

ب	-تم ربط الُعقدة Chromakeyer1 بالُعقدة Read1  من خالل الرابط ................... آلنها ...............................

ج- تم ربط الُعقدة Chromakeyer1 بالُعقدة Read2  من خالل الرابط .................. لتكون ..............................

أثناء تشغيل العرض

ا على كيفية استخدام الُعقدة ChromaKeyer من خالل الروابط Source و Bg، وفي هذا 
ً
تعرفت مسبق

.InM و OutM الجزء ستتعرف على استخدام الرابطيـن

من خالل النشاط السابق وأثناء تجول النمر في الغابة وليبدو الفيلم كأنه ثالثي األبعاد نحتاج إلظهار النمر 

كأنه يتحرك خلف الشجرة.

للربط باألجزاء املطلوب 
فصل جميع األلوان 
منها فتصبح شفافة.

للربط باألجزاء 
املطلوب استبعادها 

من فصل اللون
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Chromakeyer يف العقدة OutM الرابط أوًل

:Tiger في املشروع السابق

 Read بعــد فصــل اللــون األخضــر مــن الفيلــم الــذي يوضــح حركــة النمــر، فــإن املشــروع يعــرض محتــوى العقدتيــن

لــكل مــن صــورة الخلفيــة املرتبطــة مــن خــالل الرابــط Bg وهــي صــورة الغابــة، والفيلــم املصــدر املرتبط من خالل الرابط 

Source وهــو فيلــم حركــة النمــر.

وإلخفــاء النمــر أثنــاء مــروره عنــد الشــجرة ولإليحــاء كأنــه 

 Roto يمــر خلفهــا، يتــم رســم منحنــى مغلــق باســتخدام العقــدة

علــى فيلــم حركــة النمــر فــي مــكان الشــجرة ليطابــق شــكل جــذع 

 Roto بالعقــدة Chromakeyer الشــجرة، ويتــم ربــط العقــدة

مــن  ليتــم فصــل جميــع األلــوان   OutM الرابــط  مــن خــالل 

املســاحة داخــل املنحنــى املغلــق فتصبــح هــذه املســاحة شــفافة 

وتظهــر الصــورة وتظهــر الصــورة املوجــودة فــي الخلفيــة ليبــدو النمــر كأنــه يتحــرك خلــف الشــجرة فيظهــر املشــهد بشــكل 

ثالثــي األبعــاد.

بعد فصل جميع األلوان من املنطقة املحددةقبل فصل جميع األلوان من املنطقة املحددة
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:Roto تأكد من عدم تحديد أي عقدة ثم أضف الُعقدة

 Draw أظهر قائمة األداة  Roto في شريط أدوات العقدة
Bezier Tool اختر األداة  Bezier

الفيلــم  فــي  منهــا   األلــوان  املطلــوب فصــل جميــع  املســاحة  فــي  الشــجرة  جــذع  حــول  ــا 
ً
مغلق منحنــى  ارســم 

املصدراملرتبــط مــن خــالل الرابــط Source، بحيــث عنــد مــرور النمــر عندهــا يبــدو للمشــاهد كأنــه يمــر خلــف 
الشــجرة. ) اضغــط بالــزر األيســر لرســم نقــاط املنحنــى ثــم اضغــط               (

Roto الُعقدة              Draw املجموعة  من شريط مجموعات العقد

شغل العرض، ماذا تالحظ؟ .............................................................................................

؟ ...................................................
ً

هل تحتاج لرسم الشكل املغلق حول جذع الشجرة كامال

ملاذا؟ .............................................................................................................................

- الحظ: لتعديل الشكل املغلق للحصول على دقة أكبر  عّدل  في مواضع نقاط التحديد.

Enter

استدع املشروع Tiger  ثم اتبع الخطوات التالية: 

وتطبيق ذلك يتم على مرحلتين: 
املرحلــة األولــى: إضافــة العقــدة Roto ورســم الشــكل املغلــق علــى الفيلــم املصــدر ليطابــق شــكل الشــجرة املطلــوب 

اختفــاء النمــر عندهــا.

 .Roto و Chromakeyer املرحلة الثانية: ربط العقدتين
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اربط العقدتيـن ChromaKeyer1 و Roto1 بسحب 

الرابط OutM من الُعقدة ChromaKeyer1 نحو 

Roto1 الُعقدة

شغل العرض، ماذا تالحظ؟ ......................................................................................................................

استدِع املشروع Forest ونفذ الخطوات املناسبة إلخفاء الغزالة أثناء حركتها خلف الشجرة املناسبة.

  Mirror العـُقدة ثانيـًا

للربط بالوسائط املطلوب انعكاسها

اسم الُعقدة 

رمز العقدة

إلرسال ناتج الُعقدة إلى العقد األخرى 

تظهر العقدة بالشكل التالي

بعد التنفيذ
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ا ذهابا وإياًبا في الغابة  أي تطبيق انعكاس للفيلم 
ً
إذا رغبت بتغييـر اتجاه حركة النمر في الفيلم بحيث يظهر متحرك

 استكمل العمل في املشروع Tiger ثم اتبع الخطوات التالية :
ً

كامال

حدد العقدة Read2 لفيلم حركة النمر.

: Mirrorإلضافة العقدة
  Transformاملجموعة   من شريط مجموعات العقد 

  Mirror اختر العقدة 

والحظ: 
.Read2  في مخطط العقد مرتبطة بالعقدة  Mirror1ظهور العقدة -

- ظهور لوحة خصائص العقدة Mirror1 في منطقة ألواح 
الخصائص.
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إلضافة إطار أسا�صي لبداية التأثير الحركي :

أ- انتقل في خط الزمن إلى اإلطار0.

ب- في لوحة خصائص العقدة  Mirror اضغط بالزر األيمن للفأرة 

واختر األمر key	Set من القائمة. 	 	 على مربع الخاصية 	

- هل الحظت الرمز                          على العقدة Mirror1 ؟ ما املقصود بهذا الرمز؟

..........................................................................................................................................................

تتم إضافة إطارات أساسية للعقدة Mirror  بحيث يتم عكس الحركة في الفيلم عند الوصول إلى نهاية 

صورة الخلفية مما يوحي للمشاهد بأن النمر يتحرك ذهابا وإياًبا في الغابة.

الحظ:

 إضافة اإلطار األسا�صي عند اإلطار 0.

 ظهور مؤشر اإلطار الحالي باللون األزرق            .

 تغير لون مربع الخاصية إلى اللون األزرق 

إلضافة إطار أسا�صي لنهاية التأثير الحركي :

أ- انتقل في خط الزمن إلى اإلطار368.

	 والحظ: 	 ب- في لوحة خصائص العقدة   Mirror فّعل الخاصية	

تغير لون مربع الخاصية إلى اللون األزرق.

Horizontal )Flop(

 Horizontal )Flop(

إضافة إطار أسا�صي عند اإلطار 368 تلقائًيا                             .

ظهور مؤشر اإلطار الحالي في خط الزمن باللون األزرق               .
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يمكن استخدام العقدة Mirror النعكاس الوسيط رأسًيا كما بالصورة التالية:

ويمكنك تطبيق ذلك باتباع الخطوات التالية : 

1 - نسخ العقدة املطلوب انعكاسها.

.Source واربطها من خالل الرابط Mirror 2 - أضف العقدة

ــير موضــع ناتــج االنعــكاس أضــف  ــير مناســب ولتغيـ ــا تكــون الصــورة املنعكســة فــي موضــع غـ
ً
4 - أحيان

ر فــي الخصائــص) حجــم، إمالــة،..(  باســتخدام مقابــض التحكــم أو  العقــدة Transform ثــم غـــّيِ

. Transform لوحــة خصائــص العقــدة

5 - أضف العقدة Merge1 لدمج الوسيط 

مــع   )A بالرابــط  )اربطــه  املنعكــس 

 ) B الوســيط األصلــي ) اربطــه بالرابــط

وتحكــم فــي شــفافية الوســيط املنعكــس 

مــن خــالل تغييــر شــفافية الروابــط A فــي 

Merge1 العقــدة  خصائــص  لوحــة 

)Vertical) flip 3 - في لوحة خصائص العقدة Mirror فعل الخيار
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استكمل العمل في ملف Forest  وأضف العقدة الالزمة للحصول على حركة الغزال ذهابا وإياًبا.

Chromakeyer يف العقدة InM الرابط ثالًثا

عنــد اســتخدام العقــدة Chromakeyer لفصــل اللــون األخضــر، واحتــواء الصــورة أو الفيلــم علــى عــدة أجــزاء 

باللــون األخضــر، ورغبتنــا بفصــل اللــون األخضــر مــن بعــض هــذه األجــزاء وبقائــه فــي األجــزاء األخــرى،  يتــم رســم منحنــى 

 InM من خالل الرابط Roto و Chromakeyer على هذه األجزاء، ثم ربط العقدتـين Roto مغلق باستخدام العقدة

املوجود في العقدة Chromakeyer،ملنع تأثير العقدة Chromakeyer على هذه املساحة من الصورة، فيبقى اللون 

األخضــر فيهــا وال يتــم فصلــه.

 Rain instructions  واملطلوب فيه عرض فيلم T.V	Screen من املجلد TV Screen استدع املشروع
على شاشة التلفاز وفيه:

- الُعقدة Read1 للصورة املصدر املرتبطة من خالل الرابط Source و التي تحتوي على مساحات خضراء وهي: 

صورة شاشة التلفاز ولوحة الحائط والسجادة وغيـرها.

الحظ املساحات الخضراء 
في لوحة الحائط

الحظ لون السجادة األخضر

الحظ اللون األخضر 
على شاشة التلفاز
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- الُعقدة Read2 التي تمثل خلفية املشروع واملرتبطة من خالل الرابط Bg هي: الفيلم الذي ُيعرض على شاشة 

التلفاز.   

شغل العرض، ماذا تالحظ على شاشة التلفاز  ولوحة الحائط والسجادة؟

........................................................................................................................................................

:TV Screen في املشروع السابق

بعــد فصــل اللــون األخضــر مــن الصــورة املصــدر فــإن اللــون األخضــر يتــم فصلــه مــن شاشــة التلفــاز ،والســجادة 

ولوحــة الحائــط، فتصبــح كل هــذه املســاحات شــفافة كمــا بالصــورة التاليــة.

والســتبعاد بعــض األجــزاء مــن فصــل اللــون أي بقائهــا باللــون األخضــر  يتــم اســتخدام الُعقــدة Roto  لرســم 

منحنيــات مغلقــة علــى األجــزاء املطلــوب عــدم تأثـــرها بالُعقــدة  Chromakeyer وذلــك بربــط الُعقــدة Roto  بالُعقــدة 

InM  مــن خــالل الرابــط Chromakeyer
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استدع املشروع TV Screen ثم اتبع الخطوات التالية:

إلضافة الُعقدة Roto ورسم الشكل على لوحة الحائط والسجادة حتى تبقى ألوان هذه االجزاء )In( وال يتم سحب 
اللون األخضر منها

شغل العرض, ماذا تالحظ؟

:Roto تأكد من عدم تحديد أي عقدة ثم إلضافة  الُعقدة

الحــظ أنــه تــم عــرض الفيلــم فــي شاشــة التلفــاز، ونالحــظ أنــه قــد تــم ســحب اللــون االخضــر املوجــود فــي الســجادة 
ولوحــة الحائــط كذلــك، حيــث أصبحــت جميــع االجــزاء باللــون االخضــر شــفافة.

                 Draw املجموعة  من شريط مجموعات العقد
Roto الُعقدة 

.............................................................................................................................................................

األداة  قائمــة  أظهــر     Roto العقــدة  أدوات  فــي شــريط 
Rectangle Tol األداة  اختـــر     Draw Bezier

ــا حــول لوحــة 
ً
فــي منطقــة العــرض ارســم منحـــنى مغلق

الــزر.  ثــم أفلــت  الحائــط 

 كرر الخطوة لرسم منحنى مغلق حول السجادة.

شغل العرض، ماذا تالحظ؟ .........................................................................................................................
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اربط العقدتيـن ChromaKeyer1 و Roto1 بسحب الرابط InM من الُعقدة ChromaKeyer 1نحو الُعقدة 
.Roto1

الستكمال استبعاد هذه األجزاء من فصل اللون: 

شغل العرض، ماذا تالحظ؟ ......................................................................................................................

استدع املشروع Living Room  ونفذ الخطوات املناسبة الستبعاد خريطة العالم من فصل اللون.

القراءة املستمرة تقلل من األخطاء اإلمالئية أثناء الكتابة



الوحدة الثانية :املعالجة الرقمية

188

ورقة عمل

ورقة عمل

أCat7  التاريخ: ......... / ..........

شــاهد الفيلــم  Project7A  املوجــود فــي مجلــد  Cat  علــى محــرك األقــراص Workpapers لالستـــرشاد بــه، ثــم 
اســتدع املشــروع Cat  وأضــف العقــد الالزمــة للحصــول علــى مشــهد متكامــل لغرفــة املعيشــة يتــم فيــه عــرض الفيلــم 
Kuwait علــى شاشــة التلفزيــون مــع اســتبعاد املســاحات الخضــراء فــي لوحــة الحائــط مــن فصــل اللــون، باإلضافــة إلــى 
حركة القطة Cat في الغرفة مع وجود انعكاس لها على األرضية، واختفاء أجزاء من القطة عند مرورها خلف املقاعد 

فتظهــر املقاعــد بشــكل ثالثــي األبعــاد، ثــم احفــظ املشــروع باســم Cat1  علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

بعد التنفيذ

بZebra7التاريخ: ......... / ..........

شــاهد الفيلــم Project7b املوجــود علــى املجلــد Zebra فــي محــرك األقــراص Workpapers لالسترشــاد بــه، ثــم 
استدع املشروع Zebra وأضف العقد الالزمة إلظهار انعكاس الحمار الوح�صي على سطح املاء، وحركة الغزال خلف 

الشــجرة أثنــاء مــروره فــي الغابــة ثــم احفــظ املشــروع باســم zebra1 علــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

بعد التنفيذ
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1.ChromaKeyer في الُعقدة OutM أعرف وظيفة الرابط

2.ChromaKeyer في الُعقدة InM أعرف وظيفة الرابط

استخدم العقدة Mirror  لتطبيق انعكاس أفقي أو رأ�صي على الوسائط.3

استخدم الرابط OutM لفصل جميع األلوان من مساحة محددة.4

استخدم الرابط InM الستبعاد مساحة محددة من فصل اللون.5

ماذا تعلمت ؟

أستطيع أن

عرب عن رأيك

الخريطة الذهنية





الوحــدة الثالثة

املنتجات الرقمية

191

املشاريع
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هــو منتــج رقمــي لعمــل تعاونــي )جماعــي أو فــردي( يعــزز القيــم و املهــارات التــي اكتســبتها خــالل العــام الدراســـي 

الحالــي واألعــوام الســابقة.

عزيزي املتعلم: يهدف املشروع إلى إكسابك السلوكيات والقيم واملهارات التالية:

تحمل�املسئولية تقبل�آراء زمالئك

التعب���عن�رأيك
 بموضوعية

�عاونك�وتواصلك 
مع�زمالئك 

توظيف��ل�ما��علمتھ 
 ���مشروعك

ً
سابقا

�علم�مهارات�جديدة

تطبيق�ما��علمتھ���دمة�املواد�الدراسية�األخرى
 أو�القيم�ال��بو�ة�أو�ا��االت�ا��ياتية. 

تنظيم�وقتك�واس�ثماره

املشروع

هدف املشروع

مراحل انتاج الفيلم

عند انتاج الفيلم فإنه يتكون من عدة أجزاء قصيـرة يسمى كل منها مشهد، يتم تصويـره ثم إدخال املؤثـرات عليه 

باستخدام أحد برامج تـــركيب األفالم Video Compositing  ثم تجميع املشاهد وتحريـــرها بأحد برامج تحريـــر األفالم  

.Video Editing

وفــي هــذه الوحــدة سيـــنتج املتعلــم مشــروًعا يتكــون مــن مشــهد أو عــدة مشــاهد بشــكل فــردي أو مــع مجموعتــه ثــم يتــم 

تجميــع هــذه املشــاهد إلنتــاج فيلــم متكامــل.
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مراحل إنتاج املشروع

اعداد�وجمع�الوسائط
�فردي

��إنتاج�مشهد�كفيلم

إضافة�التأث��ات�عل��ا

�جمع�األفالم�وتحر�رها

�إنتاج�فيلم�مت�امل  V
id

eo
 E

di
tin

g
 V

id
eo

 C
om

po
si

tin
g

�فردي

الم
ألف
ب�ا

كي
تر

�فردي�أو�جما��

�فردي�أو�جما��

�فردي

الم
ألف
ر�ا
ر�
ح
ت

�مجموعة�مشاهد�كأفالم
�فردي�أو�جما��

يمكنــك إنتــاج مشــروعك بشــكل فــردي أو ضمــن مجموعــة كمشــروع متكامــل لتصميــم منتــج رقمــي مكــون مــن 

 يتم فيه توظيف معظم املهارات املناسبة للحصول 
ً
مشهد أو  عدة مشاهد  بحيث يـنجز كل عضو بالفريق مشهدا

علــى الفكــرة املطلوبــة، ثــم يتــم تجميــع وتحريـــر املشــاهد للحصــول علــى فيلــم واحــد.

آلية املشروع
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يمكنــك االســتعانة باألمثلــة التاليــة لتحديــد فكــرة مشــروعك :

فيلــم إرشــادي عــن االحتفــاالت باألعيــاد الوطنيــة. 	 

فيلــم تعليمــي لشــرح مــادة مــن املــواد الدراســية. 	 

فيلــم إرشــادي لخدمــة املجتمــع أو إحــدى املجــاالت الحياتيــة. 	 

فيلــم لرصــد بعــض الظواهــر الســلبية فــي املجتمــع والحــث علــى تالفيهــا أو التنفيـــر منهــا. 	

فيلــم لبعــض الظواهــر اإليجابيــة وإبرازهــا والحــث عليهــا. 	 

فيلــم لتعزيــز قيمــة مــن القيــم التـــربوية والحــث عليهــا وإبــراز أجــزاء منــه. 	 

أي تصميــم مبتكــر يتــم اإلتفــاق عليــه مــع معلمــك. 	

  أمثلة ملشاريع مقتـرحة 

يمكن الحصول على الوسائط من اإلنترنت أو يتم تصويرها بِإشراف معلمك.

تتميز األعمال بإتقانها.. 

 أن يتقنه«
ً
 قال رسول هللا - صلى هللا عليه وآله وسلم - : »إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال
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التوصيات

مهارات اضافية

لتنظيم وسالسة العمل عند تعاملك مع البرنامج إلنشاء مشروعك احرص على النقاط التالية: 

يمكنك التزود ببعض املهارات اإلضافية من خالل هذا الرابط

 يحتوي على مشروعك وجميع الوسائط املستخدمة فيه لسهولة نقله 
ً
احرص على تنظيم عملك: أن�صئ مجلدا

ا، وتذكر أنه ُيفضل كتابة أسماء امللفات واملجلدات باللغة اإلنجليزية.
ً
الحق

احرص على أن يكون مشروعك قصيـًرا تتـراوح مدته بيـن 20 - 30 ثانية.

حــدد خصائــص مشــروعك عنــد إنشــائه مثــل صيغــة امللــف املصــدرOutput Format، عــدد إطــارات املشــروع، 

مــعـــــدل عـــــــرض اإلطــــــارات فــي الثــــــــانية الواحــدة Frame Rate  وغيـــرها. مــن خـــــالل لــــوحة خصــــــائص املشـــــروع 

.Project Settings

عنــد اســتخدامك لألفــالم فــي مشــروعك احــرص علــى أن تكــون قصيـــرة ، نو�صــي باقتصــاص األجــزاء املطلوبــة مــن 

األفــالم إذا كانــت طويلــة.

احرص على أن تكون الوسائط عالية الدقة.

احــرص علــى احتـــرام حقــوق امللكيــة عنــد تعاملــك مــع الوســائط املختلفــة، وللحصــول علــى الوســائط يمكنــك 

البحث عن املوضوع املطلوب في املواقع التي توفر الوسائط بأنواعها املختلفة بدون حقوق ملكية واملخصصة 

إلعــادة االســتخدام ومنهــا علــى ســبيل املثــال: 

www.pixabay.com

www.Pexels.com

www.unsplash.com

 www.videvo.com

يتيح البرنامج استخدام مجموعة كبيـرة من امتدادات الوسائط )الصور/األفالم( والتعامل معها، ويمكنك 

عند استخدام محرك البحثGoogle  للبحث عن الوسائط االستعانة بأدوات البحث والتي تتيح لك تحديد 

خيارات البحث كما هو موضح بالصورة التالية:
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البحث عبر 

اإلنترنت أو في 

املواقع العربية

تخصيص البحث 

عن فيديو تم رفعه 

في نطاق زمني 

محدد.

البحث عن 

أي فيديو أو 

يحتوي على نص 

توضيحي

البحث عن فيديو 

بمدة زمنية 

قصيـرة، متوسطة 

أو طويلة

البحث عن 

فيديو بدقة 

عالية أو بأي 

دقة

البحث عن أي 

فيديو من مصادر 

محددة أو من أي 

مصدر

البحث عن 

صور بحجم 

محدد أو أي 

حجم

البحث عن صور مع 

مراعاة حقوق االستخدام 

سواء كانت قابلة إلعادة 

االستخدام، إعادة 

االستخدام مع التعديل، 

إعادة االستخدام التجاري.

تخصيص البحث 

عن صور تم 
رفعها في نطاق 

زمني محدد.

البحث عن 
صور بلون 

محدد، أبيض 

وأسود، شفافة 

أو بجميع 

األلوان

البحث عن 

صور، وجه، 

قصاصات 

فنية، رسوم 
خطية، صور 

متحركة

البحث عن أي 

صور، بجميع 

النتائج أو عرض 

األحجام.

أدوات البحث عن الفيلم

أدوات البحث عن الصورة



199

الوحدة الثالثة :املنتجات الرقمية

   الخريطة الذهنية للمشروع

   مخطط العـُقـَد    

ط لتنفيذ منتجك الرقمي في مخطط العقد التالي:
ّ
خط



تحديد�آلية�العمل
(فردي�/�جما��)

إعداد�
خر�طة�ذهنية�

ص�201

......................................

تحديد�موضوع
�املشروع

......................................

1

تحديد�املشهد
�املطلوب�من��ل
�عضو�بالفر�ق.

(جزء�من�الفيلم)�

تجه���الوسائط
�وتجميعها�حسب�
فكرة�املشروع.�

التخطيط�
إلضافة
�املؤثرات

6
يرسم�ُعقد�

املشروع����مخطط
�العقد�ص201

7
تركيب�الوسائط

�مع�االستعانة�بخ��ات
�الزمالء�أواملعلم
�عند�ا��اجة.

8

التقو�م�الذا�ي
�للمشهد.

9

تجميع
املشاهــــد

(للمشروع�ا��ما��)

10

عرض�املشروع
�ومناقشتھ

11

�عديل�املشروع
�حسب�املالحظات�

13

�شر�املشروع

14

التغذية�الراجعة
�(�املالحظات)

�ص.....

12 2

3 4

5

خطوات سري املشروع



تحديد�آلية�العمل
(فردي�/�جما��)

إعداد�
خر�طة�ذهنية�

ص�201

......................................

تحديد�موضوع
�املشروع

......................................

1

تحديد�املشهد
�املطلوب�من��ل
�عضو�بالفر�ق.

(جزء�من�الفيلم)�

تجه���الوسائط
�وتجميعها�حسب�
فكرة�املشروع.�

التخطيط�
إلضافة
�املؤثرات

6
يرسم�ُعقد�

املشروع����مخطط
�العقد�ص201

7
تركيب�الوسائط

�مع�االستعانة�بخ��ات
�الزمالء�أواملعلم
�عند�ا��اجة.

8

التقو�م�الذا�ي
�للمشهد.

9

تجميع
املشاهــــد

(للمشروع�ا��ما��)

10

عرض�املشروع
�ومناقشتھ

11

�عديل�املشروع
�حسب�املالحظات�

13

�شر�املشروع

14

التغذية�الراجعة
�(�املالحظات)

�ص.....

12 2

3 4

5

برأيك�ما����أ�سب�الوسائل�ل�شر�املشروع ؟
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تساعدك عملية التقويم الذاتي ملشروعك أثناء التنفيذ على تطويـره للوصول إلى منتج أفضل. 

للتأكد من احتواء مشروعك للمهارات املطلوبة، قارن بيـن مهارات مشروعك واملهارات في الجدول التالي:

العقد أو األمراملهاراةم
تم تطبيق املهارة باملشروع

النعم

Readادراج الوسائط املناسبة للمشروع.1

Mergeدمج الوسائط.2

إضافة عقد للتأثيـر على الوسائط )بما تراه مناسًبا(3

Reformat

Transform

Switch

 Blur

ColorCorrect

Mirror

إضافة التأثيـرات الحركية املناسبة لفكرة املشروع4

Roto رسم املنحنيات / القناع 5

Chromakeyerفصل األلوان 6

Writeتصديـر املنتج الرقمي7

Save Asحفظ املشروع8

    التقويم الذاتي للمشروع 

هل مشروعك يطابق فكرتك التي تخيلتها وخططت لها ؟
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التغذية الراجعة  

إن االســتعانة بــرأي معلمــك وزمالئــك فــي مشــروعك يجعــل مشــروعك يظهــر فــي أفضــل صــورة كمــا أن تواصلــك 

الفعــال مــع اآلخريـــن ،تقبلــك الــرأي اآلخــر ،النقــد البناء،حســن االســتماع والتعبيـــر عــن الــرأي ستســهم فــي بنــاء 

شــخصيتك وإكســابك خبـــرات إضافيــة.

اكتب ما استفدت من مالحظات معلمك وزمالئك لتطويـر مشروعك:

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

تسليم املشروع باملوعد املحدد دليل التزامك ووعيك.

املنتج النهائي

بعد االنتهاء من املشروع : 

إذا كنت تعمل ضمن مجموعة اتفق مع األعضاء حول آلية تجميع املشاهد وتصديـرها في فيلم واحد، ويمكنك ذلك 

ا مثل صانع األفالم )Movie Maker( أو برنامج  blender أو غيـرها .
ً
من خالل أحد البرامج التي تعاملت معها مسبق

وثق املشروع بالوسائل املتاحة )تقريـر، عرض تقديمي...(.

انشــر املشــروع وتبادلــه مــع اآلخريـــن: بنشــره علــى مدونتــك التــي أنشــأتها فــي الصــف الســابع أو أحــد مواقــع التواصــل 

االجتماعــي أو إرســاله بالبريــد اإللكترونــي لزمالئــك.

ناقش معلمك حول:

إذا رغبــت بإضافــة الصــوت ملنتجــك الرقمــي يمكنــك اســتخدام برنامــج blender لتطبيــق ذلــك باتبــاع الخطــوات التــي 

تعرفت عليها في الصف الثامن أو باستخدام برنامج صانع األفالم Movie Maker  أو أي برنامج آخر لتحريـر األفالم.

يمكنك مراجعة خطوات مهارتي إضافة الصوت وتجميع األفالم في برنامج 
blender من خالل محتوى QR  املقابل.

- الطريقة األنسب لتسليم مشروعك. 

- موعد عرض مشروعك.
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     ماذا استفدت ؟  

.1
وظفت معظم املهارات الحاسوبية التي اكتسبتها في تنفيذ مشروعي الذي 

يخدم أحد املجاالت الدراسية األخرى أو القيم التـربوية أو املجاالت 
الحياتية.

قومت مشروعي بشكل ذاتي وموضوعي.2.

استعنت بزمالئي ومعلمي، وقدمت املساعدة لزمالئي عند الحاجة.3.

عرضت مشروعي أمام زمالئي وتقبلت آراءهم برحابة صدر.4.

عّدلت مشروعي بما يـناسب املالحظات التي تم تقديمها لي.5.

.6

شاركت مشروعي مع اآلخريـن من خالل وسيلة أو أكثـر من الوسائل التالية 
أوغيـرها:

• املدونات.
•  شبكات التواصل االجتماعي.

•  البريد اإللكتروني.

.7
شاهدت مشاريع زمالئي، أثنيت عليها وأبديت مالحظاتي بإيجابية 

وموضوعية.

البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

إتقانك للمشروع دليل تحملك للمسؤولية.
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املصادر 

 Basic	of	Classical	and	Modern	Cryptography  - First	edition 2015
 Author: Dr. Mohammad	AlAhmad

 Natron املوقع الرسمي لبرنامج

https://natrongithub.github.io  

Natron Documentation

http://natron.readthedocs.io/en/rb-2.3  

املوقع اإللكتروني الرسمي لوزارة الداخلية في دولة الكويت

https://www.moi.gov.kw/portal/varabic/ecccd.aspx 	

.Www.Mawdoo3.com املوقع اإللكتروني موضوع

.www.Wikipedia.com املوقع اإللكتروني

.WWW.Pixabay.com املوقع اإللكتروني

.moinformation الحساب الرسمي لوزارة اإلعالم - دولة الكويت على اإلنستغرام

https://www.knpc.com/ar/media/video-gallery املوقع الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية

كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن الجزء األول.

كتاب التربية اإلسالمية للصف السابع الجزء الثاني.


