تألـيف

ً
أ.بـش ــرى شـم ـ ــالن الـ ـب ـح ـ ــر(رئيسا)
أ.سـ ـعـ ـ ـ ـ ـيـد أحـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـح ـم ـ ـ ـ ــد

أ.محمد السـيد محمد إبـراهيم

أ.رضية عبدالرسول الصراف

أ.أفـ ـ ـ ـ ــراح مح ـم ـ ـ ـ ـ ــد الش ـم ـ ـ ـ ـ ــري

أ.ف ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــد محم ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــوام

أ.أحـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــد سم ـ ـ ـ ـ ـيـرالج ـمـ ـ ـ ـ ـ ــال
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متاب
الـمـقــدمـة
إن تقدم األمم وبناء املجتمعات يقوم على سواعد أبنائها املخلصيـن  ،الذيـن يفهمون واقع
حياتهم ويوظفون إمكاناتهم  ،ويستثمرون طاقاتهم  ،و يتطلعون لخدمة وطنهم ومجتمعهم
متسلحيـن بالعلم واملعرفة  ،و يأتي تحدي التقدم التكنولوجي املتالحق كأحد أهم التحديات
التي تواجه املؤسسات التعليمية  ،من هنا فإننا ندرك أن مواكبة هذا التقدم هو من
الواجبات الالزمة للنهوض بالعملية التعليمية  ،ويأتي كتاب ( عالم التقنية ) للصف التاسع
ً
من املرحلة املتوسطة ليضع بيـن أيدي أبنائنا املتعلميـن بعضا من املهارات األساسية في
عالم تركيب وصناعة األفالم وتحريـرها .
ً
وقد تناولنا في الجزء األول من كتاب الصف التاسع بعضا من مهارات برنامج " ، "Natron
مثل دمج وتركيب الوسائط  ،وإضافة التأثيـرات عليها والتحكم في خصائصها إلنتاج مشهد
من فيديو يحتوي على تأثيـرات بصرية  ،ويأتي هذا الكتاب ( الجزء الثاني ) ليكمل ما بدأنا
وذلك بعرض مهارات متقدمة في البرنامج حول كيفية تجهيز الوسائط وإعدادها ،وإضافة
النصوص واملؤثرات البصرية عليها .
وقد وضعنا بيـن يدي املتعلميـن في هذا الكتاب ثالث وحدات :
الوحدة األولى  " :املعالجة الرقمية " و التي تضمنت مهارات متقدمة لبرنامج " "Natron
لتركيب األفالم  Video Compositingوالتي تضفي على األفالم التشويق واملتعة والحيوية ،
الوحدة الثانية  " :األدوات الرقمية " و التي تدور حول " التخزيـن السحابي " وتوظيف
خدماته بما يمكن املتعلم من حفظ ملفاته ومشاركتها ومزامنتها مع األجهزة املختلفة .
أما الوحدة الثالثة  " :املنتجات الرقمية " فقد احتوت على الجزء األخيـرمن الكتاب وهي
تتعلق باملشاريع  ،وكيف يقوم بإعداد مشروعه الخاص ليحقق بذلك ما تعلمه من معارف
وحقائق وما اكتسبه من مهارات  ،وما ترسخ لديه من قيم واتجاهات .
نسأل هللا أن نكون قد وفقنا في وضع صورة متكاملة للمتعلم حول كيفية تركيب األفالم
 ، Video Compositingو تحريـرها بما يمكنه من توظيف ما تعلمه في إنتاج مشاهد بسيطة
أو متقدمة تعود عليه بالنفع في حياته اليومية واملستقبلية  ،كما نرجو أن نكون قد وفقنا
في وضع لبنة في صرح "عالم التقنية" بما يخدم أبناءنا املتعلميـن  ،ووطننا الغالي نحو
مستقبل مشرق .
املؤلفون
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مفاتـيح رموز الكتاب

ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ
ﻣـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺔ��� ـ ــﺪف�ﻟـﺘﻌ ـ ـ ــﺰ�ﺰ�ﻣ ـ ـ ــﺪارك�
و�ﺛﻘﺎﻓﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻢ.

رمز QRاملوجود في غالف كل درس يحتوي جميع األنشطة و أوراق العمل الخاصة بالدرس
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ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ�ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
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روابط تفيدك يف الوحدة األولـى

موقع  Natronالرسمي

رابط تحميل البـرنامج من املوقع

نسخة محمولة من البـرنامج

رابط موقع برنامج Audacity

رابط تحميل برنامج Audacity

استخدم أحد تطبيقات األجهزة الذكية لالطالع علـى محتوى رمزاالستجابة السريعة . QR Code

الوحــدة األولـى

املعالجة الرقمية
 1إنتاج الوسائط بمساحات شفافة
 2الخلفية املتحركة
 3الفالتـر– محرر اإلطارات األساسـية
 4النصوص
 5تعديل أركان العناصر
 6التتبع
 7األفالم املهتـزة
 8الصوت

الدرس األول

إنتاج الوسائط بمساحات شفافة

ً
أول :العقدة .Keyer
ً
ثانيا :أسالـيب إنتاج الوسائط بمساحات شفافة:
أ .فصل اللون من األفالم.
ب .فصل لون واحد من الصور.
ج.فصل اللون من الصور التـي تحوي مساحة متصلة بألوان متعددة.
د .فصل اللون من مساحات متفرقة في الصور.

ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

فــي زيــارة لبــدر ب ــرفقة أســرته ألحــدى الــدول لفــت نظــره ركــن التصوي ــر بأحــد املعالــم الس ــياحية
والــذي يتــم فيــه التقــاط صــور لألشــخاص أمــام معالــم تلــك الدولــة وت ــركيب تلــك الصــور عل ــى
املعالــم املختلفــة للبــاد وبمؤثــرات بصريــة مختلفــة ،فتســاءل عــن كيفيــة تطبيــق ذلــك.

 1إنتاج الوسائط بمساحات شفافة

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

ُيعد اســتخدام الوســائط الت ــي تحتوي عل ــى مســاحات شــفافة ودمجها مع وســائط أخرى من أفضل الطرق للحصول
عل ــى أفــام متمي ــزة وجذابــة .
الصور التالـية توضح ناتج دمج صورة لبـرج التحريـر -بخلفية شفافة  -مع خلفيات مختلفة والحصول علـى أكثرمن
ناتــج مــن نفــس الصورة:

الصورة األصل بخلفية شفافة

الحظ الخلفيات املختلفة التـي تم دمجها مع الصورة األصل للحصول علـى صور مختلفة.
باســتخدام مصــادر التعلــم املتاحــة ابحــث عــن امتــدادات الصــور واألفــام التــي تدعــم املســاحات
الشــفافة وســجلها فــي الجــدول التال ــي:

امتدادات األفالم التـي تدعم املساحات الشفافة

امتدادات الصورالتـي تدعم مساحات الشفافة
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
ســبق لــك اســتخدام العقــدة  Chromakeyerلفصــل اللــون األخضــر أو األزرق مــن الوســائط وتحويلهــا ملســاحات
شــفافة ،وفــي هــذا الجــزء ستســتخدم العقــدة  Keyerالت ــي تتمي ــز بالعديــد مــن الخيــارات فــي فصــل جميــع األلــوان
لتحويلهــا إل ــى مســاحات شــفافة.
ً
أول

العقدة Keyer

تظهرالعقدة بالشكل التالـي:
للربط بالعقدة التـي تحتوي
الوسـيط املطلوب بالخلفية

للربط بالعقدة املطلوب
فصل اللون منها
اسم ُ
العقدة

رمز ُ
العقدة

إلرسال ناتج العقدة إلـى العقد األخرى

 تستخدم العقدة  Keyerلفصل أي لون من الوسائط وتحويله إلـى مساحة شفافة. يمكنك إضافة العقدة  Keyerمن خالل: العقدة Keyer
شريط مجموعات العقد  املجموعة Keyer
تناقش مع زمالئك حول الفرق بيـن رمزالعقدة  Chromakeyerوالعقدة  Keyerوسجل الفرق بيـنهما.

...........................................................................................................................................
ثانياً

أسالـيب إنتاج الوسائط بمساحات شفافة

املخطط التالـي يوضح األسالـيب املختلفة إلنتاج الوسائط بمساحات شفافة:
ﺇﻧﺘﺎﺝ�ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ�ﺑﻤﺴﺎﺣﺎﺕ�ﺷﻔﺎﻓﺔ�
�ﺇﻧﺘﺎﺝ�ﺍﻷﻓﻼﻡ�ﺑﻤﺴﺎﺣﺎﺕ�ﺷﻔﺎﻓﺔ�

�ﺇﻧﺘﺎﺝ�ﺍﻟﺼﻮﺭ�ﺑﻤﺴﺎﺣﺎﺕ�ﺷﻔﺎﻓﺔ

ﺻﻮﺭ�ﻳﺘﻢ�ﻓ��ﺎ�ﻓﺼﻞ�ﺍﻟﻠﻮﻥ
�ﻣﻦ�ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ�ﺗﺤﺘﻮﻱ�ﻋ���ﻟﻮﻥ�ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ�ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ�
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ﺻﻮﺭ�ﻳﺘﻢ�ﻓ��ﺎ�ﻓﺼﻞ�ﺍﻟﻠﻮﻥ
�ﻣﻦ�ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ�ﺗﺤﺘﻮﻱ�ﻋ���ﻋﺪﺓ�ﺃﻟﻮﺍﻥ
ﻣﺴﺎﺣﺔ�ﻣﺘﺼﻠﺔ

 1إنتاج الوسائط بمساحات شفافة
فصل اللون من األفالم
إن إنتاج األفالم بمساحات شفافة يساعد علـى دمجها فيما بعد بوسائط أخرى.
ويمرإنتاج األفالم بمساحات شفافة بمرحلتـيـن أساسـيتـيـن:

فصل اللون املطلوب
املرحلة األولـى

تصديـرالفيلم بمساحات شفافة

فصل اللون املطلوب

لفصــل اللــون األبيــض مــن خلفيــة الفيلــم  growth of plantوتحويلهــا ملســاحات شــفافة باســتخدام العقــدة keyer
كمــا بالصــور التال ــية:

قبل فصل اللون األبيض

بعد فصل اللون األبيض

ّ
استدع املشروع  Plant Growthمن املجلد  Plant Growthثم نفذ الخطوات التالـية:
حدد العقدة .Read1

إلضافة العقدة  Keyerاختـرمن مجموعة العقد Keyer
 العقدة Keyer
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
والحظ:
في مخطط العقد ظهور العقدة .Keyer1

الحظ اسم العقدة و الحالة  Luminanceأسفل االسم
في منطقة ألواح الخصائص ظهور لوحة خصائص
العقدة .keyer1

اضغط من شريط أدوات منطقة العرض أداة عرض الشفافية
والحظ ظهور مساحات شفافة حسب الخيارات
االفتراضية للعقدة .Keyer

لفصل اللون األبيض من الفيلم انتقل إلى لوحة خصائص العقدة  Keyer1واضغط أداة فصل اللون
والحــظ تحولهــا للشــكل

 ،ثــم انتقــل إل ــى منطقــة العــرض واضغــط فــي أي مــكان مــن املســاحة املطلــوب فصــل اللــون

منهــا بالت ــزامن مــع الضغــط عل ــى مفتــاح  Ctrlوالحــظ شــكل األداة بعــد فصــل اللــون:
الحظ شكل األداة والتـي تعني
أنه يتم فصل اللون األبيض
إلرجاع مؤشرالفأرة إلـى وضعه االفتـرا�ضي اضغط أداة فصل اللون مرة أخرى والحظ شكل أداة
فصل اللون .
شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ في منطقة العرض ؟
......................................................................................................................................................
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 1إنتاج الوسائط بمساحات شفافة

بعد فصل اللون األبيض ولجعل العقدة  Keyerتؤدي نفس
وظيفة العقدة  Chromakeyerولكن لجميع األلوان ول ــيس
للوني ــن األخضــر واألزرق فقــط ،انتقــل إل ــى لوحــة خصائــص
العقــدة  Keyer1ومــن بطاقــة ّ Controls
غي ــرفــي الخصائــص
ِ
التال ــية:
 الخاصية .Screen  Keyer Mode الخاصية .Premultiplied  Output Modeماذا تالحظ في منطقة العرض ؟ ...............................................................................................................
الحــظ فــي منطقــة العــرض أن املســاحة الت ــي كانــت باللــون األبيــض أصبحــت شــفافة ،وللتأكــد مــن شــفافيتها اضغــط فــي
.
شــريط أدوات منطقــة العــرض عل ــى أداة عــرض الشــفافية
 شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ علـى الورقة؟...............................................................................................................................................................
تالحظ انعكاس إضاءة بيضاء علـى ورقة النبات ،مما يتسبب بوجود شفافية في الورقة.
إلزالة تأثيـرالشفافية التـي تمت علـى ورقة النبات ،حرك مؤشرالخاصية .Softness

قبل التحكم بخاصية Softness

بعد التحكم بخاصية Softness

25

الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
الحظ مخطط العقد بعد إضافة العقدة :Keyer1

الحظ اسم العقدة و الحالة  Screenأسفل االسم بعد تغييـرخصائصها
 ما هو سبب تغيـرالحالة أسفل اسم العقدة؟.............................................................................................................................................

املرحلة الثانية

تصديـرالفيلم بمساحات شفافة

يمكن تصديـراألفالم بمساحات شفافة بعدة امتدادات منها  mp4و .Mov
بعد تحويل املساحات البيضاء إلـى شفافة في املشروع  plant Growthولتصديـرالفيلم بامتداد  mp4اتبع الخطوات
التالـية:
حدد العقدة . Keyer1
أضف العقدة  Write1وفي صندوق املحاورة:
حدد محرك األقراص واملجلد املطلوب.
اكتب اسم الفيلم النهائي ولـيكن . plant growth
حدد امتداد الفيلم  mp4أو اكتبه بعد اسم الفيلم.
اضغط . Save

د
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ب

أ

ج

 1إنتاج الوسائط بمساحات شفافة
في لوحة خصائص العقدة : Write1
في الجزء   Encoder Optionsالجزء   Codecاخترالترميـز .png
ّ
لتصديـرالفيلم بمساحات شفافة ِفعل خيارAlpha
.
اضغط

الحظ :في منطقة املحرر  Editorيظهرتبويب  Progressيوضح نسبة اكتمال عملـية التصديـر.
 لتصديـرالفيلم بخلفية شفافة باالمتداد  movاخترالترميـز rleواتبع نفس الخطوات السابقة. بعد تصديـرالفيلم بمساحات شفافة يمكنك استعراضه بإضافته كعقدة داخل برنامج .Natronاستدع املشروع  Birdsمن مجلد  Birdsوغيـرما يلزم لتصديـرالفيلم بمساحات شفافة بامتداد
 mp4باسم  Birdsعلـى محرك األقراص الخاص بك.
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
ب

فصل لون واحد من الصور

ناقش زمالءك في الفرق بيـن الصور التالـية وسجله في الفراغات املناسبة:

الصورة ( ........................................................................................................................................... : ) 1
الصورة ( ........................................................................................................................................... : ) 2
الصورة ( ........................................................................................................................................... : ) 3
ســنتعرف في هذا الجزء عل ــى كيفية إنتاج صور بمســاحات شــفافة مما يمكننا من اســتخدامها فيما بعد في املشــاريع
ودمجهــا بوســائط أخــرى.
فــي بعــض الصــور تكــون املســاحات املطلــوب فصــل اللــون منهــا بلــون واحــد وبــدون أي تــدرج ،فيمكــن فصلــه وجعــل
املســاحات شــفافة بســهولة باســتخدام العقــدة  Keyerكمــا تعلمــت فــي إنتــاج األفــام.
ً
فمثال لفصل اللون البرتقالـي وتحويل مساحاته إلـى شفافة كما بالصور التالـية:

قبل إضافة العقدة Keyer
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بعد إضافة العقدة  Keyerوفصل اللون

 1إنتاج الوسائط بمساحات شفافة
اســتدع املشــروع  Street1مــن املجلــد  Streetsوالحــظ أنــه قــد تــم فصــل اللــون البرتقال ــي بنفــس خطــوات فصــل اللــون
األبيــض مــن الفيلــم فــي املشــروع . Plant Growth
الحــظ فــي منطقــة العــرض أن املســاحة الت ــي كانــت باللــون البرتقال ــي أصبحــت شــفافة وللتأكــد مــن شــفافيتها اضغــط فــي
شــريط أدوات منطقــة العــرض عل ــى أداة عــرض الشــفافية

.

قارن مخطط العقد في املشروع  Street3بمخطط العقد التالـي واستكمل الناقص

نشاط صفي:

استدع املشروع  Black Birdمن املجلد  Black Birdواستخدم العقدة  Keyerلفصل اللون األبيض
من الخلفية.
اعرض الشفافية في منطقة العرض والحظ الشفافية في أجزاء من جسم الطائر.
حرك مؤشرالخاصية  Softnessوالحظ تأثيـرها.
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
ج

فصل اللون من الصور التـي تحوي مساحة متصلة بألوان متعددة

قد تحتوي املساحات املطلوب فصل اللون منها علـى عدة ألوان أو علـى تدرج لوني.
وبمــا أن املســاحات فيهــا تكــون بأكث ــر مــن لــون فإنــه يتــم اســتخدام العقــدة  Rotoلرســم منحنــى مغلــق حــول املســاحة
املطلوبــة وتحويــل املنحنــى املغلــق لقنــاع أي تحويــل املســاحة الخارجيــة إل ــى مســاحة شــفافة.
للتعرف علـى كيفية تحويل املساحة املتصلة التـي تحوي تدرج لوني لتصبح شفافة كما بالصور التالـية:

بعد إضافة العقدة  Rotoورسم
املنحنى املغلق حول األجزاء املطلوب
اإلبقاء علـى ألوانها

قبل إضافة العقدة Roto

بعد تحويل املساحات خارج
املنحنى ملساحات شفافة

استدع املشروع  Water Towerمن املجلد  Water Towerثم اتبع الخطوات التالـية:

إضافة العقدة :Roto
حدد العقدة Read1
أضــف العقــدة  Rotoفتظهــر العقــدة مرتبطــة مــن خــال الرابــط  Bgبالعقــدة ،Read1
والحــظ فــي منطقــة العــرض ظهــور شــريط أدوات العقــدة .Roto

والحظ ظهور الرمز
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علـيها لعدم وجود أي تغييـرفي خصائصها.

 1إنتاج الوسائط بمساحات شفافة

من شريط أدوات العقدة   Rotoباستخدام األداة
ارســم منحنــى مغلــق حــول األجــزاء املطلــوب تحويــل مــا حولهــا ملســاحات شــفافة
بالشــكل التال ــي:

 لسهولة ودقة العمل أثناء رسم املنحنى ّكبرعرض محتويات منطقة العرض.
ِ
 -يمكنك تعديل موضع نقاط منحنى التحكم لـيتناسب مع شكل املساحة املطلوب فصل اللون منها.

في لوحة خصائص العقدة  Roto1حدد املنحنى املغلق  Bezier1وفعل الخيار
 ،Premultiplyمــاذا تالحظ؟
...........................................................................................................
..........................................................................................................

استدع املشروع  Road Trackمن مجلد  Road Trackواستخدم العقدة املناسبة لفصل التدرج
اللوني في الخلفية.

اســتدع املشــروع  The Flowerمــن مجلــد  The Flowerواســتخدم العقــدة املناســبة لفصــل التــدرج
اللونــي فــي الخلفيــة.
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الوحدة األولى :املعالجة الرقمية
د

فصل اللون من مساحات متفرقة في الصور

تستخدم العقدة  Rotoلرسم املنحنيات املغلقة عل ــى املساحات املطلوب تحويلها إل ــى شفافة في الصور بلون معي ــن،
ثــم اســتخدام العقــدة  keyerلفصــل هــذا اللون.
ً
فمثال لتحويل املساحات بداخل النوافذ إلـى مساحات شفافة كما بالصور التالـية:

قبل تحويل املساحات بداخل النوافذ
إلـى مساحات شفافة

بعد تحويل املساحات بداخل النوافذ
إلـى مساحات شفافة

استدع املشروع  Room Windowsمن مجلد  Room Windowsوأجب عما يلـي:
 كم عدد املنحنيات املغلقة في الصورة؟ ................................. ما اسم العقدة املستخدمة لرسم املنحنيات املغلقة؟ ................ كم عدد املنحنيات املغلقة التـي تم تلويـنها باللون األخضر؟ ......................للتعرف عل ــى كيفية تحويل املســاحات داخل املنحنى املغلق إل ــى مســاحات شــفافة في املشــروع Room Windows
اتبــع الخطــوات التال ــية:

لتلويـن املنحنى املغلق في النافذة الرابعة باللون األخضر:
أ .حدد املنحنى .Bezier1
ً
ً
ب .في لوحة خصائص العقدة Roto1اضغط علـى أداة تغييـرلون منحنى الرسم ضغطا مزدوجا.
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 1إنتاج الوسائط بمساحات شفافة
ج .في صندوق ّ Select Color
غيرقيمة  Redو Blue
ِ
للقيمة  0و قيمة اللون األخضر Greenا،255
والحظ منطقة العرض:

يمكنك تصديـرالصورة بعد هذه الخطوة للحصول علـى املنتج النهائي بمساحات زرقاء أو خضراء
الستخدامها في أي مشروع ،وفصل اللون منها باستخدام العقدة .Chromakeyer

حدد العقدة  Roto1وأضف العقدة  Keyerوالحظ ظهورها في مخطط العقد:

وظهور لوحة خصائصها في منطقة الخصائص.
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افصل اللون األخضربسحبه من كافة النوافذ – كما تعلمت في خطوات فصل اللون األبيض من الفيلم في املشروع
 Plant Growthوالحــظ منطقــة العــرض.

تصديـر الصور بمساحات شفافة:
لتصديـرالصور بمساحات شفافة يستخدم االمتداد  ،pngاستكمل العمل في املشروع  Room Windowsباتباع
الخطوات التالـية:
حدد العقدة Keyer1
أضف العقدة  Writeفيظهرصندوق محاورة:
أّ .
ب .اكتب اسم الصورة ولـيكن .Room T
حدد مكان حفظ الصورة .
ِ
ج .حدد االمتداد املناسب ولـيكن  pngالذي يدعم املساحات الشفافة أواكتبه بعد اسم امللف ثم اضغط Save
أ

ب

في لوحة خصائص العقدة  Write1اضغط علـى
 Progressوانتظراالنتهاء من تصديـرالصورة.
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ج

والحظ في منطقة املحرر  Editorظهور تبويب

 1إنتاج الوسائط بمساحات شفافة
 يمكنك معايـنة الصور التـي تم تصديـرها بمساحات شفافة بأحد البرامج مثل inkscape ، GIMPأو من خالل برنامج .Natron
 لتقلـيل زمن التصديـرانتقل إلـى لوحة خصائص العقدة  Write1واخترمن قائمة Frame Rangeالخيار Manualثم اجعل قيمة(  ) last Frame = 1حيث يتم تصديـرإطار واحد فقط.

اســتدع املشــروع  Room1من مجلد  Room Windowsواســتخدم العقدة  Roto1لرســم منحنى مغلق
حــول النافــذة الرابعــة واســتخدام العقــدة  Keyerلفصــل اللــون مــن جميــع النوافــذ ،ثــم صــدرالصــورة
بمســاحات شــفافة باالمتــداد الصحيــح باســم  Room Tعل ــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.
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التاريخ.......... / ......... :

Horse

ورقة عمل

1

أ

اســتدع املشــروع  Horseمــن املجلــد  Horseوأضــف العقــدة الالزمــة لفصــل اللــون مــن الخلفيــة ،ثــم احفــظ املشــروع
باســم  Horse1عل ــى محــرك األقــراص الخــاص بــك ،وصــدره بنفــس االســم كفيلــم بامتــداد  mp4وصــدر االطــار 10
كصــورة بامتــداد .png

بعد التنفيذ
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 1إنتاج الوسائط بمساحات شفافة
التاريخ.......... / ......... :

Bus

ورقة عمل

1

ب

استدع املشروع  Busمن املجلد  Busثم نفذ ما يلـي:
في العرض األول للعقدة  :Viewer1أضف العقدة الالزمة لتحويل املســاحات بداخل النوافذ العلوية للحافلة
إل ــى شــفافة ،واحفــظ املشــروع باســم  Bus1عل ــى محــرك األقــراص الخــاص بــك ،ثــم صــدره بنفــس االســم كصــورة
بامتــداد .png

بعد التنفيذ
انتقل للعرض الثاني بالضغط في منطقة العرض علـى .Viewer2
غيـرفي خصائص العقدة  Roto2لتحويل املساحات حول الحافلة إلـى شفافة ،ثم احفظ املشروع باسم Bus 2
علـى محرك األقراص الخاص بك ،وصدره بنفس االسم كصورة بامتداد .png

بعد التنفيذ
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التاريخ.......... / ......... :

Room

ورقة عمل

1

ج

استدع املشروع  Roomمن املجلد  Roomوأضف العقد الالزمة لتحويل نوافذ الغرفة إلـى:
 مســاحة خضــراء ثــم احفــظ املشــروع باالســم  Green Roomعل ــى محــرك األقــراص الخــاص بــك وصــدرالصــورةبنفــس االســم باالمتــداد .jpg
 مســاحة شــفافة ثــم احفــظ املشــروع باالســم  Clear Roomعل ــى محــرك األقــراص الخــاص بــك وصــدرالصــورةبنفــس االســم باالمتــداد .Png

قبل التنفيذ

بعد التنفيذ
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بعد التنفيذ

 1إنتاج الوسائط بمساحات شفافة

ماذا تعلمت ؟

عرب عن رأيك

ُ
 1أبيـن أهمية تصديـرالوسائط بمساحات شفافة.
ُ
 2أعدد أسالـيب إنتاج الوسائط بمساحات شفافة.
أذكروظيفة العقدة  Keyerفي فصل أي لون من الوسائط لتحويلها ملساحات
3
شفافة.
 4أستخدم العقدة  Keyerلفصل لون واحد من الصور وتحويلها ملساحات شفافة .
 5أفصل األلوان املتعددة في مساحة متصلة من الصور باستخدام العقدة . Roto
أستخدم العقدة  Rotoوالعقدة  Keyerلفصل اللون من صور تحوي مساحات
6
متفرقة وتحويلها ملساحات شفافة.
ُ
 7أصدراألفالم بخلفية شفافة .
ُ
 8أصدرالصور بخلفية شفافة.
الخريطة الذهنية
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 2الخلفيةاملتحركة
الدرس الثاني

الخلفية املتحركة

ً
أول :مواصفات الوسائط املستخدمة لتصميم فيلم يحتوي علـى خلفية متحركة
ثانياُ :
ً
العقدة Roll
ً
ثالثا :تصميم فيلم يحتوي علـى خلفية متحركة
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

فــي رحلــة س ــياحية لبــدر مــع عائلتــه ،بــدأ بتصوي ــر لقطــات متعــددة بكامي ــرته الخاصــة ،ومفكـ ًـرا فــي
كيفيــة تصوي ــر مشــاهد األفــام الت ــي تحتــوي لقطــات ممتــدة أثنــاء حركــة القطــار أو الس ــيارة وعــن
الوقــت املســتغرق لتصوي ــرها.

 2الخلفيةاملتحركة

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

في هذا الجزء ستتعرف علـى كيفية تصميم فيلم يحتوي علـى خلفية متحركة باستمرار.

شغل بـرنامج  blenderثم استدع امللف : Roll.blend

األسطوانة األولـى

األسطوانة الثانية

 ما هي الكائنات املوجودة في التصميم ؟ .................................................................... هل تمت إضافة نسـيج لهذه الكائنات؟ ..................................................................... شغل العرض والحظ الفرق بيـن النسـيج في األسطوانتـيـن .نالحــظ عنــد اســتدارة األســطوانة الثانيــة أن الصــورة املســتخدمة كنس ــيج تظهــرباســتمرار دون أي قطــع كأنــه مشــهد
مســتمر وممتد ،أما عند اســتدارة األســطوانة األول ــى س ــيظهرالخط الفاصل بي ــن طرفي الصورة املســتخدمة كنس ــيج
ل ــيبدو كقطــع فــي الحركــة ،فتبــدو الحركــة كأنهــا غي ــرمســتمرة عنــد املــكان املشــارإل ــيه بالســهم.
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سنتعرف في هذا الجزء علـى كيفية تصميم فيلم بخلفية تبدو وكأنها تتحرك باستمرار وفق مواصفات خاصة:

طائرالنسريحرك جناحيه
باستمراروهو ثابت في مكانه أمام
خلفية متحركة
أو ً
ال

حركة عجالت السـيارة وتصاعد الدخان
من العادم والسـيارة ثابتة في مكانها أمام
خلفية متحركة

مواصفات الوسائط املستخدمة لتصميم فيلم يحتوي علـى خلفية متحركة

عنــد تصميــم هــذا النــوع مــن املشــاهد الت ــي تظهــرفيهــا خلفيــة متحركــة باســتمرارخلــف كائــن متحــرك فــي نفــس املوضــع،
فإننــا نحتــاج الثني ــن مــن الوســائط:
ب .الوسـيط املستخدم أمام الخلفية املتحركة.
أ .صورة واحدة تستخدم كخلفية متحركة.
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أ

الصور املستخدمة كخلفية متحركة

عند اختـيارصورة الستخدامها كخلفية متحركة يجب أن تتطابق بدايتها ونهايتها ،بحيث إذا تم وضع الصورة علـى
أسطوانة تكون بدايتها متطابقة مع نهايتها ،وال يمكن اكتشاف طرفيها ،وال يتضح أي خلل في الصورة عند استدارة
األســطوانة.
عل ــى ســبيل املثــال :ال يكــون فــي بدايــة الصــورة جــزء مــن شــجرة ،وفــي نهايتهــا جــزء مــن شــجرة أخــرى ال تتطابــق معهــا،
ً
بــل يكــون الجــزء مكمــا للشــجرة ،بحيــث إذا تــم وضــع الصــورة عل ــى األســطوانة ( أي البدايــة عنــد النهايــة ) وتــم تدوي ــر
األســطوانة تظهــرالشــجرة كاملــة ودون أي انقطــاع وكأن الشــارع ممتــد ومســتمر.

ضع عالمة  أسفل الصورة التـي تتطابق بدايتها ونهايتها.

يمكنك استخدام برنامج  GIMPللحصول علـى صورة مناسبة لالستخدام كخلفية متحركة.
ب

الوسـيط املستخدم أمام الخلفية املتحركة

عند اختـيار وسـيط الستخدامه أمام الخلفية املتحركة يلزم أن يكون:
بخلفية شفافة أو خلفية يمكن فصلها.
تتناسب حركته مع حركة الخلفية.
ً
مث ـ ـ ــا طائــرثابــت بمكانــه وي ــرفرف بجناح ـ ــيه ،س ــيارة عج ـ ــاتها متحركــة لكـ ـ ــن موضع ـ ــها ثـ ــابت ،ط ـ ـ ـ ــائرة مروحيــة
(هلـيكوبت ــر) ثابتة في موضعها ومروحتها تتحرك  .....مما يوحي بأن الوس ــيط متحرك باستمرار ً
أفقيا أو رأس ـ ًـيا.
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نماذج لوسائط تحتوي علـى تأثيـرحركي مناسب للخلفية املتحركة
ثانياً

العـُقدة Roll

تظهرالعقدة  Rollبالشكل التالـي:
للربط بعقدة الصورة
املطلوب تحويلها لخلفية
متحركة باستمرار
اسم ُ
العقدة

رمز ُ
العقدة

إلرسال ناتج العقدة إلـى
العقد األخرى

 تستخدم العقدة  Rollلتحويل الصورة لخلفية متحركة باستمرار. يمكنك إضافة العقدة  Rollمن خالل: القائمة الفرعية   Transformاختـرالعقدة .Roll
شريط مجموعات العقد  املجموعة Extra
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ثالثاً

تصميم فيلم يحتوي علـى خلفية متحركة

وللتعرف علـى كيفية استخدام العقدة  Rollلتصميم فيلم يحتوي علـى خلفية متحركة باستمراركما بالصور التالـية:

الصورة بعد تحويلها لخلفية متحركة
ودمجها مع وسـيط آخر

الصورة قبل تحويلها لخلفية متحركة
استدع املشروع  Raceمن املجلد  Raceواتبع الخطوات التالـية:
 -شغل العرض ،هل الخلفية ثابتة أم متحركة ؟ ...........................

لتحويــل صــورة الخلفيــة الثابتــة إل ــى متحركــة يتــم تحريكهــا وكأنهــا حــول أســطوانة بحيــث تتطابــق بدايتهــا مــع نهايتهــا
باســتخدام العقــدة  Rollثــم إضافــة التأثي ــرالحر ـكـي املناســب لتبــدو الخلفيــة وكأنهــا ممتــدة وتتحــرك باســتمرارخلــف
وسـيط آخريتحرك بشكل مناسب مع حركة الخلفية ،ويتم تـركيبهما ً
معا مما يوحي بوجود حركة مستمرة في الفيلم.
ﺃ�.ﺇﺿﺎﻓﺔ�ﻋﻘﺪﺓ�Roll

أ

ﺏ�.ﺇﺿﺎﻓﺔ�ﺗﺄﺛ���ﺣﺮ�ﻲ�ﻋ���ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ�ﻟﺘﺒﺪﻭ�ﻛﺨﻠﻔﻴﺔ�ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ

إضافة العقدة Roll

ّ
حدد ُ
العقدة  Read1لصورة الخلفية .street2
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إلضافة ُعقدة :Roll
من شريط مجموعات العقد  املجموعة Extra
القائمة الفرعية  Transformاختـرالعقدة .Roll

والحظ:
 -في مخطط العقد تظهرالعقدة . Roll1

 فــي منطقــة ألــواح الخصائــص تظهــرلوحــة خصائــص العقــدة . Roll1

اســتدع املشــروع  Presentationمــن املجلــد  Presentationوأضــف العقــدة الالزمــة لتحويــل
الصــورة Introductionإل ــى خلفيــة متحركــة باســتمرار.
ب

إضافة تأثيـرحركي علـى العقدة لتبدو كخلفية متحركة

إلضافــة تأثي ــرحر ـكـي عل ــى العقــدة لتبــدو كخلفيــة متحركــة باســتمرار تتــم إضافــة اإلطــاراألساس ــي مــن خــال خــط الزمــن
ولوحــة خصائــص العقــدة .Roll1

48

 2الخلفيةاملتحركة
للحصول علـى حركة أفقية تتم إضافة
إطارأساسـي علـى مربع املحور  Xبحيث إذا
كانت القيمة :
 موجبة :تكون الحركة للـيميـن سالبة :تكون الحركة للـيسارللحصول علـى حركة رأسـية تتم إضافة
إطارأساسـي علـى مربع املحور  Yبحيث إذا
كانت القيمة:
 موجبة :تكون الحركة لألعلـى سالبة :تكون الحركة لألسفلوللتعرف علـى كيفية إظهارالخلفية لتبدو كأنها متحركة باستمرارأثناء تشغيل العرض كما بالصور التالـية:

عند اإلطاررقم 1

عند اإلطاررقم 15

عند اإلطاررقم 29

عند اإلطاررقم 41

الحظ مكان إشارة ممنوع الوقوف في الصور املختلفة
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ّ
ونفذ الخطوات التالـية إلضافة التأثيـرالحركي:
استكمل العمل في املشروع ِ Race
ّ
حدد العقدة . Roll1
ِ
إلضافة اإلطاراألساسـي لبداية التأثيـرالحركي عند اإلطار: 1
أ -انتقل في خط الزمن إلـى اإلطار1
ب -في لوحة خصائص العقدة  Roll1اضغط بالزر األيمن للفأرة
علـى مربع املحور  Xمن القائمة املختصرة اختـراألمرSet Key
والحظ:
 -في خط الزمن ظهور اإلطاراألساسـي باللون األزرق عند اإلطار ،1و ظهور مؤشراإلطارالحالـي باللون األزرق.

 -في لوحة خصائص العقدة  Roll1تغيـرلون مربع املحور  Xإلـى اللون األزرق.

إلضافة اإلطاراألساسـي لنهاية التأثيـرالحركي عند اإلطار: 50
ً
الستكمال حركة الصورة وكأنها دورة كاملة ًّ
وتحديدا قيمة .X
أفقيا علـى أسطوانة يلزم معرفة أبعاد الصورة

الحظ أبعاد الصورة:
X= 2020
Y= 1050
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أ -انتقل في خط الزمن إلـى اإلطار. 50
ب -مــن خــال لوحــة خصائــص العقــدة  Roll1فــي مربــع املحــور  Xاكتــب الرقــم  -2020أو حـ ِّـرك املؤشــر لل ــيسار حتــى
تحصــل عل ــى القيمــة املطلوبــة.
الحظ:

ً
تلقائيا.
في خط الزمن ظهور اإلطاراألساسـي باللون األزرق عند اإلطار50
في خط الزمن ظهور مؤشراإلطارالحالـي باللون األزرق.
في لوحة خصائص العقدة  Roll1تغيـرلون مربع املحور  Xإلـى اللون األزرق.

 شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ علـى صورة الخلفية؟.......................................................................................................
الحظ:
 الصورة عند اإلطار 1تطابق الصورة عند اإلطار. 50 أن الصــورة ال يمكــن تحديــد بدايتهــا أو نهايتهــا وأنهــا تبــدو متحركــة باســتمرارأثنــاء تشــغيل العــرض ،وعنــد إيقــافتشــغيل العــرض تظهــربدايــة الصــورة مكملــة لنهايتهــا.
كلما زاد عدد اإلطارات بيـن اإلطاريـن األساسـييـن تقل سرعة الخلفية املتحركة والعكس صحيح.

ً
ّ
ونفــذ مــا يلــزم لجعــل الخلفيــة تبــدو متحركــة رأس ــيا
اســتكمل العمــل فــي املشــروع ِ Presentation

 لحذف اإلطاراألساسـي ضع املؤشرعلـى الخاصية التـي تمت إضافة التأثيـرالحركي لها ،ثم اختـر.
من القائمة املختصرة للخاصية األمر
.
 لحذف التأثيـرالحركي علـى الخاصية اختـرمن القائمة املختصرة للخاصية األمر.
 -إلعادة قيمة مربع الخاصية للقيمة االفتـراضية اختـرمن قائمته املختصرة األمر
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قــد يكــون الوس ــيط املطلــوب إظهــاره أمــام الخلفيــة املتحركــة إمــا بخلفيــة شــفافة فيتــم اســتخدام العقــدة Merge
لدمجهمــا ،أوبخلفيــة خضــراء فيتــم دمجهــا بفصــل اللــون األخضــرمنــه باســتخدام العقــدة  Chromakeyerكمــا تعلمت
ً
سابقا .أضف العقدة  Read2إلضافة صورة السـيارة  Car_movingمن املجلد  Raceوادمجها مع الخلفية املتحركة.
 من خالل العقدة  Merge1ادمج صورة السـيارة  Car_movingمع الخلفية املتحركة . -شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟......................................................................

 لتعديــل موضــع الس ــيارة عل ــى الشــارع حـ ِّـدد العقــدة  Read2للس ــيارة ،ثــم أضــف العقــدة  Transformوغي ــرموضــعالس ــيارة كمــا ت ــراه مناسـ ًـبا مــن خــال لوحــة خصائــص العقــدة  Transform1أو باســتخدام مقابــض التحكــم.

اتجاه الحركة لصورة الخلفية للـيسار
 شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟...............................................................................................................................................................
استكمل العمل باملشروع  Presentationونفذ ما يلزم إلظهارالصورة  Logoأمام الخلفية املتحركة
أثناء تشغيل العرض.
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يمكن استخدام العقدة  Rollلتحريك عدة صور في الخلفية فتبدو كعرض تقديمي.

نشاط إثرائي:

شاهد الفيلم  Project RaceMمن املجلد .Race

ناقش زمالءك باملجموعة حول التعديالت الالزمة علـى املشروع  raceللحصول علـى اتجاه حركة
الخلفية والسـيارة بالفيلم ثم سجل مالحظتك .
...........................................................................................................................................

استدع املشروع  RaceMوادرس العقد املوجودة في مخطط العقد .
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التاريخ.......... / ......... :

Helicopter

ورقة عمل

2

أ

اســتدع املشــروع  Helicopterمــن املجلــد  Helicopterوأضــف العقــد الالزمــة لتحويــل الصــورة  backإل ــى خلفيــة
متحركــة وإضافــة التأثي ــرالحر ـكـي املناســب لهــا لتظهــربحركــة رأس ــية ،ثــم ادمجهــا مــع صــورة الهلـيكوبت ــرHelicopter
للحصول علـى فيلم متكامل بخلفية متحركة ،ثم احفظ املشروع باسم  Helicopter1علـى محرك األقراص الخاص
بــك.

بعد التنفيذ
التاريخ.......... / ......... :

Eagle

ورقة عمل

2

ب

شــاهد الفيلــم  Project2bمــن املجلــد  Eagleلالست ــرشاد بــه ،ثــم اســتدع املشــروع  Eagleوأضــف العقــد الالزمــة
لعــرض حركــة طائــرالنســرأمــام خلفيــة متحركــة ،واحفــظ املشــروع باســم  Eagle1مــع تصدي ــره كفيلــم بنفــس االســم
عل ــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

بعد التنفيذ
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التاريخ.......... / ......... :

Historical Buildings

ورقة عمل

2

ج

ش ـ ــاهد الفيلــم  Project2cمــن املجل ـ ــد  Historical Buildingsلالسـتـرشـ ــاد بــه ،ثــم اس ـ ــتدع املشـ ـ ــروع
 Historical Buildingsواســتكمل الــازم لتحويــل باقــي الصــور التاريخيــة لدولــة الكويــت إل ــى عــرض تقديمــي
وإضافــة التأثي ــر الحر ـكـي املناســب لهــا لتظهــر بحركــة رأس ــية ،ويتــم عــرض كل صــورة فــي فت ــرة زمنيــة مــن اخت ــيارك
عب ــر الرابــط املناســب لهــا مــن خــال العقــدة  Switchللحصــول عل ــى فيلــم متكامــل بخلفيــة متحركــة ،ثــم احفــظ
املشــروع باســم  Historical Buildings1عل ــى محــرك األقــراص الخــاص بــك وصــدره كفيلــم بنفــس االســم.

بعد التنفيذ

55

الوحدة األولى :املعالجة الرقمية

ماذا تعلمت ؟

1
2
3
4

عرب عن رأيك

َ
أذكرمواصفات الوسائط املستخدمة لتصميم مشهد يحتوي علـى خلفية تبدو
متحركة باستمرار.
َ
أعرف وظيفة العقدة  Rollوأهمية استخدامها للحصول علـى خلفية تبدومتحركة
باستمرار.
َ
أستخدم العقدة  Rollلتحويل الصورة الثابتة إلـى خلفية تبدو متحركة باستمرار
ً
ً
من خالل إضافة التأثيـرالحركي املناسب وكأنها تتحرك باستمرارأفقيا أو رأسـيا مما
يوحي بوجود حركة مستمرة في الفيلم.
َ
أدمج الخلفية املتحركة مع وسـيط آخر بخلفية شفافة أو خضراء.
الخريطة الذهنية
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الدرس الثالث

الفالتـر – محرر اإلطارات األساسـية

ً
أول :العقدة Shadertoy
ً ُ ّ
حرر اإلطارات األساسـية Dope Sheet
ثانيا :م ِ
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

جزيـرة فيلكا إحدى الجزر الكويتـية التـي تقع في الركن الشمالـي الغربي من الخلـيج العربي
علـى بعد  20كيلومتـر من سواحل مديـنة الكويت.
ً
يبلغ طول جزيـرة فيلكا نحو  12كيلومتـرا وعرضها  6كيلومتـرات ،وتبلغ مساحتها اإلجمالـية 43
ً
ً
كيلومترا مربعا ،وأعلـى ارتفاع للجزيـرة هو  10أمتار ،ويبلغ طول الشريط الساحلـي للجزيـرة
ً
 38كيلومتـرا.
كانت الجزيـرة محطة تجارية مهمة علـى الطريق البحري بيـن حضارات بالد ما بيـن النهريـن
ً
ً
ً
والحضارات املنتشرة علـى ساحل الخلـيج العربي ،اعتبـرت الجزيـرة مركزا ديـنيا قديما ذا شأن
مهم في الخلـيج في العصور القديمة.
كذلك كانت ّ
سباقة في تأسـيس أحد أول املراكز الحضارية في منطقة الخلـيج العربي ،فخالل
العصر الدملوني ،أي منذ حوالـي  3000سنة ق.م في الفتـرة التـي شهدت بـروز الحضارة
اإلنسانية في البحريـن ،كان سكان فيلكا قد أسسوا حضارتهم وديانتهم الخاصة.
املصدرhttps://ar.wikipedia.org :
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ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

تعرفــت فيمــا ســبق عل ــى تصدي ــرالوســائط بمســاحات شــفافة ،وفــي هــذا الجــزء سنســتخدم الفالت ــرإلضافــة املؤثــرات
البصريــة عل ــيها ومحــرر اإلطــارات للتعامــل مــع اإلطــارات األساس ــية..
نشاط صفي

استدع املشروع  Failakaمن املجلد  Failakaوادمج العقدتـيـن  Read1و  Read2إلظهارصورة السماء
في املساحات الشفافة في خلفية صورة آثارجزي ــرة فيلكا.
ماذا تالحظ في منطقة العرض ؟
..............................................................................................................................................
هل يمكنك تغييـركثافة الغيوم في صورة السماء؟
..........................................................................................................................................

بعد التنفيذ
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لعلك الحظت من النشاط السابق صعوبة تغييـرأجزاء من صورة السماء ،ولتغييـرذلك بسهولة فإن البـرنامج يوفر
مكتبة واسعة من الفالتـر يمكنك استعراضها من خالل شريط مجموعات العقد  املجموعة Filter
وهي عبارة عن مؤثرات بصرية جاهزة يمكن دمجها مع وســائط أخرى للحصول عل ــى التأثي ــرالبصري املطلوب ،مع
إمكانية تعديل خصائصها حســب الحاجة ،ومنها عل ــى ســبيل املثال الفلت ــر Shadertoyوالذي يحتوي بداخله عل ــى
مجموعــات فرعيــة مــن الفالت ــر واملؤثــرات .

الفلتـرالفرعي Seascape

الفلتـرالفرعي Cloudy Sky
بعض الفالتـرالفرعية من مجموعة Shadertoy
أو ً
ال

العقدة Shadertoy

تظهرالعقدة  Shadertoyبالشكل التالـي:

اسم ُ
العقدة
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رمز ُ
العقدة

إلرسال ناتج العقدة إلـى
العقد األخرى
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 تستخدم العقدة  Shadertoyإلضافة الفالتـراملناسبة للحصول علـى التأثيـرالبصري املطلوب علـى الوسائط. يمكنك إضافة العقدة  Shadertoyمن خالل: العقدة Shadrtoy
شريط مجموعات العقد  املجموعة Filter

 -شكل العقدة عند تحديدها:

 تحتــوي العقــدة  Shadertoyعل ــى مجموعــة مــن الفالت ــر الفرعيــة الت ــي يمكــن الوصــول إل ــيها مــن خــال لوحــةالخصائــص ،والت ــي قــد تكــون صــورة أوفيلــم يحتــوي عل ــى مؤثــرات بصريــة ،والت ــي يمكــن اســتخدامها كمــا هــي أوتعديــل
بعــض خصائصهــا للحصــول عل ــى التأثي ــر البصــري املطلــوب.
 يمكــن إضافــة بعــض الفالتــر الفرعيــة للعقــدة  Shadertoyكتأثي ــر بصــري عل ــى الوس ــيط األصل ــي وذلــك مــن خــاللوحة خصائص العقدة   Shadertoyالخاصية  Image Shaderمحتويات القائمة  Load from Preset
املجموعــة الفرعيــة  Effectومنهــا:

الصورة األصل

الفلتـراالفتـرا�ضي بعد
إضافة العقدة Shadertoy

الفلتـرالفرعي
Quad Mirror

الفلتـرالفرعي Ball

الفلتـرالفرعي Fisheye

الفلتـرالفرعي
Old Video
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نشاط صفي

اســتدع املشــروع  Kuwait City1مــن املجلــد  Kuwait Cityوفعــل العقــدة  ،Shadertoyثــم شــغل العــرض
مــاذا تالحــظ علــى الصــورة ؟ .............................................................................................................
ً
مناسبا،
في لوحة خصائص العقدة  Shadertoyعدل في الخاصيتـيـن  radiusو  Speedوفق ما تـراه
ماذا تالحظ بالنسبة لحجم الكرة وسرعة حركتها ؟............................................................................
 ويمكن إضافة بعض الفالترالفرعية للعقدة  Shadertoyبحيث تدمج مع الوسـيط األصلـي وذلك من خالل لوحةخصائــص العقــدة   Shadertoyالخاصيــة   Image Shaderمحتويــات القائمــة  Load from Preset
املجموعــة  Sourceوالت ــي تت ــيح إضافــة الفالت ــرالفرعيــة مــع إمكانيــة تعديــل خصائصهــا مــن خــال لوحــة الخصائــص.

الصورة األصل

الفلتـراالفتـرا�ضي بعد
إضافة العقدة Shadertoy

الفلتـرالفرعي Cloud

الفلتـرالفرعي
Plasma Triangle

الفلتـرالفرعي
Glowing Thing

الفلتـرالفرعي
Star Nest

مما سبق فإن أنواع الفالتـرالفرعية يمكن تقسـيمها إلى:
ﺃﻧــﻮﺍﻉ�ﺍﻟﻔﻼﺗﺮ�ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻓﻼﺗﺮ�ﻓﺮﻋﻴﺔ
��ﺴﺘﺨﺪﻡ�ﻛﺘﺄﺛ���ﺑﺼﺮﻱ�ﻋ���ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ�ﺍﻷﺻ��
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وسنستعرض في هذا الجزء من املجموعة  Sourceالتابعة للعقدة  Shadertoyالفلتريـن الفرعييـنCloudy Sky
و . Seascape
كأمثلة علـى الفالتـرالفرعية التـي تدمج مع الوسـيط األصلـي و هي:
الفلتـر الفرعي Cloudy Sky
للتعرف علـى كيفية الحصول علـى مؤثربصري بسماء غائمة في املساحات الشفافة كما بالصور التالـية:

قبل إضافة الفلتـرالفرعي
Cloudy Sky

بعد إضافة الفلتـرالفرعي
Cloudy Sky

اســتدع املشــروع  Failaka 1مــن املجلــد  Failakaوتأكــد مــن تفعيــل أداة عــرض الشــفافية
التال ــية:

 ،ثــم اتبــع الخطــوات

بعض األجهزة ال تدعم البطاقة الرســومية خاصية  GPU Renderingولضمان عدم حدوث مشــاكل مع امللف عند
إضافة الفلت ــر: Shadertoy
في لوحة خصائص املشروع  Project Settingsالخاصية   GPU Renderingاختر.Disabled
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اختـرمن شريط مجموعة العقد Filter
والحظ:

 العقدة Shadertoy

 -في مخطط العقد تظهرالعقدة .Shadertoy1

الحظ مجموعة الفالتـرفي القائمة واضغط
علـى السهم الستعراض بقية الفالتـراملتاحة

 في لوحة الخصائص تظهرلوحة خصائص العقدة.Shadertoy1

لضمان عدم ظهور رسالة خطأ عند حفظ املشروع :
فــي لوحــة خصائــص العقــدة  Shadertoyإلـ ِـغ تفعيــل
الخاصيــة Enable GPU Render
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اربط العقدة  Merge1من خالل الرابط  Bبالعقدة .Shadertoy1

الحظ :يظهرتأثيـرالفلتـراالفتـرا�ضي علـى املساحات الشفافة للصورة:

وإلظهــارالوســائط بشــكل صحيــح تأكــد فــي لوحــة خصائــص العقــدة  Merge1مــن تفعيــل خيــارات األلــوان والشــفافية
فــي قنــوات وروابــط  Bو .A
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في لوحة خصائص العقدة  Shadertoy1اضغط علـى السهم بجانب الخاصية
والحظ ظهور الخصائص التالـية:

أظهــر محتويــات القائمــة Load from Preset
واخت ــر مجموعــة الفلت ــر الفرعــي  Sourceوالحــظ
ظهــور قائمــة بأنــواع متعــددة مــن الفالت ــرالفرعيــة:

7

7

مــن القائمــة الفرعيــة ملجموعــة الفلت ــر الفرعــي
 Sourceاخت ــر الفلت ــر الفرعــي .Cloudy Sky
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8

في لوحة خصائص العقدة  : Shadertoy1الحظ ظهور خصائص الفلتـر
الفرعــي : Cloudy Sky
غيـرخصائص الفلتـرالفرعي كما يلـي:
حجم الغيوم

سرعة حركة الغيوم

نسبة الغيوم الداكنة
نسبة الغيوم املضيئة
كثافة الغيوم
لون السماء

شــغل العرض،تالحــظ أن الصــورة الثابتــة وبعــد إضافــة فلت ــر  Cloudy Skyاملتحــرك ،تعطــي إيحــاء بالحركــة ،وعنــد
ً
عمــل  Renderيمكــن أن يكــون املنتــج النهائــي فيلمــا.
 -تتغيـرالخصائص في لوحة الخصائص وفق نوع كل فلتـرفرعي.

استدع املشروع  Liberation Towerمن املجلد  Liberation Towerثم:

استخدم العقدة  Shadertoyإلضافة الفلتـرالفرعي  Cloudy Skyلخلفية الصورة وبالخصائص املناسبة.
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استبدل الفلت ــرالفرعي  Cloudy Skyبالفالت ــرالفرعية التال ــية من املجموعة  Sourceمع تغيي ــرخصائصها
ّ
وسجل التأثي ــرالبصري لكل منها في الجدول التال ــي:
الفلتـرالفرعي

التأثيـرالبصري

Cloud
Infinite Fall
Star Nest
Sky at Night

اســتدع املشــروع  Fuji1مــن املجلــد  Fuji Mountainثــم أضــف الفلت ــر  Star Tunnelوعــدل فــي
خصائصــه للحصــول عل ــى التأثي ــر البصــري املناســب.
الفلتـر الفرعي Seascape
للتعرف علـى كيفية الحصول علـى مؤثربصري بحركة أمواج البحر في املساحات الشفافة كما بالصور التالـية:

قبل إضافة الفلتـرالفرعي
Seascape

بعد إضافة الفلتـرالفرعي
Seascape

استدع املشروع  Kuwait Cityمن املجلد  ،Kuwait Cityوإلضافة الفلتـرالفرعي  Seascapeاتبع الخطوات التالـية:
كرر خطوات إضافة الفلتـرالفرعي من  1إلـى  ،6ثم في املثال السابق Failaka1
اختـرمن القائمة الفرعية ملجموعة الفلتـرالفرعي  Sourceالفلتـرالفرعي .Seascape
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في لوحة خصائص العقدة : Shadertoy1
الحظ ظهور خصائص الفلتـرالفرعي Seascape
ّ
ً
مناسبا:
غيـر خصائص الفلتـركما تـراه
ارتفاع األمواج

تداخل وتقاطع األمواج

سرعة حركة األمواج
زيادة شدة األمواج

لون املاء واألمواج
 ّغي ــرخصائــص الفلت ــرالفرعــي عــدة مــرات باخت ــيارات مختلفــة وشــغل العــرض ،ثــم الحــظ التأثي ــرعل ــى العــرض فــي كل
مــرة.

اســتدع املشــروع  Failaka2مــن املجلــد  Failakaواســتخدم العقــدة  Shadertoyإلضافــة الفلت ــر
الفرعــي  Seascapeلصــورة جزي ــرة فيلــكا وبالخصائــص املناســبة.

قبل التنفيذ

بعد التنفيذ
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يمكــن إضافــة أكث ــر مــن فلت ــر  Shadertoyودمجهــا مــع الوس ــيط املطلــوب كمــا بالصــورة التال ــية
والت ــي تم فيها دمج الفلتري ــن الفرعيي ــن  Cloudy Skyو Seascapeمع صورة جبل فوجي إلظهارهما
فــي املناطــق الشــفافة كمــا فــي الصــور التال ــية:

قبل التنفيذ

بعد التنفيذ

وللتعرف علـى ذلك يمكنك االطالع علـى املشروع  2shadertoy Fujiمن املجلد Fuji Mountainوالذي تم فيه:
إدراج العقدة  Read1للصورة  Fuji 2 Shadertoyوالت ــي تحتوي عل ــى منطقتـي ــن شفافتـي ــن إلضافة الفالتر
املناســبة للســماء والبحــر.
إدراج العقــدة  Shadertoy1الخاصــة بالفلتــر الفرعــي  Cloudy Skyوالتحكــم بخصائــص الفلتــر (حجــم
الغيــوم ،ســرعتها ،لونهــا ).....مــن خــال لوحــة خصائــص العقــدة . Shadertoy1
تحديد العقدة  Viewerثم إضافة العقدة  Mergeودمج الصورة مع الفلتربحيث يتم:
• ربــط العقــدة  Merge1مــن خــال الرابــط  Bبالعقــدة  Shadertoy1إلظهــارفلتــرالســماءCloudy Sky
بالخلفيــة.
• ربــط العقــدة  Merge1مــن خــال الرابــط  A2بالعقــدة  Read1للصــورة  Fuji 2 Shadertoyإلظهارهــا
باألمــام.
إدراج العقدة  Shadertoy2الخاصة بالفلترالفرعي .Sea Scape
ربط العقدة  Merge1من خالل الرابط  Aبالعقدة  Shadertoy2الخاصة بالفلترالفرعي .Sea Scape
التحكم بخصائص الفلترالفرعي ( Sea Scapeارتفاع األمواج ،تداخلها ،سرعتها ،لونها ).....من خالل لوحة
خصائص العقدة . Shadertoy2
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 7إضافــة العقــدة  Transformوربطهــا بالعقــدة  Shadertoy2الخاصــة بالفلتــرالفرعــي  Sea Scapeوالتحكــم
بأبعــاد الفلتــرل ــيظهرالبحــرفــي املنطقــة الشــفافة الخاصــة بــه فــي منتصــف الصــورة.

الشكل النهائي للعقد
التفكرفي خلق هللا املبدع املصور
سورة الغاشية
معلومة إثرائية

يمكن الحصول علـى املزيد من الفالتـرالفرعية للعقدة  Shadertoyمن املوقع Shadertoy.com
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وذلك باتباع الخطوات التالـية:
بعد اختـيارالفلتـراملطلوب من املوقع حدد التعلـيمات البـرمجية من بطاقة  Imageباستخدام
(  ) Ctrl + Aوانسخها باستخدام ( .)Ctrl + C
فــي برنامــج  Natronفــي لوحــة خصائــص العقــدة
 Shadertoyحــدد التعل ــيمات الب ــرمجية املوجــودة فــي
الجزء  Sourceبالضغط علـى (  ) Ctrl + Aثم احذفها.
ألصــق التعل ــيمة الب ــرمجية مــن الحافظــة إل ــى لوحــة 3
خصائــص العقــدة  Shadertoyفــي الجــزء Source
4
بالضغــط عل ــى ( . ) Ctrl + V
اضغط علـى الزر .Compile
ثانياً

محرر اإلطارات األساسـية Dope Sheet

فــي منطقــة املحــرر Editorيظهــر التبويــب  ،Dope Sheetوالــذي يت ــيح التعامــل مــع اإلطــار األساس ــي مثــل تحديــده،
نســخه ،حذفــه ،تغيي ــر موضــع اإلطــار األساس ــي.... ،
أ

عرض محرر اإلطارات األساسـية

فــي منطقــة املحــرر  Editorللتبديــل بي ــن عــرض التبويبــات مــن مخطــط العقــد  Node Graphإل ــى محــرر اإلطــارات
األساسـية  Dope Sheetاضغط بالزر األيسرللفأرة في منطقة املحرر  Editorعلـى تبويب  Dope Sheetفيظهركما
بالصــور التال ــية:
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 يمكنــك تكبي ــروتصغي ــرمحتويــات محــرر اإلطــارات األساس ــية بوضــع مؤشــرالفــأرة فيــه ثــم تحريــكالعجلــة لألمــام للتكبي ــروللخلــف للتصغي ــر.
 لتكبي ــر محــرر اإلطــارات األساس ــية بحيــث يكــون مــلء نافــذة الب ــرنامج يتــم وضــع مؤشــر الفــأرةفيــه والضغــط فــي لوحــة املفات ــيح عل ــى مســطرة املســافات ،والســتعادتها يتــم الضغــط عل ــى مســطرة
املســافات مــرة أخــرى.
وللتعــرف عل ــى محــرر اإلطــارات األساس ــية اســتدع املشــروع  Kuwait City Dope Sheetمــن املجلــد Kuwait City
ثــم:
 شغل العرض ،ماذا تالحظ؟ ..................................................................................................................... هل يتغيـرارتفاع األمواج Height؟ ............................................................................................................ هل تتغيـرسرعة األمواج Speed؟ .............................................................................................................. هل يتغيـرتداخل وتقاطع األمواج Choppiness؟ ......................................................................................... هل تكرارحركة األمواج  Frequencyثابت أم متغيـر؟ .................................................................................... اعــرض محــرر اإلطــارات األساس ــية  Dope Sheetبالضغــط فــي منطقــة املحــرر بالــزر األيســر للفــأرة عل ــى التبويــب.Dope Sheet
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يظهــر ملخــص لجميــع اإلطــارات
األساس ــية للعقــدة أمــام اســمها

أرقام اإلطارات

يظهــر هنــا أســماء العقــد إذا كانــت العقــدة تحتــوي علــى إطــارات
أساســية ،وتظهــر لوحــة خصائصهــا فــي منطقــة ألــواح الخصائــص

تظهراإلطارات يظهرمؤشر
األساسـية
اإلطارالحالـي
باللون األزرق باللون البـرتقالـي

عند الضغط علـى زر التوسـيع املجاور السم
العقدة يظهرتحته أسماء الخصائص التـي
تم إضافة اإلطاراألساسـي لها

مــن خــال محــرر اإلطــارات األساس ــية الســابق ناقــش مــع زمالئــك باملجموعــة الخصائــص الت ــي تــم
إضافــة إطــارات أساس ــية لهــا .
ب

التعامل مع اإلطاراألساسـي في محرر اإلطارات األساسـية

 يتم تحديد اإلطاراألساسـي املطلوب بالضغط علـيه بالزر األيسرللفأرة ،فيظهرحوله إطارباللون األبيض . -عند الضغط علـى اإلطاراألساسـي بالزر األيمن للفأرة تظهرقائمته املختصرة التالـية:

والتـي يمكن من خاللها حذف ،نسخ ،لصق اإلطاراألساسـي وتحديد جميع اإلطارات األساسـية.
 لتغييـرسرعة التأثيـرالحركي يتم تغييـرموضع اإلطاراألساسـي ( لبداية أونهاية التأثيـرالحركي للخاصية) من خالل محرراإلطارات األساسـية ،فكلما زاد عدد اإلطارات بيـن اإلطاريـن األساسـييـن قلت سرعة التأثيـرالحركي والعكس صحيح.
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وللتعــرف عل ــى ذلــك يمكــن زيــادة ســرعة ( تقل ــيل عــدد اإلطــارات بي ــن اإلطاري ــن األساسـيي ــن) ارتفــاع األمــواج  Heightفــي
املشــروع  Kuwait City Dope Sheetباتبــاع الخطــوات التال ــية:
لتحديــد اإلطــاراألساس ــي لبدايــة التأثي ــرالحر ـكـي للخاصيــة  Heightضــع مؤشــرالفــأرة عل ــيه والحــظ تغي ــرشــكل مؤشــر
الفــأرة إل ــى

 ،اضغــط بالــزر األيســروالحــظ ظهــور اللــون األبيــض حولــه.

الحظ عدد اإلطارات بيـن اإلطاريـن األساسـييـن

الحظ اإلطاراألساس ــي املحدد وحدوده
باللــون األبيض ورقمه.

اضغط باستمراربالزر األيسرللفأرة علـى اإلطاراألساسـي ،ثم بالسحب واإلفالت ّ
غيرموضعه لإلطار.20
ِ

الحظ عدد اإلطارات بيـن اإلطاريـن األساسـييـن

الحــظ اإلطــاراألساس ــي املحــدد وحــدوده
باللــون األبيــض ورقمــه.
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 شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟ ................................................................... هل أصبح التأثيـرالحركي أسرع أم أبطأ ؟ ................ عند أي إطاريتغيـرارتفاع األمواج؟ ....................... كم عدد اإلطارات بيـن اإلطاريـن األساسـيـن؟ ......... هل هناك فرق بي ــن تغيي ــرموضع اإلطاراألساس ــي املوجود في اإلطار ،1أو تغيي ــرموضع اإلطاراألساس ــي املوجود فيً
نهايــة التأثي ــرالحر ـكـي ل ــيكون  30بــدال مــن 50؟ ...................................
لتغييـرسرعة التأثيـرالحركي يمكن تغييـرموضع بداية أو نهاية التأثيـرالحركي حسب توقيت
التأثيـرالبصري املطلوب.

نشاط صفي

يبدأ التأثيـرالحركي الخاص بتغييـرتداخل وتقاطع األمواج عند اإلطار ،1ويـنتهي عند اإلطار،50
إذا رغبت بتغييـرسرعة التأثيـرالحركي فإن:
الخاصية التـي يتم التعامل مع إطارها األساسـي هي ........................................................................
لتغييـرسرعة التأثيـرالحركي لـيصبح أبطأ يتم.................................................................................

اســتدع املشــروع  Kuwait City Dope Sheet1مــن املجلــد  Kuwait Cityوغي ــر ســرعة التأثي ــرات
الحركيــة لــكل خاصيــة وفــق مــا ت ــراه مناسـ ًـبا.
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التاريخ.......... / ......... :

محمية الشيخ صباح األحمد

ورقة عمل

3

أ

شــاهد الفيلــم  Project3aمــن املجلــد  Shiekh Sabah Al-Ahmad WildLife Reserveلالست ــرشاد بــه ،ثــم اســتدع
املشــروع  Wildlife Reserveواســتخدم العقــدة الالزمــة إلضافــة الفلت ــر املناســب وبالتأثي ــرات الحركيــة املناســبة
للحصول علـى مؤثربصري لحركة الغيوم في محمية الشيخ صباح األحمد البـرية ،ثم احفظ املشروع باسم Wildlife
 Reserve1عل ــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

بعد التنفيذ

تقــع محميــة الشــيخ صبــاح األحمــد الب ــرية شــمال شــرق
الكويــت عل ــى طريــق الصبيــة بمســاحة  320كــم
ولهــا بوابــة رئيس ــية تقــع عل ــى طريــق الصبيــة ،وتتمي ــز
بتضاريســها املتنوعــة مــن تــال وســهول ومنخفضــات
ً
ومســطحات طي ــنية وشــواطئ بطــول  16كيلــو مت ــر تقريبــا.
املصدر :موقع وزارة الداخلـية https://www.moi.gov.kw
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التاريخ.......... / ......... :

جبل Fuji

ورقة عمل

3

ب

شاهد الفيلم  Project3bمن املجلد  Fuji Mountainلالستـرشاد به ،ثم استدع املشروع  Fuji2واستخدم العقدة
الالزمــة إلضافــة الفلت ــراملناســب وبالخصائــص املناســبة للحصــول عل ــى مؤثــربصــري لحركــة املــاء ،ثــم احفــظ املشــروع
باســم  Fuji22عل ــى محرك األقراص الخاص بك.

بعد التنفيذ
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التاريخ.......... / ......... :

Volcano

ورقة عمل

3

ج

شاهد الفيلم  Project3cمن املجلد  Volcanoلالستـرشاد به ،ثم استدع املشروع  Volcanoو أضف العقد الالزمة
إلضافــة الفالتــرالفرعيــة  Fireballو  Cloudy skyوالتحكــم بخصائصهــا للحصــول عل ــى مؤثــرات بصريــة مناســبة ،ثــم
احفظ املشــروع باســم  Volcano1عل ــى محرك األقراص الخاص بك.

بعد التنفيذ
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التاريخ.......... / ......... :

حرائق غابات االمازون

ورقة عمل

3

د

شــاهد الفيلــم  Project3dمــن املجلــد  Amazon Forestsلالست ــرشاد بــه ،ثــم اســتدع املشــروع Amazon Forests
وابحــث عــن الفلت ــر الفرعــي املناســب للحص ــول عل ــى م ـ ــؤثرات بصريــة مناسـ ــبة ،ثــم احفـ ــظ املش ـ ــروع باسـ ــم
 Amazon Forests1عل ــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

بعد التنفيذ
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ماذا تعلمت ؟

1
2
3
4
5
6

عرب عن رأيك

َ
أذكرمفهوم  Shadertoyفي بـرنامج .Natron
ُ
أ ّبين أن العقدة  Shadertoyتحتوي مجموعة من الفالتـرالفرعية التـي تستخدم
كتأثيـربصري للوسائط ،وفالتـرفرعية أخرى تستخدم كمصدرللوسائط.
ُ
أعدد بعض أنواع الفالتـرالفرعية ملجموعة الفلتـر.Source
ُ
أضيف العقدة .Shadertoy
ُ
أنفذ الخطوات الصحيحة إلضافة الفالتـرالفرعية  Cloudy skyوSeascape
وغيـرها من الفالتراألخرى .
َ
األساسـية .Dope Sheet
األساسـية في محرر اإلطارات ٍ
أتعامل مع اإلطارات ٍ
الخريطة الذهنية
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 4النصوص
الدرس الرابع

النصوص

ً
أولُ :
العقدة Text
ً
ثانيا :إضافة التأثيـرات الحركية علـى النصوص
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

أثناء اطالع بدر على تاريخ الكتابة ،قرأ عن تطور حياة اإلنسان األول وتكويـن املجتمعات البشرية ،حيث
وجد اإلنسان نفسه غيـر قادر علـى التفاهم مع اآلخريـن فاهتدى إلـى اللغة وعايش املجتمعات األخرى؛
واختـرع الكتابة لحفظ إنتاجه الفكري وميـراثه الثقافي والعلمي من االندثار ،ولتتوارثه األجيال الالحقة.
ففي سنة  5000قبل امليالد ابتدع اإلنسان الكتابة في بالد الرافديـن ،وفي عام  3600قبل امليالد ظهرت الكتابة
َ
ُ
علـى األلواح الطيـنية باللغة املسمارية ،وكان ُينقش علـى الطيـن وهو طري بقلم ِسن ُه رفيع ثم يجفف الطيـن
باستخدام النار أو الشمس.
وابتكراملصريون القدماء الكتابة الهيـروغلـيفية عام  3400قبل امليالد ،ثم اختـرعوا الورق فانتشرت الكتابة.
املصدر Wikipedia.org

 4النصوص

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

فــي كثي ــرمــن األحيــان نكــون بحاجــة إل ــى إضافــة نصــوص للمشــاريع للتوضيــح والشــرح وفــي هــذا الجــزء ســنتعرف علــى
كيفيــة إضافــة النصــوص وتغيي ــرخصائصهــا وإضافــة التأثي ــرات الحركيــة لهــا.
ُ
ناقــش مــع زمالئــك تطبيقــات األجهــزة الذكيــة الت ــي تســتخدم للكتابــة عل ــى الصــور واألفــام وســجل
اثني ــن منهــا:

*.............................................. * ...............................................
أو ً
ال

العـُـقدة Text

تظهرالعقدة  Textبالشكل التالـي:

رمز ُ
العقدة

اسم ُ
العقدة

إلرسال ناتج العقدة إلـى
العقد األخرى

 تستخدم العقدة  Textإلضافة النصوص إلـى املشروع باللغة (اإلنجلـيـزية ،العربية .)..... إلضافة العقدة :Textشريط مجموعات العقد  املجموعة Draw

 اختـرالعقدة . Text
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وللتعرف علـى خطوات إضافة النصوص من خالل العقدة  Textكما بالصور التالـية:

بعد إضافة النص عند اإلطار50

قبل إضافة النص عند اإلطار50

استدع املشروع  Human Bodyمن املجلد  Human Bodyثم:
 شغل العرض من بدايته ،هل يوجد عنوان للفيلم؟ ........................... هل تظهرأسماء أجزاء جسم اإلنسان باللغة العربية أم اإلنجلـيـزية؟ ..........................إلضافة عنوان للفيلم أي إلضافة النصوص علـى الوسائط يلزم:

ﺇﺿﺎﻓﺔ�ﻋﻘﺪﺓ�Text

أ

ﺩﻣﺞ�ﺍﻟﻨﺺ�ﻣﻊ�ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ

ﻛﺘﺎﺑﺔ�ﺍﻟﻨﺺ�
ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ����ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ

إضافة عـُقدة Text

إلضافــة النــص " أعضــاء جســم اإلنســان " عل ــى الفيلــم Human Body Parts
ّ
نفــذ الخطــوات التال ــية:
تأكد من عدم تحديد أي عقدة ثم :
 إلضافة ُعقدة :Textمن شريط مجموعات ُ
العقد
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اختـر ُ
العقدة .Text


 4النصوص
والحظ:
 -في مخطط العقد تظهرالعقدة . Text1

 -في منطقة ألواح الخصائص تظهرلوحة خصائص العقدة . Text1

الحــظ شــريط التمري ــر الــذي يمكــن اســتخدامه الســتعراض
بقيــة خصائــص العقــدة Text 1

 -في منطقة العرض تظهرمقابض التحكم بالنص.

اربط العقدة  Text1بالعقدة  ،Viewer1ماذا تالحظ في منطقة العرض؟
.................................................................................
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ب دمج النص مع الوسائط:

تالحظ عدم ظهور النص علـى الفيلم ،وإلظهارالنص علـى الفيلم
يتم دمج العقدتـيـن  Text1و  Read1كما في الصورة املقابلة:

 شغل العرض من بدايته  ،ماذا تالحظ؟.........................................................................................................

ج كتابة النص والتحكم يف خصائصه:

 تتم كتابة النص والتحكم في خصائصه من خالل لوحة خصائص العقدة .Text يمكنــك التعامــل مــع مقابــض التحكــم بالنــص املوجــودة فــي منطقــة العــرض لتغيي ــر موضــع النــص ،تغيي ــر حجمــه،اســتدارته وإمالتــه كمــا ســبق وتعاملــت مــع مقابــض العقــدة .Transform
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 لكتابة النص والتحكم في خصائصه اتبع الخطوات التالـية:في لوحة خصائص العقدة  : Text1اكتب النص

ّ
وغيرمحاذاة النص:

لكتابة النص باللغة العربية أو
اإلنجلـيـزية
ً
ملحاذاة النص ً
وعموديا
أفقيا

ً
 يمكنــك التحكــم فــي موضــع النــص يدويــا مــن خــال مقابــض التحكــم فــي النــص ،حيــث إن الخيــارً
 Transformفــي لوحــة الخصائــص مفعــل افتراضيــا.
 يمكــن تغيي ــر محــاذاة النــص مــن خــال الخياري ــن  ،Horizontal align ،Vertical alignوتتــمً
محاذاتــه عموديـ ًـا وفــق أبعــاد املشــروع ،أمــا ً
أفقيــا فتتــم محاذاتــه تبعــا للســطراألطــول مــع التأكــد مــن
إلغــاء تفعيــل الخاصيــة .Transform

لتغييـرنوع الخط وحجمه ولونه.

لتغييـرنوع الخط  Font Familyحيث تظهر
ً
أبجديا
الخطوط في مجموعات مقسمة
 Font sizeلتغييـرحجم الخط
 Font colorلتغييـرلون الخط
 Background Colorالختـيارلون خلفية النص
في كامل أبعاد املشروع  ،ولجعل الخلفية للنص
فقط يفعل الخيارAuto size
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لتغييـرموضع النص وحجمه واستدارته وإمالته:
ّ
غي ــرموضــع النــص فــي منطقــة العــرض بالضغــط عل ــى مركــزمقابــض التحكــم بالنــص بالــزر األيســرللفــأرة ،ثــم
ِ
ّ
بالســحب واإلفــات غي ــرموضعــه إل ــى املوضــع الجديــد.

ّ
غي ــرحجــم النــص واســتدارته وإمالتــه حســب مــا ت ــراه مناسـ ّـبا مــن خــال مقابــض التحكــم بالنــص أو مــن خــال
لوحــة خصائــص العقــدة . Text 1
 Rotateالستدارة النص
 Scaleلتحجيم النص
Skew X , Skew Y
أفقيــا وعموديــاً
إلما لــة النــص ً
لوضــع مركــز مقابــض التحكــم فــي
مركــز أبعــاد املشــروع
لتوس ــيط النــص فــي مركــز مقا بــض التحكــم

ناقش زمالءك حول الفرق بيـن الخاصية  Scaleوالخاصية  Font Sizeوسجل الفرق بيـنهما.

...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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اختـرلون ُ
ّ
مناسبا من خالل لوحة خصائص العقدة :Text
وسمك حدود النص حسب ما تـراه
 Stroke sizeالختـيار ُسمك حدود النص
 Stroke colorالختـيارلون حدود النص

يمكنك من خالل لوحة خصائص العقدة  Textالتحكم في إظهاراألشكال الجمالـية كالتالـي:
 لتكرارنص عدة مرات حول مساردائري يتم التحكم بنصف قطره: Circle radiusللتحكم في نصف قطرالدائرة التـي
يظهرحولها النص .
 Circle Wordsعدد مرات تكرارالنص

جرب تغييـرنصف قطرالدائرة  ،Circle radiusماذا تالحظ؟
.............................................................................................................................................................
 اللتفاف النص حول قوس دائرة Arc Radiusنصف قطرالقوس
 Arc Angleزاوية استدارة النص حول نصف قطر
ً
دائرة لـيشكل قوسا

شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
.............................................................................................................................................................
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ناقش زمالءك باملجموعة في كيفية الحصول علـى النص كما بالصورة التالـية :

اســتدع املشــروع  Atomمــن املجلــد  Atomوأضــف النــص ( الــذرة  ) Atomعل ــى الفيلــم Atom
وبالخصائــص املناســبة.

ّ
فعل الخاصية  Center Interactوالحظ التغييـر في منطقة العرض ،ثم ناقش ذلك مع زمالئك في املجموعة.

ثانياً
إضافة التأثيـرات الحركية علـى النصوص
ً
عند إضافة نص للمشروع يظهرمن بداية عرض الفيلم ويبقى ثابتا بمكانه طوال زمن عرض الفيلم ،ويمكن إضافة
تأثيـرات حركية علـى النصوص إلظهارها بشكل مشوق وجذاب.
ويتم ذلك من خالل لوحة خصائص العقدة  Textوخط الزمن ،حيث يمكن إضافة إطارأساسـي ملعظم الخصائص
الت ــي لها مربع يمكن تغيي ــرقيمته.

ّ
وللتعــرف عل ــى كيفيــة إضافــة بعــض التأثي ــرات الحركيــة للنصــوص اســتكمل العمــل فــي املشــروع  Human Bodyونفــذ
الخطــوات التال ــية:
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أ

ُ
إضافة التأثيـرالحركي إلظهار /إخفاء النص

إلظهارالنص في فتـرة زمنية محددة أثناء العرض وإخفائه في فتـرة أخرى أو العكس كما بالصور التالـية:

النص ظاهرعند اإلطار1

النص مختفي عند اإلطار100

 يتم إضافة اإلطارات األساسـية للتأثيـرالحركي إلظهارالنص ثم إخفائه وفق التالـي:عند إطاربداية التأثيـرالحركي

عند إطارنهاية التأثيـرالحركي

كتابة النص.
إضافــة إطــارأساس ــي للخاصيــة Text
عل ــى النــص الظاهــر.

حذف النص.
إضافــة إطــارأساس ــي للخاصيــة Text
ً
تلقائيــا.

ّ
وللتعرف علـى ذلك نفذ الخطوات التالـية:
ّ
حدد العقدة . Text1
ِ
إلضافة اإلطاراألساسـي لبداية التأثيـرالحركي عند اإلطار: 1
أ -انتقل في خط الزمن إلـى اإلطار.1
ب -في لوحة خصائص العقدة  Text1اضغط بالزر األيمن
علـى مربع الخاصية  Textمن القائمة املختصرة اختـراألمر
. Set Key
والحظ:
 في خط الزمن ظهور اإلطاراألساسـي باللون األزرق عند اإلطار ،1وظهور مؤشراإلطارالحالـي باللون األزرق. -في لوحة خصائص العقدة  Text1تغيـرلون مربع الخاصية  Textإلـى اللون األزرق.
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إلضافة اإلطاراألساسـي لنهاية التأثيـرالحركي إلخفاء النص عند اإلطار: 100
أ -انتقل في خط الزمن إلـى اإلطار.100
ب -من خالل لوحة خصائص العقدة  Text1في الخاصية  Textامسح النص املكتوب واضغط بالزر األيسرللفأرة
خــارج مربــع الخاصية.
الحظ:
في منطقة العرض اختفاء النص.
ً
فــي خــط الزمــن ظهــور اإلطــاراألساس ــي باللــون األزرق عنــد اإلطــار 100تلقائيــا ،وظهــور مؤشــراإلطــارالحال ــي باللــون
األزرق.
في لوحة خصائص العقدة  Text1تغيـرلون مربع الخاصية  Textإلـى اللون األزرق.

شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
.................................................................................................................................................................
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 -اربط العقدة  Merge1بجميع الروابط الخارجة من مجموعة العقد من خالل الروابط ....A2،A3 ، A4

 شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟............................................................................................................................................................

ناقــش زمــاءك حــول كيفيــة اســتخدام العقــدة  Switchإلخفــاء النــص وإظهــاره عنــد اإلطــاراملناســب أو
العكــس.
 لحذف اإلطاراألساسـي ضع املؤشرعلـى الخاصية التـي تم إضافة التأثيـرالحركي لها ثم اختـرمن.
القائمة املختصرة للخاصية األمر
.
 لحذف التأثيـرالحركي علـى الخاصية اختـرمن القائمة املختصرة للخاصية األمراســتكمل العمــل فــي املشــروع  Atomوأضــف التأثي ــرالحر ـكـي إلخفــاء النــص مــن بدايــة العــرض وإظهــاره
عند اإلطاراملناســب ،ثم أضف التأثي ــرات الحركية املناســبة لخصائص النص املختلفة حســب ما ت ــراه
مناسـ ًـبا.
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معلومة إثرائية

إضافة التأثيـرالحركي لتغييـرشفافية النص لـيبدو كأنه يختفي
ُ -يمكنك تغييـرلون النص من خالل لوحة خصائص العقدة   Textالخاصية : Font color

أداة مربع اختـياراللون

لون النص الذي تم اختـياره

كما ُيمكنك التحكم بشفافية النص من خالل لوحة خصائص العقدة   Textالخاصية Font color
 الضغط بالزر األيسرعلـى أداة مربع اختـياراللون  الخاصية Alpha Channel
 إذا كانت قيمة الخاصية  ( Alpha Channel 255أقل قيمة شفافية ) فإن النص يكون غيـرشفاف.ً
 إذا كانت قيمة الخاصية  ( Alpha Channel 0أعلـى قيمة شفافية ) فإن النص يكون شفافا. -أي رقم بيـن القيمتـيـن  0و  255يمثل التدرج في شفافية النص.

255
أقل قيمة شفافية

150

50

0
أعلـى قيمة شفافية

ً
عند تحديد قيمة الشفافية  0سـيصبح النص شفافا بالكامل ولن يتم إظهارأي لون
سواء األحمر Rأو األخضر Gأو األزرق. B
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 إلضافة تأثي ــرحركي لتغيي ــرشفافية النص خالل فت ــرة زمنية محددة عند اإلطارات  1و  50و  75لتظهركمابالصــور التال ــية:

ّ
نفذ الخطوات التالـية:
حدد العقدة . Text1
إلضافة اإلطاراألساسـي لبداية التأثيـرالحركي عند اإلطار 1لـيظهرالنص بدون أي شفافية:
أ -لتحديــد قيمــة شــفافية النــص بحيــث يكــون
ظاهـ ًـرا عنــد بدايــة التأثي ــرالحر ـكـي أي يكــون غي ــر
شــفاف فــي لوحــة خصائــص العقــدة  Text1
الخاصية   Font colorاضغط بالزر األيســر
عل ــى أداة مربــع اخت ــيار اللــون  الخاصيــة
  Alpha Channelحــدد قيمــة الشــفافية
املطلوبــة لتكــون .255
ب -إلضافــة اإلطــار األساس ــي :مــن مربعــات الخاصيــة   Font colorاضغــط بالــزر األيمــن عل ــى املربــع
(  ) alpha channel ) (aمــن القائمــة املختصــرة اخت ــر األمــر .Set Key
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والحظ:
 في منطقة العرض ظهور النص بأقل قيمة للشفافية (دون أي شفافية). في خط الزمن ظهور مؤشراإلطارالحالـي واإلطاراألساسـي باللون األزرق عند اإلطار. 1 -في لوحة الخصائص تغيـرلون مربع الخاصية  aإلـى اللون األزرق.

الحظ قيمة الشفافية في املربع  a =1وتعادل الرقم  255أي  % 100غيـرشفاف.
إلضافة إطارأساسـي عند اإلطار 50لتغييـرشفافية النص:
أ -في خط الزمن انتقل إلـى اإلطار. 50
ب -من خالل لوحة خصائص العقدة .Text
ّ
غيرقيمة شفافية النص  Alpha Channelلتصبح . 30
ِ
والحظ
 -في منطقة العرض تغيـرشفافية النص.

ً
األساسـي باللون األزرق عند اإلطار 50تلقائيا.
 -في خط الزمن ظهور مؤشراإلطارالحالـي و اإلطار ٍ

 -تغيـرلون مربع الخاصية  aإلـى اللون األزرق.

الحظ قيمة الشفافية في املربع  a = 0.11وتعادل الرقم . 30
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ً
إلضافة إطارأساسـي لنهاية التأثيـرالحركي عند اإلطار 75لـيصبح النص شفافا (يبدو كأنه يختفي).
أ -في خط الزمن انتقل إلى اإلطار. 75
ب -مــن خــال لوحــة خصائــص العقــدة ّ Text
غيــرقيمــة شــفافية النــص  Alpha Channelلتصبــح أعل ــى
ِ
قيمــة للشــفافية وهــي . 0
والحظ:
 فــي منطقــة العــرض ال يمكــن مشــاهدة النــص ألنــه شــفاف (وتبقــى مقابــض التحكــم بالنــص ظاهــرة ،ممــايدل عل ــى أن النص موجود ولكن غي ــرظاهرألنه شــفاف).

ً
تلقائيا.
 -في خط الزمن ظهور مؤشراإلطارالحالـي واإلطاراألساسـي باللون األزرق عند اإلطار75

 -تغيـرلون مربع الخاصية  aإلـى اللون األزرق.

الحظ قيمة الشفافية في املربع  = aصفرأعلـى قيمة شفافية.
 -شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ ؟ ..........................................................................................
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استكمل العمل في املشروع  Atomلتنفيذ التالـي:
ً
مناسبا.
أضف التأثيـرات الحركية املناسبة لتغييـرلون وشفافية النص حسب ما تـراه
أضف اإلطارات األساسـية للخاصية  Skew Xوفق الجدول التالـي:
عند اإلطار

قيمة الخاصية Skew X

250

0

260

0.5

270

-0.5

280

0.5

290

-0.5

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

شاهد الفيلم  Tanmiaمن املجلد  Tanmiaوناقش زمالءك حول التأثيـرات الحركية التـي تم تطبيقها علـى
النصوص.

[سورة النحل ]18 :
أسبغ هللا  -عزوجل  -علـيـنا نعمه وعطاءه ،وكل جزء من جسم اإلنسان يمثل نعمة عظيمة.

100

 4النصوص
التاريخ.......... / ......... :

Safe Trip

ورقة عمل

4

أ

شــاهد الفيلــم  Project4aمــن املجلــد  Safe Tripلالست ــرشاد بــه ،ثــم اســتدع املشــروع  ،Safe Tripوأضــف العقــد
َ
الالزمــة إلضافــة إرشــادات قيــادة الس ــيارة ،ثــم أضــف التأثي ــرات الحركيــة الالزمــة لجميــع النصــوص.
احفــظ املشــروع باســم Safe Trip1عل ــى محــرك األقــراص الخــاص بــك ،وصــدره كفيلــم باالمتــداد  mp4بنفــس االســم
واملــكان.

بعد التنفيذ
مــن إجــراءات القيــادة اآلمنــة للس ــيارة الحــرص عل ــى ربــط حــزام األمــان ،وعــدم اســتخدام الهاتــف النقــال
أثنــاء القيــادة.
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التاريخ.......... / ......... :

Kuwait Governorates

ورقة عمل

4

ب

شــاهد الفيلــم  Project4bمــن املجلــد Kuwait Governorates
لالست ــرشاد بــه ،ثــم اســتدع املشــروع Kuwait Governorates
وأضــف العقــد الالزمــة إلضافــة العنــوان محافظــات الكويــت،
وأســماء محافظات دولة الكويت مع تغيي ــرخصائصها وإضافة
التأثي ــرات الحركيــة املناســبة لهــا.
احفــظ املشــروع باســم  Kuwait Governorates1عل ــى محــرك
األقــراص الخــاص بــك ،وصــدره بنفــس االســم كفيلــم باالمتــداد
. mp4
بعد التنفيذ

التاريخ.......... / ......... :

أصحاب الهمم

ورقة عمل

4

ج

شــاهد الفيلم  Project4cمن املجلد  Ashab AlHemamلالست ــرشاد به ،ثم اســتدع املشــروع ،Ashab AlHemam
وأضف العقد الالزمة إلضافة النصوص في املشروع والتأثيـرات الحركية الالزمة ،ثم احفظ املشروع باسم Ashab
AlHemam1عل ــى محرك األقراص الخاص بك ،وصدره بنفس االسم وفي نفس املكان كفيلم باالمتداد . mp4
وت

حقق
ا
ل
ط
م

وح

بعد التنفيذ
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ماذا تعلمت ؟

1
2
3
4
5

عرب عن رأيك

ُ
أ ّبين وظيفة العقدة  Textفي إضافة النصوص.
ُ
أضيف العقدة  Textبهدف إضافة النصوص.
َ
أدمج النصوص مع الوسائط باستخدام العقدة .Merge
َ
أستخدم لوحة خصائص العقدة  Textللتحكم في خصائص النص.
ُ
أضيف تأثيـرات حركية مختلفة علـى النصوص في املشروع.
الخريطة الذهنية
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 5تعديل أركان العناصر
الدرس الخامس

تعديل أركان العناصر

العقدة .CornerPin
 مطابقة أركان العنصرعلـى منظور ثابت. -مطابقة أركان العنصرعلـى منظور غيـرثابت.
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

أثناء تصميم بدر مشروعه إلحدى املواد الدراسـية واجه صعوبة في تغييـر أبعاد أحد الوسائط
ً
لتناســب املنظــور فــي وس ــيط آخــر عنــد دمجهمــا معــا ،حيــث حــاول تغيي ــره باســتخدام املهــارات
الت ــي اكتســبها خــال العــام الدراس ــي ولــم يتمكــن مــن ذلــك  ..تــرى هــل يمكنــه تغيي ــر مواضــع أركان
الصــورة ؟

 5تعديل أركان العناصر

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

تعرفت في برنامج  GIMPعلـى املنظور الهندسـي ويمكنك مالحظة ذلك من خالل الصور التالـية:

الحظ املنظور الهندسـي في
صورة الجسر

الحظ املنظور الهندسـي في
صورة التلفاز

نشاط صفي

اســتدع املشــروع  Bridgeمــن املجلــد  Bridgeالــذي تــم فيــه دمــج
الصــورة  Brickمــع صــورة الخلفيــة Bridgeواملطلــوب فيــه تعديــل
أبعــاد الصــورة  Brickلتناســب منظــور الجســرفــي الصــورة الخلفيــة.
ً
سابقا ّ
عدل أبعاد الصورة
من خالل ما تعلمته
ِ
 brickإلظهارهــا عل ــى أرضيــة الجســر باألبعــاد
املناســبة كمــا بالصــورة املقابلــة.
هل حصلت علـى الصورة السابقة؟ ماهي املشكلة التـي واجهتك؟
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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الحــظ أركان الصــورة  BRICKبعــد
إضافــة العقــدة Transform

تعرفت فيما سبق علـى كيفية تعديل أبعاد العناصر(الوسائط والنصوص) كاملوضع ،الحجم واالستدارة ،باستخدام
العقــدة  ،Transformوفــي بعــض األحيــان يكــون املنظــور ذا أبعــاد مختلفــة يصعــب اســتخدام العقــدة Transform
لضبط أبعادها لتطابق املنظور مثل

،

وتحتاج عند إضافة العناصرللتحكم في أركانها لتتناسب

مــع أبعــاد املنظــور لتظهــرمطابقــة ألبعــاده كمــا فــي الصــور التال ــية:

النتـيجة النهائية بعد الدمج
الوسائط املستخدمة
وتعديل األركان
ُ
ولتعديل أركان الصورة لتتناسب مع أبعاد املنظور املطلوب تستخدم العقدة .CornerPin
العقدة CornerPin
تظهرالعقدة  CornerPinبالشكل التالـي:
للربط بالعقدة املطلوب
تعديل أركانها
اسم ُ
العقدة
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رمز ُ
العقدة

إلرسال ناتج العقدة إلـى
العقد األخرى

 5تعديل أركان العناصر
 تســتخدم العقــدة  CornerPinلتعديــل أركان العنصــر( الصــورة ،الفيلــم ،النــص ،فالت ــر )...،Shadertoyبتغيي ــرموضعهــا  ،وأبعادهــا لتتناســب مــع املنظــور املطلــوب .
 يمكنك إضافة العقدة  CornerPinمن خالل:شريط مجموعات العقد  املجموعة Transform

 العقدة CornerPin

.

نشاط صفي :

ناقش مع زمالئك رمزالعقدة CornerPin

ثم سجل مالحظاتك.

................................................................................................................................................
شغل بـرنامج  Gimpواكتب اسم ووظيفة األداة التـي تشبه رمزالعقدة .CornerPin
 اسم األداة.................................................................................................................. : وظيفتها...................................................................................................................... :تتعدد الحاالت التـي يتم فيها استخدام العقدة  ،CornerPinنستعرض منها الحاالت التالـية:

ﻣﻦ�ﺣﺎﻻﺕ�ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ�ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ�CornerPin

ﺍ��ﺎﻟﺔ�ﺍﻷﻭ��
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ�ﺃﺭ�ﺎﻥ�ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ�ﻋ���ﻣﻨﻈﻮﺭ�ﺛﺎﺑﺖ

ﺍ��ﺎﻟﺔ�ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ�ﺃﺭ�ﺎﻥ�ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ�ﻋ���ﻣﻨﻈﻮﺭ�ﻏ���ﺛﺎﺑﺖ�
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مطابقة أركان العنصر علـى منظور ثابت

للتعرف علـى كيفية تعديل أركان الصورة  Brickلتتطابق مع أبعاد منظور الجسرفي الصورة  Bridgeكما بالصور التالـية:

قبل إضافة العقدة CornerPin
اســتكمل العمــل فــي املشــروع  Bridgeمــن املجلــد Bridge
ونفــذ الخطــوات التال ــية:
حدد العقدة Read2
ثــم مــن خصائصهــا عــدل الخيــارOutput Components
ل ــيصبح  RGBAحتــى ال تظهــر مســاحات ســوداء حــول
الوس ــيط عنــد تغيي ــر موضــع أركانــه.
إلضافة العقدة :CornerPin
من شريط مجموعات العقد املجموعة Transform
 اختـرالعقدة CornerPin
والحظ:
فــي مخطــط العقــد تظهــر العقــدة  CornerPin1وعل ــيها
ألن مدخالتها نفس مخرجاتها ،وال يوجد أي تغييـر
الرمز
فــي خصائصهــا.
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بعد إضافة العقدة CornerPin
وتعديل أركان الصورة Brick
لتناسب املنظور في الصورة Bridge

 5تعديل أركان العناصر
فــي منطقــة ألــواح الخصائــص تظهــر لوحــة
خصائــص العقــدة .CornerPin1

 في منطقة العرض:أ -يظهرإطارباللون األبيض حول حدود الصورة.
ب -تظهرنقاط للتحكم في أركان الصورة عند كل زاوية ولكل نقطة اسم  to1 , to2 , to3 , to4كما بالصورة التالـية:
to 3

to 4

to 2

to 1
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لتعديل أركان الصورة  Brickلتناسب أبعاد منظورالجسر في الصورة :Bridge
أ -انقل مؤشرالفأرة نحو إحدى نقاط التحكم ولتكن النقطة  ،to3والحظ تغيـرلونها إلـى
اللــون األخضر.
ب -اضغــط باســتمرار بالــزر األيســر للفــأرة عل ــى النقطــة ،وبالســحب واإلفــات حركهــا حتــى تصــل للزاويــة
الصحيحــة للجســر.
الحظ في منطقة العرض:
 تنتقل نقطة التحكم  to3للمكان الجديد. يتغيـرموضع اإلطاراألبيض كما بالصورة املقابلة: -في مخطط العقد يختفي الرمز

الحظ

علـى العقدة CornerPin1

ّ
كبرعرض محتويات منطقة العرض لسهولة ودقة العمل.
ِ

كرر الخطوة  3عند نقاط التحكم  to 1، to 2و  to 4والحظ:
 تنتقــل نقــاط التحكــم ألماكنهــا الجديــدة حــول أبعــادالجســر.
 يتغي ــراإلطــاراألبيــض حــول الصــورة  Brickل ــيطابقأبعاد منظور الجســرفي الصورة .Bridge
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إلخفاء نقاط التحكم للعقدة  CornerPinواإلطاراألبيض الذي يحيط بالعنصرأغلق لوحة
خصائص العقدة .CornerPin1
اســتدع املشــروع  Save Energyمــن املجلــد  Save Energyوأضــف العقــدة  CornerPinواربطهــا
بالعقــدة  Read2مــع تغيي ــرمــا يلــزم لعــرض الفيلــم  Save Energyعل ــى شاشــة جهــازالحاســب اآلل ــي
بشــكل مناســب.

بعد التنفيذ
تـرشيد استهالك الكهرباء دلـيل وعيك.
عنــد مطابقــة أركان عنصــرعل ــى منظــور ثابــت وإضافــة مؤثــرات حركيــة للمشــروع  -كتغيي ــراملوضــع،
الحجم ،االســتدارة وغي ــرها -يتم إضافة تأثي ــرات حركية من خالل إضافة العقدة  Transformكما
فــي مخطــط العقــد التال ــي مــن املشــروع  Massage1فــي املجلــد  Smart Dviceوالــذي تــم فيــه عــرض
الفيلم  Massageعل ــى املنظور الثابت في الصورة  Smartوإضافة تأثي ــرات حركية للحصول عل ــى
صــورة الجهــاز Smartمتحركــة ويتحــرك الفيلــم  Massageمعهــا كذلــك ،ونالحــظ أنــه عنــد إضافــة
العقــدة  Transformوربطهــا بالعقــدة  Chromakeyerيتــم تعديــل الخصائــص للعنصري ــن اللذي ــن
تــم دمجهمــا.
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مطابقة أركان العنصر علـى منظور غيـر ثابت

تعرفنا في الجزء السابق علـى مطابقة أركان العنصرعلـى منظور ثابت ،وفي هذا الجزء سنتعرف علـى كيفية مطابقة
أركان العنصرعلـى منظور غيـرثابت .

شاشة جهازالحاسب اآللـي يتم
فتحها بالتدريج أثناء عرض املشروع.
فيظهرالفيلم أثناء تشغيل املشروع كالتالـي:

فيلم سـيتم تعديل أركانه وعرضه في
شاشة جهازالحاسب اآللـي الذي يتم
فتحه بالتدريج أثناء عرض املشروع

عند إطارات متفرقة يتغيـرفيها منظور شاشة الحاسب اآللـي
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استدع املشروع  Our Childrenمن املجلد  Our Childrenثم:
 اكتب أسماء ملفات الوسائط للعقدة  Read1والعقدة .Read2.........................................................................................
 اكتب اسم العقدة املرتبطة بالعقدة .CornerPin1..........................................................................................
 شغل العرض وسجل مالحظاتك عن أركان الفيلم  Our Children Messageللعقدة .Read2.........................................................................................................................................
الحظ أنه قد تم استخدام العقدة  CornerPin1لكن مازالت أركان الفيلم غيـرمطابقة ملنظور شاشة جهازالحاسب
اآللـي أثناء فتح الشاشة ألن املنظور غيـرثابت كما بالصور التالـية:

عند إطارات مختلفة يتغيـرعندها منظور شاشة الحاسب اآللـي
للتعــرف عل ــى كيفيــة مطابقــة أركان الفيلــم ( Our Children Messageللعقــدة  )Read2لتتوافــق مــع حركــة الفيلــم
 Screenفي العقدة  Read1أي نحتاج لتغييـرنقاط التحكم  CornerPin1وهي  to4 ، to3 ، to2 ، to1عدة مرات عن
طريــق إضافــة إطــارأساس ــي عنــد اإلطــارات الت ــي يتغي ــرفيهــا منظــور شاشــة الحاســب .
استكمل العمل في املشروع  Our Childrenثم اتبع الخطوات التالـية:
انتقل في خط الزمن لإلطار.79
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ً
ً
انتقل للوحة خصائص العقدة   CornerPin1بطاقة   Controlsالبطاقة   toأضف إطارا أساس ّـيا لكافة
نقــاط التحكــم ( )to4,to3,to2,to1بالضغــط بالــزر األيمــن للفــأرة لــكل نقطــة تحكــم عل ــى املربــع  Xأو  ،Yواخت ــر مــن
القائمــة األمــر ). Set Key (all dimensions

والحظ:
 في لوحة خصائص العقدة  CornerPin1يتغيـرلون قيم املحاور  xو yلكل نقطة تحكم إلـى اللون االزرق ،علـىمــاذا يــدل ذلك؟
..........................................................................................................................................................

 -في خط الزمن تمت إضافة اإلطاراألساسـي عند اإلطار ،79ويظهرمؤشراإلطارالحالـي باللون األزرق

انتقــل إل ــى اإلطــار 81ثــم غي ــرموضــع نقــاط التحكــم ملطابقــة
أركان الفيلــم  Our Children Massageمــع منظــور شاشــة
جهــازالحاســب اآلل ــي املحمــول أثنــاء حركتهــا.
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والحظ تغيـرقيم املحاور  xو yلنقاط التحكم حسب تغييـرموضع كل منها عند اإلطار ،81وإضافة إطارأساسـي لكل
ً
منهــا تلقائيا.

للحصول علـى حركة منطقية صحيحة كرر الخطوة  3عند اإلطارات التـي يتغيـرفيها منظور شاشة الحاسب اآللـي.

استدع املشـ ـ ــروع  Close Our Childrenمن املجل ــد  Our Childrenثم ع ـ ــدل أركـ ــان الفيلم
 Our Children Messageلتتناسب مع أبعاد ومنظور شاشة جهازالحاسب اآللـي عند إغالقها.

تم اســتخدام العقدة  Retimeلعكس الحركة في الفيلم أي إغالق شاشــة جهازالحاســب اآلل ــي ،حيث
الحظ
ً
أنها تستخدم لعكس الحركة في الفيلم ،ويمكن استخدامها أيضا لتغيي ــرسرعة الفيلم.
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التاريخ.......... / ......... :

Rumour

ورقة عمل

5

أ

شــاهد الفيلــم  Project5Aمــن املجلــد  Rumourلالست ــرشاد بــه ،ثــم اســتدع املشــروع  ،Rumourثــم أضــف العقــدة
الالزمــة لتعديــل أركان الفيلــم  Rumourلتتناســب مــع منظــور شاشــة العــرض فــي الصــورة  ،Cinemaثــم احفــظ
املشــروع باســم  Rumour1عل ــى محــرك األقــراص الخــاص بــك ،وصــدره بنفــس االســم كفيلــم باالمتــداد. mp4

بعد التنفيذ
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التاريخ.......... / ......... :

Weather

ورقة عمل

5

ب

شــاهد الفيلــم  Project5Bمــن املجلــد  Weatherلالست ــرشاد بــه ،ثــم اســتدع املشــروع  Weatherثــم أضــف العقــدة
الالزمــة لتعديــل أركان الوس ــيط  Weatherلتتناســب مــع منظــور الشاشــة فــي الفيلــم  ،Cameraوأضــف اإلطــارات
األساس ــية ل ــيظهربشــكل مناســب أثنــاء تشــغيل املشــروع ،مــع ظهــور الفيلــم  Kuwaitفــي خلفيــة املشــهد ،ثــم احفــظ
املشــروع باســم  kuwait1عل ــى محــرك األقــراص الخــاص بــك ،وصــدره بنفــس االســم كفيلــم باالمتــداد . mp4

بعد التنفيذ
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التاريخ.......... / ......... :

Tablet

ورقة عمل

5

ج

اســتدع املشــروع  Tabletمــن املجلــد  Tabletثــم أضــف العقــد الالزمــة لعــرض الفيلــم  New Kuwaitعل ــى شاشــة
الجهــاز اللوحــي مــع تعديــل أركانــه لتطابــق منظــور الشاشــة أثنــاء حركــة الجهــاز اللوحــي.
احفــظ املشــروع باالســم  Tablet1عل ــى محــرك األقــراص الخــاص بــك ،ثــم صــدر املشــروع باالســم نفســه كفيلــم
باالمتــداد .mp4

بعد التنفيذ
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ماذا تعلمت ؟

عرب عن رأيك

َ
 1أذكرأهمية العقدة .CornerPin
َ
 2أستخدم العقدة  CornerPinملطابقة أركان العنصرعلـى منظور ثابت.
َ
 3أستخدم العقدة  CornerPinملطابقة أركان العنصرعلـى منظور غيـرثابت.
الخريطة الذهنية
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 6التتبع
الدرس السادس

التتبع

ً
أول :العقدة Tracker
ً
ثانيا :إنشاء التتبع
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

كان بــدر يتناقــش مــع معلمــه وزمالئــه فــي الفصــل حــول موضــوع تتبــع مســار الطائــرات عل ــى شــبكة
اإلنت ــرنت ،فاقت ــرح املعلــم عل ــيهم البحــث عــن أفضــل املواقــع والتطبيقــات الت ــي تقــدم هــذه الخدمــة،
وأثنــاء ذلــك تســاءل عــن إمكانيــة تصميــم مشــروع يمثــل مفهــوم التتبــع باســتخدام ب ــرنامج .Natron
شــركة الخطــوط الجويــة الكويت ــية تحتفــل بوصــول أول طائــرة لهــا والت ــي أطلــق عل ــيها اســم (كاظمــة)
مــن طــراز DC3فــي  16مــارس .1954
املصدر :وكالة األنباء الكويتـية – 2016 / 3 / 16

 6التتبع

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

يعتبـرالتتبع  Trackingأحد أنواع املؤثرات الحركية التـي يمكن إضافتها في بـرنامج  ،Natronبحيث يتم تتبع عنصر
لعنصرآخرمتحرك في املشروع .
مــن خــال دراســتك فــي ب ــرنامج  blenderاســتدع امللــف  Solar Systemوشــغل العــرض مــن بدايتــه ،ثــم
أجــب عــن األســئلة التال ــية:

ما هي الكائنات في املشروع؟ ........................................................................................
هل توجد أي مسارات في املشروع؟ ..............................................................................
إذا كانت اإلجابة (نعم) كم عددها؟ ..............................................................................
ما هو الكائن الذي يتحرك ّ
مقي ًدا علـى املسار؟ ...............................................................
وفي هذا الجزء سنتعرف علـى العقدة  Trackerواستخدامها إلنشاء التتبع.
أو ً
العقدة Tracker
ال
تظهرالعقدة  Trackerبالشكل التالـي:
للربط بالعقدة املطلوب
إنشاء مسارالتتبع منها
اسم ُ
العقدة

رمز ُ
العقدة
إلرسال ناتج العقدة إلـى
العقد األخرى

 تستخدم العقدة  Trackerإلنشاء مسارات التتبع علـى الوسائط. يمكنك إضافة العقدة  Trackerمن خالل:شريط مجموعات العقد  املجموعة   Transformالعقدة Tracker
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ثانياً

إنشاء التتبع

سنتعرف في ه ــذا الج ـ ــزء ع ـلـى خط ـ ــوات إنشاء التتبع باستخدام العقدة  Trackerمــن خالل مثال  Car Trackوالذي
يتم فيه إنشاء مسار تتبع يماثل حركة السـيارة في الفيلم  ،Streetوربط النص (احتـرم قوانيـن املرور) بمسارالتتبع،
فيبدو النص وكأنه يتحرك ً
تابعا السـيارة كما بالصور التالـية:

تتبع النص لحركة السـيارة
يمرإنشاء التتبع باملراحل التالـية:
ﺃ�.ﺇﺿﺎﻓﺔ�ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ
�Tracker

ﺏ�.ﺇ�ﺸﺎﺀ�
ﻣﺴﺎﺭ�ﺍﻟﺘ�ﺒﻊ�

ﺝ�.ﺗﺼﺪﻳﺮ�ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ�
��Transformﺑﻤﺎ�ﺗﺤﺘﻮ�ﻪ�
ﻣﻦ�ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ�ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ

ﺩ�.ﺭ�ﻂ�ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ�
�Transform
ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ

وللتعــرف عل ــى إنشــاء التتبــع باســتخدام العقــدة  Trackerاســتدع املشــروع  Car Trackمــن املجلــد  ،Car Trackثــم نفــذ
الخطوات التال ــية:
أ

إضافة العقدة Tracker

تأكد من عدم تحديد أي عقدة ثم أضف العقدة Tracker
من شريط مجموعات العقد  املجموعة Transform
اختـرالعقدة .Tracker
والحظ:
 -في مخطط العقد تظهرالعقدة . Tracker1
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 6التتبع

 فــي منطقــة ألــواح الخصائــص تظهــر لوحــة خصائــصالعقــدة .Tracker1

 -في منطقة العرض يظهرشريط أدوات .Tracker1

اربط العقدة  Tracker1من خالل الرابط  Sourceبالعقدة . Read1
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ب

إنشاء مسار التتبع

ّ
لرســم مســار التتبــع  track1ل ــيماثل حركــة الس ــيارة الزرقــاء عنــد ظهورهــا بالكامــل فــي الفيلــم عنــد اإلطــار  250نفــذ
الخطــوات التال ــية:
في خط الزمن انتقل لإلطار

وهو إطارظهور السـيارة املطلوب تتبعها كاملة.

فــي منطقــة العــرض ّ
والحــظ تحــول شــكل مؤشــرالفــأرة إل ــى
فعــل أداة اخت ــيارمنطقــة التتبــع
خاللهــا املنطقــة املطلــوب تتبعهــا ولتكــن نهايــة الس ــيارة والحــظ:

 ،حــدد مــن

 في منطقة العرض :تظهرأداة إنشاء مسارالتتبع  track1والتـي تكون علـى هيئة مربعيـن متداخلـيـن. -تغيـرلون اإلطار في خط الزمن إلـى اللون األصفر

املنطقــة الت ــي يتــم التـركي ــز عل ــيها
لتتبــع حركتهــا داخــل املشــروع،
ويمكن تكبيـرها أو تصغيـرها ،ونقلها
مــن خــال املقابــض.

الحظ تغيـرلون اإلطار
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الحظ ظهور جزء مكبـر من الشاشة
يوضح املوضع الحالـي ألداة التتبع

 6التتبع
بطاقة
Tracking

 فــي لوحــة خصائــص العقــدة Tracker1 بطاقــة :Tracking
* يظهراسم املسار.track1

اسم املسار

* تغيـرلون الخاصية  Track Keyframeإلـى اللون األزرق والذي يدل علـى إضافة إطارأساسـي ملسارالتتبع.

إجمالـي عدد اإلطارات األساسـية

اإلطاراألساسـي األول ملسارالتتبع

ً
ُيفضل أن يكون شكل املنطقة املطلوب تتبعها واضحا ،وال يتغيـرشكلها أثناء العرض لسهولة تتبعها.

في منطقة العرض اضغط من شريط أدوات  Tracker1علـى األداة trackFW

والحظ:

 في منطقة العرض :البدء بـإنشاء مسارالتتبع باللون الرمادي -في منطقة املحرر :ظهور نسبة اكتمال رسم املسار.
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إذا توقــف رســم املســارالتلقائــي عنــد إطــارمــا قبــل الوصــول لنهايــة حركــة الس ــيارة ،فهــذا يــدل عل ــى أنــه حــدث عنــد هــذا
اإلطــارتغي ــرلشــكل املنطقــة الت ــي تــم اخت ــيارها.

املنطقة املطلوب إنشاء مسار
التتبع لها

اختالف شكل املنطقة املطلوب
رسم مسارالتتبع لها

و لتحديد املنطقة الجديدة الستكمال إنشاء مسارالتتبع لها :
 -اضغــط فــي خــط الزمــن عل ــى األداة

ً
عــدة مــرات لالنتقــال إلــى اإلطــارات التال ــية ،ثــم حــرك قل ــيال مركــزأداة إنشــاء

مســارالتتبــع الخت ــيارالشــكل الجديــد لنهايــة الس ــيارة.
كلما توقف رســم املســارقبل وصول الس ــيارة للنهاية ،كرر خطوات تعديل املنطقة املطلوب رســم املســارلها ،واضغط
األداة trackFW

 ،حتــى يتــم االنتهــاء مــن رســم مســارالتتبــع بالكامــل.

ً
اســتدع املشــروع  Flock Of Birdsمــن املجلــد  Flock Of Birdsوأن�شــئ مســارا  -باســتخدام العقــدة
 – Trackerلتتبــع الطيــور .
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ج

تصديـر العقدة  Transformبما تحتويه من إطارات أساسـية

في لوحة خصائص العقدة  Tracker1اختـربطاقة .Transform

لتفعيــل اإلطــارات األساســية لخصائــص  Transformفــي اتجــاه حركــة مســارالتتبــع ،وفــي مثالنــا هــذا ســتكون خاصيــة
 Translateفقــط مــن خصائــص ّ Transform
،غي ــر فــي خصائــص الجــزء  Transform Generationلتكــون كمــا يل ــي:

أ .اخـ ـتـرTransform
من قائمة الخاصية
Transform type

ب .اختـرMatch-Move
من قائمة الخاصية
Motion type

تم إنشاء اإلطارات األساسـية علـى الخاصية Translate

إلغ تفعيل الخاصية
لتصديـرالعقدة  Transformوالتـي تأخذ خصائص مسارالتتبع الفعال  Track1في جزء ِ Export
 Linkلتظهرالعقدة مستقلة.

ثم اضغط . Export
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الحظ في مخطط العقد ظهور العقدة  Transform1مستقلة.

د

ربط عنصر بمسار التتبع

ً
ً
يلــزم ربــط العنصــر ســواء أكان نصــا ،صــورة ،فيلمــا  ....بمســار التتبــع ل ــيبدو وكأنــه يتحــرك عل ــى املســار.
توجــد فــي مخطــط العقــد عقــدة النــص  Textالت ــي تحتــوي عل ــى النــص ( احتــرام قواني ــن املــرور).
ولربــط النــص بمســار التتبــع نفــذ الخطــوات التال ــية:
ادمج العقدة  Text1بالعقدة  Read1بحيث يكون الفيلم في خلفية املشروع والنص في املقدمة.

شغل العرض من بدايته.
تالحــظ أن النــص بعــد تشــغيل العــرض ال يتتبــع الس ــيارة ألنــه لــم يتــم ربطــه بالعقــدة  Transform1والت ــي لهــا نفــس
خصائــص العقــدة . Tracker1
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اربط العقدة  Transform1بيـن العقدة  Viewer1والعقدة  Text1ثم شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
...............................................................................................................................................................

الشكل النهائي ملخطط العقد
 تغييـرموضوع النص يتم من خالل مقابض التحكم بالنص  Textولـيس مقابض التحكم للعقدة. Transform
 إلخفاء املسارأغلق لوحة خصائص العقدة .Trackerفــي لوحــة خصائــص العقــدة  -- Trackerبطاقــة  Trackingحــدد املســاربالضغــط عل ــيه ثــم اضغــطلحذفــه.
عل ــى
 عنــد عــدم الحاجــة إلنشــاء مســار تتبــع آخــر يمكنــك حــذف العقــدة  Tracker1مــن املشــروع بعــدتصدي ــر العقــدة  Transformمــن خاللــه.
اســتكمل العمل في املشــروع  Flocks Of Birdsواربط البطة بمســارالتتبع الذي أنشــأته لتظهركأنها
تتبع الطيور أثناء طي ــرانها.

ً
يمكن إنشاء املسار يدويا باستخدام العقدة Tracker

.
(سورة آل عمران )31 :
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التاريخ.......... / ......... :

Balloon

ورقة عمل

6

أ

شاهد الفيلم  Project6aمن املجلد  Balloonلالستـرشاد
ـتدع املشــروع  Balloonثــم نفــذ الخطــوات
بــه ،ثــم اسـ ِ
الالزمــة إلنشــاء مســار تتبــع تلقائــي ،بحيــث يتبــع البالــون
الثابت البالون املتحرك أثناء حركته ،ثم احفظ املشروع
باسم  Balloon1علـى محرك األقراص بك ،وصدره كفيلم
بامتــداد  mp4باســم  Balloon1فــي نفــس املــكان.
بعد التنفيذ

التاريخ.......... / ......... :

Saving Water

ورقة عمل

6

ب

شــاهد الفيلــم Project 6bمــن املجلــد  Saving Waterلالسترشــاد بــه ،ثــم اســتدع املشــروع  Saving Waterمــن
نفــس املجلــد ،وأضــف العقــد الالزمــة إلظهــارالنــص ( قطــرة مــاء ) وكأنــه يتتبــع قطــرة املــاء أثنــاء حركتهــا نحــوالتربة،
وبعــد اختفــاء قطــرة املــاء يتغي ــرالنــص إل ــى ( تنبــت شــجرة) .
احفــظ املشــروع باالســم  Saving Water1عل ــى محــرك األقــراص الخــاص بــك ،ثــم صــدراملشــروع باالســم نفســه
كفيلــم باالمتــداد .mp4

بعد التنفيذ
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ماذا تعلمت ؟

1
2
3
4
5

عرب عن رأيك

ُ
ّ
أ ّبين أن التتبع  Trackingهو أحد أنواع املؤثرات الحركية التـي يمكن إضافتها في
بـرنامج .Natron
َ
أذكروظيفة العقدة .Tracker
ُ
أ ّميزاملراحل الالزمة إلنشاء مسارالتتبع.
ُ
أنفذ الخطوات الصحيحة إلنشاء مسارالتتبع.
َ
أحذف مسارالتتبع.
الخريطة الذهنية

135

 7األفالماملهتـزة
الدرس السابع

األفالم املهتـزة

معالجة األفالم املهتـزة
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قــام بــدر بتصوي ــر مجموعــة مــن األفــام أثنــاء قضــاء عطلــة الربيــع مــع أســرته فــي إحــدى الــدول
الخل ــيجية ،والحــظ أن أغلــب األفــام مهت ــزة بســبب عــدم ثبــات الكامي ــرا أثنــاء التصوي ــر ،بــدأ
بالبحــث عب ــر اإلنت ــرنت عــن أحــد الب ــرامج لحــل املشــكلة ،وتوصــل إل ــى أنــه يمكنــه ذلــك مــن خــال
ب ــرنامج .Natron
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ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

تعرفت في الدرس السابق علـى استخدام العقدة  Trackerإلنشاء مسارتتبع و ربط املتتبع به .

نشاط صفي

ً
الصور التالـية تمثل مشروعا لتتبع النص (احتـرم قوانيـن املرور) لحركة السـيارة أثناء تشغيل العرض:

اختـرالصورة الصحيحة للشكل النهائي الصحيح للعقد في كل مما يلـي:
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في هذا الجزء ستتعرف علـى استخدام العقدة Trackerفي معالجة األفالم املهتـزة.

نشاط صفي

بالتعاون مع زمالئك باملجموعة استدع أحد املشاريع  The City، The Townو  The Parkوشغل العرض:

The City

The Town

The Park

الحظ الحركة فيه وسجل مالحظتك على ثبات الفيلم؟ ....................................................................
ناقش زمالءك في تعريف األفالم املهتـزة وسجله في الفراغ التالـي:
.................................................................................................................................................
ً
األفالم املهتـزة هي أفالم تكون صورها غيـرمستقرة ،أي أن هناك تغييـرا في موضع ،حجم واستدارة الفيلم أوبعضها
بسبب اهتـزازالكاميـرا أثناء التصويـر.
ومن أشكال التعامل مع األفالم املهتـزة:

ﻣﻌﺎ��ﺔ�ﺍﻷﻓﻼﻡ�ﺍﳌه��ﺓ

ﺗﻮﺍﻓﻖ�ﻋﻨﺼﺮ�ﻣﺪﻣﺞ�ﻣﻊ�ﺣﺮﻛﺔ�ﺃﻭ�ﺍه��ﺍﺯ�ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ

تواصل مع معلم مادة اللغة اإلنجلـيـزية واستفسرمنه عن تـرجمة الكلمتـيـن (اهتـزاز) و (استقرار)
باللغة اإلنجلـيـزية.
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معالجة األفالم املهتـزة
يفضــل ملعالجــة األفــام املهت ــزة أن تكــون عال ــية الجــودة ،وأن يكــون بهــا مناطــق ال تخــرج عــن إطــارالفيلــم عل ــى مــدار
ً
تشــغيله  ،كمبنــى مثــا أو عمــود إنــارة.
يمرتعديل األفالم املهتـزة باملراحل التالـية:
ﺃ�.ﺇﺿﺎﻓﺔ�ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ
�Tracker

ﺏ�.ﺇ�ﺸﺎﺀ�
ﻣﺴﺎﺭ�ﺍﻟﺘ�ﺒﻊ�

ﺝ�.ﺗﺼﺪﻳﺮ�ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ�
��Transformﺑﻤﺎ�ﺗﺤﺘﻮ�ﻪ�
ﻣﻦ�ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ�ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ

ﺩ�.ﺭ�ﻂ�ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ�
�Transform
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﻢ�ﺍﳌه��

استدع املشروع  The Cityمن املجلد  ،The Cityو لالطالع علـى االهتـزاز في الفيلم شغل العرض من بدايته حتى النهاية.
 هل توجد استدارة للكاميـرا أثناء التصويـر؟ ...............................................................ً
 هل تتحرك الكاميـرا يميـنا أو يسا ًرا؟ .......................................................................... هل تتحرك الكاميـرا لألمام أو للخلف ( تكبيـرأو تصغيـر)؟ ...........................................للتعرف علـى كيفية معالجة األفالم املهتـزة اتبع الخطوات التالـية:
إضافة العقدة Tracker
مــن شــريط مجموعــات العقــد  املجموعــة   Transformأضــف العقــدة  ،Trackerثــم اربطهــا مــن خــال الرابــط
 Sourceبالعقــدة  Read1للفيلــم املهت ــز والحــظ:

 في مخطط العقد تظهرالعقدة  - .Tracker1في منطقة العرض يظهرشريط أدوات .Tracker1 -في لوحة الخصائص تظهرلوحة خصائص العقدة .Tracker1
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إنشاء مسارالتتبع
ملعالجــة االهت ــزاز ســنحتاج إلنشــاء أكثــر مــن مســار فــي مناطــق مختلفــة ومتباعــدة  ،وفــي املثــال التال ــي نحتــاج إلنشــاء
مسا يـن تتبع علـى جانبي الفيلم األيمن و األيسر ،و إلنشاء املساراملطلوب ملعالجة االهتـزاز في الفيلمّ ،
حدد مناطق
ر
فــي الفيلــم املهت ــز لبــدء إنشــاء املســار ،عل ــى أن تكــون باملواصفــات التال ــية:
 يفضل أن تحتوي كل منطقة علـى أكثرمن لون. أال تخرج من حدود الفيلم طوال مدة عرضه ( مالحظة :السـيارات املتحركة في هذا املثال ال تصلح ).للتعرف علـى طريقة إنشاء التتبع باستخدام العقدة  Trackerاستكمل العمل في املشروع  The Cityوتأكد أن اإلطار
الحالـي لعرض الفيلم عند إطاربداية الفيلم وهو اإلطاررقم  ،1ثم اتبع الخطوات التالـية:

للبــدء فــي إنشــاء املســاراضغــط فــي منطقــة العــرض فــي شــريط أدوات  Tracker1عل ــى األداة addTrack
.
تحــول شــكل مؤشــرالفــأرة للشــكل

والحــظ

حدد نقطة بدء إنشاء املسار في الفيلم بالضغط علـيها بالزر األيسرللفأرة ضغطة واحدة.
يمكنك تعديل موضع أداة التتبع

بالسحب واإلفالت من مركزها .
الحــظ احتــواء مربــع
نقطــة بــدء إنشــاء
املســارعل ــى أكثرمن
لــون ،وذلــك لدقــة
وتســهيل املتابعــة.

لسهولة ودقة العمل ّ
كبرعرض محتويات منطقة العرض عند تحديد نقطة بدء املسار.
ِ
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لجعــل مســار التتبــع يعالــج كافــة أنــواع االهت ــزازات
الت ــي يحتويهــا الفيلــم (املوضــع ،الحجــم ،االســتدارة)
اخت ــر للمســار  track1مــن لوحــة خصائــص العقــدة
  Tracker1قائمــة Motion-Model
.


إلنشاء مسارالتتبع كما تعلمت في الدرس السابق ،اضغط في شريط أدوات  Tracker1علـى األداة trackFW
والحظ:
 في منطقة العرض البـرنامج بدأ بـرسم املسار بشكل تلقائي. -في منطقة املحرر  Editorيظهرتبويب  Progressلتحديد نسبة اكتمال رسم املسار.

عند البدء بـرسم املسار
بشكل تلقائي

بعد االنتهاء من رسم املسار
بشكل تلقائي
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بعد االنتهاء من رسم مسارالتتبع الحظ إضافة مسارالتتبع  track1للفيلم املهتـز في منطقة العرض.

لرســم مســارالتتبــع الثانــي  track2انتقــل لإلطــار رقــم  ،1ثــم كـ ِّـرر الخطــوات الســابقة ،واحــرص أن تكــون منطقــة بدايــة
إنشــاء املســارالثانــي بعيــدة عــن املســاراألول ،والحــظ منطقــة العــرض ولوحــة الخصائــص.

 بعد االنتهاء من رسم مسارات التتبع في الخطوات السابقة شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟..............................................................................................................................................................
اســتدع املشــروع  The Townمــن املجلــد  The Townواســتخدم العقــدة  Tracker1لرســم مساري ــن
تتبــع فــي املكاني ــن املناسبي ــن.
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تصديـرالعقدة Transformبما تحتويه من إطارات أساسـية
ً
 لتغيي ــر خصائــص مســارات التتبــع وفقــا للهــدف مــن إنشــائها وهــو معالجــة االهت ــزاز فــي الفيلــم ،اســتكمل العمــل فــياملشــروع  The Cityوانتقــل لإلطــار  ،1ثــم اتبــع الخطــوات التال ــية:
تأكد أن املساريـن  track1,track2فعالـيـن ()Enabled

ب

أ

في لوحة خصائص العقدة  Tracker1
اختـربطاقة  Transformثم:

أ .الخاصية  Motion Typeاختـر.Stabalize
ب .الخاصية  Transform Typeاختـر.Transform
ج .لفصل العقدة  Transformعن العقدة Tracker1
ألغ تفعيل الخاصية  Linkفي الجزء .Export
د .في الجزء  Exportاضغط  Exportوالحظ:
ظهــور العقــدة  Transform1منفصلــة عــن العقــدة
.Tracker1

د

ج

الحظ اإلطارات األساسـية التـي
تمت إضافتها للخصائص.

شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
.................................................................................................................................................................
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د

ربط العقدة  Transformبالفيلم املهتـز

الســتكمال خطــوات معالجــة اهت ــزاز الفيلــم وجعــل الفيلــم يتتبــع حركــة اإلطــارات األساس ــية فــي العقــدة ،Transform1
اربــط العقــدة  Transform1بي ــن العقــدة  Viewer1والعقــدة .Read1

شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
.................................................................................................................................................................
فــي هــذه املرحلــة حــذف العقــدة  Tracker1لــن يؤثــر عل ــى معالجــة االهت ــزاز ،حيــث تــم فصــل العقــدة
الحظ
 Transformعنهــا بــكل إطاراتهــا األساس ــية.
 نالحــظ بعــد تشــغيل العــرض وجــود مســافة بي ــن حــدود أبعــاد الفيلــم وأبعــاد املشــروع ،وملعالجــة ذلــك يتــم إضافــةعقدة  Transformأخرى لتغييـرأبعاد الفيلم ،حيث ال يمكن التغييـرفي خصائص العقدة  Transformاألولى لوجود
إطــارات أساســية عليهــا:

قبل إضافة العقدة Transform2

بعد إضافة العقدة Transform2

أّ .
حدد العقدة  Transform1لتظهرالعقدة الجديدة مرتبطة بها.
ب .إلضافة العقدة  :Transform2من شريط مجموعات العقد  املجموعة   Transformاختـر.Transform
ً
ج -إلظهــارالفيلــم كامــا فــي حــدود منطقــة العــرض ،عـ ّـدل أبعــاد الفيلــم مــن خــال مقابــض العقــدة Transform2

حســب مــا ت ــراه مناسـ ًـبا.
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قــارن بي ــن الفيلمي ــن قبــل وبعــد معالجــة االهت ــزاز ،فــي منطقــة العــرض مــن خــال إضافــة عقــدة Viewer
جديــدة.

اســتكمل العمــل فــي املشــروع ّ The Town
وغي ــرفــي خصائــص العقــدة  Tracker1الســتكمال خطــوات
معالجــة اهت ــزازالفيلــم.

توافق عنصرمدمج مع حركة أو اهتـزازالفيلم

معلومة إثرائية

فــي بعــض األفــام يتــم تحريــك الكامي ــرا للحصــول عل ــى املشــهد املطلــوب ،كتحريــك الكامي ــرا رأس ـ ًّـيا لألعل ــى
واألسفل أثناء التصويـرإلظهار�شيء ما ،بحيث إذا تم دمج عنصرمع هذا الفيلم ،فسـيبدو في مرحلة ما
كأنــه يتجــه لألســفل نحــو األرض.
ًّ
طبيعيا،
سنتعرف في هذا الجزء علـى كيفية جعل العنصريتوافق مع حركة الفيلم ،بحيث يبدواملشهد
وتمرالخطوات باملراحل التالـية:
ﺃ�.ﺇﺿﺎﻓﺔ�ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ
�Tracker

ﺏ�.ﺇ�ﺸﺎﺀ�
ﻣﺴﺎﺭ�ﺍﻟﺘ�ﺒﻊ�

ﺝ�.ﺗﺼﺪﻳﺮ�ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ
ﺩ�.ﺭ�ﻂ�ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ
���Transformﺑﺈﻃﺎﺭﺍ��ﺎ�
���Transformﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ�
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شغل الفيلميـن  Plane1و  Plane2من املجلد : Plane

الفيلم Plane1

الفيلم Plane2

والحظ ما يلـي:
 في الفيلم  :Plane1تتجه الطائرة نحو األرض أثناء طيـرانها ،مما يجعل الفيلم يبدو غيـرمنطقي. في الفيلم  :Plane2تظهرحركة الطائرة طبيعية.للتعــرف عل ــى كيفيــة جعــل حركــة الطائــرة تتوافــق مــع حركــة الفيلــم (املوجــود فــي الخلــف) ،اســتدع املشــروع
 Planeمــن املجلــد  ،Planeثــم نفــذ الخطــوات التال ــية:
إضافة العقدة Tracker
أضف العقدة  Trackerواربطها بعقدة  Read1للفيلم .road
إنشاء مسارالتتبع

انتقــل إلطــار بدايــة الفيلــم وهــو اإلطــار( ،)1ثــم أن�شــئ مســارالتتبــع بالضغــط فــي شــريط أدوات  Tracker1عل ــى
األداة . addTracker
حــدد نقطــة بــدء إنشــاء املســار فــي الفيلــم بالضغــط عل ــيها بالــزر األيســرللفــأرة
ضغطــة واحــدة.
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لجعل مسارالتتبع يعالج االهتـزاز في الفيلم وهواملوضع فقط ،اختـرللمسار track1من لوحة خصائص
العقدة   Tracker1قائمة .Trans  Motion –Model
ً
كما تعلمت سابقا ارسم مسارالتتبع بالضغط علـى األداة trackFW

.

تصديـرالعقدة Transformبإطاراتها األساسـية

انتقل إلـى اإلطار( )1وتأكد من أن املسارفعال .Enabled
ب

أ

في لوحة خصائص العقدة  Tracker1
اختـربطاقة  Transformثم:
أ .الخاصية  Motion Typeاختـر
.Match-Move

ب .الخاصية Transform Typeاختـر.Transform
ج .لفصــل العقــدة  Transformعــن العقــدة
 Tracker1ألــغ تفعيــل الخاصيــة  Linkفــي الجــزء
.Export

د

ج

د .في الجزء  Exportاضغط  Exportوالحظ:
ظهور العقدة  Transform1منفصلة عن العقدة Tracker1
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د

ربط العقدة  Transformبالعنصر

الســتكمال خطــوات معالجــة اهت ــزاز الفيلــم وجعــل الطائــرة تتبــع حركــة اإلطــارات األساس ــية فــي العقــدة
 ،Transform1اربــط العقــدة  Transform1بي ــن العقــدة  Merge1والعقــدة ( Read2فيلــم الطائــرة).

شغل العرض من بدايته ،ماذا تالحظ؟
.................................................................................................................................................
اســتدع املشــروع  Trainونفــذ الخطــوات الالزمــة ملعالجــة الحركــة الرأس ــية للفيلــم فــي خلــف منطقــة
العــرض ،لتتوافــق معهــا حركــة الفيلــم فــي مقدمــة العــرض.

مالحظة عامة عند تصديـراملشروع:
للحفاظ على زمن الفيلم حسب زمن الوسيط املضاف للمشروع في حال اختالف معدل اإلطارات
في الثانية الواحدة عن إعدادات املشروع يجب تغييرقيمة  Frame Rateا ( )fpsلكل من خصائص
املشروع وخصائص العقدة  Writeبحيث تطابق خصائص الوسيط.
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التاريخ.......... / ......... :

The Park

ورقة عمل

7

أ

شــاهد الفيلــم  Project7aمــن املجلــد  The Parkلالست ــرشاد بــه ،ثــم اســتدع املشــروع  The Parkمــن نفــس املجلــد
وأضــف العقــدة الالزمــة مــع تغيي ــرمــا يلــزم ملعالجــة اهت ــزازالفيلــم ،ثــم احفــظ املشــروع باســم  The Park1عل ــى محــرك
األقــراص الخــاص بــك ،وصــدره بنفــس االســم كفيلــم باالمتــداد .mp4

بعد التنفيذ
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التاريخ.......... / ......... :

Code Screen

ورقة عمل

7

ب

شــاهد الفيلــم  Project7bمــن املجلــد  Code Screenلالست ــرشاد بــه ،ثــم اســتدع املشــروع  Code Screenمــن نفــس
املجلــد ونفــذ الخطــوات الالزمــة ملعالجــة اهت ــزاز الفيلــم ،ثــم احفــظ املشــروع باســم  Code Screen1عل ــى محــرك
األقــراص الخــاص بــك ،وصــدره بنفــس االســم كفيلــم باالمتــداد .mp4

بعد التنفيذ
التاريخ.......... / ......... :

Road

ورقة عمل

7

ج

شــاهد الفيلــم  Project7cمــن املجلــد  Carلالست ــرشاد بــه ،ثــم اســتدع املشــروع  Carمــن نفــس املجلــد ونفــذ مــا يلــزم
لجعل السيارة تسيرفي مسارها الصحيح ،ثم احفظ املشروع باسم  Car1علـى محرك األقراص الخاص بك ،وصدره
بنفــس االســم كفيلــم باالمتــداد .mp4

قبل التنفيذ
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ماذا تعلمت ؟

عرب عن رأيك

ُ
 1أوضح مفهوم األفالم املهتـزة.
َ
 2أستخدم العقدة  Trackerملعالجة األفالم املهتـزة لتبدومستقرة.
ُ ّ
أوظف العقدة  Trackerفي جعل العناصراملدمجة تتوافق مع حركة األفالم املهتـزة
3
أو متغيـرة املوضع.
الخريطة الذهنية
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 8الصوت
الدرس الثامن

الصوت

ً
أوال :إنشاء ملف جديد
ً
ثانيا :إضافة الصوت
ً
ثالثا :تحريـرالصوت
ً
رابعا :إضافة املؤثرات على الصوت
ً
خامسا :حفظ امللف
ً
سادسا :تصديـرملف الصوت
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ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

Sound

ناقــش بــدر زمــاءه باملجموعــة عــن كيفيــة إضافــة الصــوت للمشــروع بعــد االنتهــاء منــه للحصــول
علــى فيلــم متكا مــل ،فأوضــح لــه املعلــم أ نــه يمكنــه استخ ــدام أ حــد بـرا م ــج تح ــري ــر األف ــام
 Video Editingإلضافــة األصــوات إلــى املشــاريع املصــدرة مــن برنامــج . Natron
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ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

تعرفــت فيمــا ســبق علــى كيفيــة إنتــاج فيلــم وتصدي ــره مــن خــال برنامــج  ،Natronوفــي هــذا الجــزء ســتتعرف علــى أحــد
برامــج معالجــة الصــوت الت ــي تمكنــك مــن تســجيل و إضافــة وتحريــراألصــوات  ،ثــم دمــج الصــوت مــع الفيلــم للحصــول
علــى املنتــج النهائــي.
ويلزم لسهولة وجودة وتنظيم العمل أن تقوم بالتالي:
البحث عن األصوات املناسبة لالستخدام في الفيلم وتجميعها في مجلد واحد.
إنشــاء امللــف الصوتــي وتســجيل األصــوات أو استي ــرادها وتحري ــرها وإضافــة التأثي ــرات الالزمــة عليهــا وضبــط زمــن
امللــف الصوتــي وفــق زمــن الفيلــم .
تصديـرامللف الصوتي.
استخدام أحد برامج تحريـرالفيديو لدمج ملف الصوت مع الفيلم للحصول على املنتج النهائي.
من خالل مصادرالتعلم املتاحة ابحث عن البرامج الحاسوبية املستخدمة لتحريـراألصوات وسجل
اثني ــن منها:

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

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

تتوفــرالعديــد مــن البرامــج والتطبيقــات الحاســوبية املســتخدمة لتحري ــرامللفــات الصوتيــة ومنهــا برنامــج تحري ــرامللفــات
الصوتيــة Audacity

الــذي ســنتعرف فــي هــذا الجــزء علــى بعــض اســتخداماته.

يمكنك التعرف على واجهة البرنامج ومزاياه من خالل مجلد  QRاملوجود في غالف الدرس.
سنتعرف في الخطوات التالية على كيفية إضافة األصوات الالزمة للمشروع  Safe_Trip_Solvedعبـربرنامج .Audacity

في البداية شغل برنامج  Natronثم استدع املشروع  Safe Tripفي املجلد  Safe Trip_Soundثم اتبع ما يلي:
 تأكــد مــن مطابقــة معــدل اإلطــارات فــي الثانيــة إلعــدادات املشــروع  Project Settingsوللعقــدة  Writeمــع العقــدة Readللوســيط األصلــي.
ّ
 ملعرفــة زمــن الفيل ــم غـي ــرط ــريقة ع ــرض ال ــزمن فــي خ ــط ال ــزمن مــن ع ـ ــدد اإلط ـ ــارات إلــى عــدد الثوانــي بالضغــط علــى.
واختيــار
األداة
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بعــد معرفــة زمــن املشــروع ومطابقتــه بزمــن الوســيط األصلــي ســيتم تجهي ــزاألصــوات للمشــروع  Safe trip Solvedمــن
خــال برنامــج  Audacityحيــث ســيتم فــي هــذا املشــروع التعامــل مــع عــدة أصــوات:
يتم فصل الصوت من الوسيط األصلي في املشروع وهو الفيلم . Safe Trip Film
استيـراد صوت سيارة الشرطة من ملف صوتي وهو امللف . Sound 1
إضافة تسجيل صوتي لثالث عبارات ( لقيادة آمنة  -اربط حزام األمان  -ضع الهاتف النقال في مكانه املخصص)
لتظهرهذه األصوات بالتـزامن مع العبارات كما بالجدول التالي :
العبارة املسجلة
لقيادة آمنة
اربط حزام األمان
ضع الهاتف النقال في مكانه املخصص
ً
مناسبا لزمن الفيلم .
بحيث يكون زمن الصوت
شغل برنامج  Audacityثم نفذ ما يلي:
أو ً
ال

إنشاء ملف جديد

ثانياً

إضافة الصوت

يتم تشغيله عند الثانية
3:21
9:00
13:13

ً
عنــد تشــغيل البرنامــج يتــم إنشــاء ملــف جديــد تلقائيــا  ،وإلنشــاء
ملــف جديــد اخت ــر مــن قائمــة  Fileاألمــر New

مــن خــال مصــادرالتعلــم املتاحــة ابحــث عــن الفــرق بي ــن الصــوت األحــادي  Monoوالصــوت الثنائــي
 Stereoوســجل الفــرق بي ــنهما فــي الجــدول التالــي:

الصوت األحادي Mono

الصوت الثنائي Stereo -

.............................................................................. ..............................................................................
.............................................................................. ..............................................................................
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يتـيح البـرنامج إضافة الصوت من خالل:
ﺇﺿﺎﻓﺔ�ﺍﻟﺼﻮﺕ

ﺃ.ﻓﺼﻞ�ﺍﻟﺼﻮﺕ�ﻣﻦ�ﻓﻴﻠﻢ�

أ

ﺏ.ﺍﺳﺘ��ﺍﺩ�ﻣﻠﻒ�ﺍﻟﺼﻮﺕ�

ﺝ���.ﻴﻞ�ﺍﻟﺼﻮﺕ�

فصل الصوت من فيلم:

يتيح البرنامج إمكانية فصل الصوت من فيلم بطريقتيـن ،وللتعرف على ذلك استكمل العمل في امللف الذي أنشأته
واتبــع التالــي:
• الطريقة األوىل:
فــي هــذه الطريقــة يتــم تســجيل الصــوت الواصــل للســماعات باعتبارهــا جهــاز إدخــال( وال يلتقــط األصــوات مــن
امليكروفــون ).
وللتعرف على ذلك اتبع الخطوات التالية:
الختيارطريقة تسجيل الصوت :من شريط األدوات
 الجزء   Audio HostاخترالخيارWindows WASAPI

الختيارجهازإدخال الصوت حدد من شريط األدوات في الجزء
الخاص بامليكرفون  Recorder Deviceسماعات الجهاز.

لتسجيل الصوت من الفيلم : Safe Trip Film
أ .افتح الفيلم من خالل أحد مشغالت األفالم  ،وأوقف التشغيل.
ب .شغل برنامج . Audacity
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.
ج .للبدء بالتسجيل اضغط أداة التسجيل
د .كبرنافذة مشغل األفالم من شريط املهام  ،وشغل الفيلم .
ه .عند انتهاء الفيلم  ،كبرنافذة برنامج  Audacityمن شريط املهام  ،وأوقف التسجيل

الحظ مسارالصوت
ويظهر فيه املوجات الصوتية

.

الحظ اسم املقطع الصوتي
ولوحة خصائصه

ً
سيتم التعرف الحقا على كيفية تحريـرامللف إلزالة أجزاء الصوت غيـراملرغوب فيها.
• الطريقة الثانية:
 بالسحب واإلفالت اسحب الفيلم املطلوب فصل الصوت منه وهوالفيلم  Safe Trip Filmمن املجلد Safe_Trip_Soundوأفلته في شاشة البرنامج.
الحظ تم فصل الصوت من الفيلم وإضافته في مسارجديد .
لالنتقال إلى بداية امللف ثم شغله ،ماذا تالحظ؟
اضغط على األداة.................................................................................................................................................................

ب استـيـراد ملف الصوت
للتعرف على كيفية استيـراد ملف الصوت  – Sound1وهو الصوت املطلوب في بداية الفيلم  -للمشروع
ّ
لالنتقال إلى البداية ،ثم ِنفذ الخطوات التالية:
 Safe Trip Solvedاضغط على األداة

من قائمة   Fileاألمر  Importاختـرمن القائمة الفرعية األمر.Audio
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أ
ب

في صندوق املحاورة:
أ .حدد مكان حفظ امللف.
ب .اختـرامللف Sound1
ج .اضغط Open

ج

موجــات امللــف الصوت ــي  ، Sound1والحــظ لوحــة الخصائــص عل ــى ال ــيسار باســم
ملــف الصــوت والت ــي تمكنــك مــن كتــم الصــوت أو تقل ــيل مســتوى الصــوت .
 ،مــاذا تالحــظ؟
 شــغل امللــف بالضغــط عل ــى األداة..................................................................................................................................
 يمكن اختيارعدة ملفات الستيـرادها إلى مشروع الصوت . يمكنــك إضافــة ملــف الصــوت بس ــحبه مــن املجلــد املطلــوب وإفالتــه فــي نافــذة الب ــرنامج. -يقبل البـرنامج معظم امتدادات الصوت شائعة االستخدام مثل ...MP3,WAV,Ogg,FLACوغيـرها.
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ج

تسجيل الصوت

يتيح البرنامج تسجيل تعليق صوتي وتصديـره كملف صوتي.

ّ
للتعرف على خطوات تسجيل التعليق الصوتي للنص ( لقيادة آمنة ) نفذ الخطوات التالية:
للبدء بعملية تسجيل الصوت :
احرص على توصيل امليكرفون قبل تشغيل البرنامج ليتم التعرف عليه مباشرة ،وإذا لم يتم التعرف على امليكرفون
اخترمن شريط األدوات  قائمة أجهزة التسجيل  امليكرفون الخاص بك.

إلضافة مسارجديد اخترمن قائمة Tracks
األمرStereo Track  Add New
والحظ ظهور املسارالجديد أسفل املسارات السابقة كما بالصورة التالية:

لوحة خصائص  Audio Trackتتيح لك تحديد مقطع الصوت ،تغييـراسمه ،التحكم
بحجم الصوت وتدفقه بيـن السماعات لليسارأواليميـن وكتم صوت املسار.

قبــل التســجيل تأكــد مــن كتــم الصــوت لجميــع املســارات االخــرى مــن خــال الــزر
وانتقــل إلــى بدايــة املســار.
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للبدء بالتسجيل اضغط بالزر األيسرللفأرة في شريط األدوات على أداة التسجيل.

والحظ تحول أداة التسجيل إلى
تحدث لتسجيل التعليق الصوتي املطلوب (لقيادة آمنة) ،والحظ في منطقة العمل ظهور مؤشرأحمريدل على عملية
التسجيل ،وتظهرموجات الصوت.

إلنهاء التسجيل اضغط في شريط األدوات على زر اإليقاف

.

 -لتشغيل ملف الصوت واالستماع للتسجيل اضغط على زر التشغيل

 ،ماذا تالحظ؟

................................................................................................................................................................
كرر الخطوات السابقة (  ) 6-4لتسجيل التعليقيـن الصوتييـن املتبقييـن  ،والحظ وجود الخط الفاصل بيـن مقاطع
الصــوت.

ضع الهاتف في املكان املخصص له

الصوت لقيادة آمنة

اربط حزام األمان
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ثالثاً
تحريـر الصوت
ً
ً
لتتمكن من التعامل مع الصوت كامال أو مع مقطع منه يجب أوال تحديده حيث يتيح البرنامج الكثيـرمن التأثيـرات
مثل تضخيم الصوت ،إضافة صدى ،التال�شي ،إزالة الضوضاء ،التقسيم وغيـرها.
ّ
وللتعرف على بعض هذه التأثيـرات استكمل العمل في امللف الذي أنشأته ونفذ الخطوات التالية:

أ

التح ـ ـ ـ ــديد

ً
تحديد املقطع كامال:
مــن لوحــة خصائــص مقطــع الصــوت  اضغــط عل ــى الــزر  Selectوالحــظ تغي ــرلــون خلفيــة جميــع املقاطــع الصوتيــة
للمســار.

تحديد مقطع من مسارالصوت:
لتحديد مقطع من مسارالصوت اتبع الخطوات التالية :
.

 .1من شريط األدوات اختـرأداة التحديدSelection Tool
 .2ضع مؤشرالفأرة عند اإلطاراملطلوب علـى املوجة الصوتـية.
 .3اضغط باستمراربالزر األيسرللفأرة واسحب للـيميـن أو الـيساروعند استكمال التحديد أفلت زر الفأرة.

الحظ تغيـرلون خلفية املقطع املحدد .
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ب حذف مقطع من ملف الصوت
 .1حدد املقطع املطلوب حذفه .
 .2اضغط في لوحة املفاتيح  Deleteأو . Backspace
شغل الصوت من بدايته ،ماذا تالحظ؟
......................................................................................................................................................
 -يمكنك التـراجع عن آخرخطوة من خالل قائمة  Editاألمر ،Undoأو الضغط علـى .Ctrl+Z

ج نقل مقطع الصوت
لنقل مقاطع الصوت للتعليقات الصوتية الثالث ليبدأ تشغيلها عند الزمن املناسب لكل منها :
 .1اضغط من شريط األدوات على األداة  Time Shift Toolوالحظ تغيـرشكل املؤشر إلى
 .2ضع مؤشرالفأرة على مقطع الصوت وبالسحب و اإلفالت غيـرموضعه إلى املكان املناسب.

الثانية 13:13

الثانية 9

.

الثانية 3:21

ع ـ ــند استي ــراد عـ ــدة ملفــات لدمجهــا فــي ملــف واحــد يمكنــك ترتيبه ــا لتعمــل علــى التوالــي لتناس ـ ــب
مــن شــريط أدوات  Toolsوتحريــك املقطــع لليمي ــن أو اليســار.
الفيلـ ــم باس ــتخدام األداة
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د

نسخ مقطع من ملف الصوت

لتكرارصوت سيارة الشرطة  Sound1في نهاية املسار ،اتبع الخطوات التالية:
 .1حدد املقطع املطلوب نسخه.
 .2اختـرمن قائمة  Editاألمر Copyأو في لوحة املفاتـيح اضغط علـى Ctrl + C
 .3وضع املؤشرفي املكان املطلوب اللصق فيه.
 .4اختـرمن قائمة  Editاألمر Pasteأو في لوحة املفاتـيح اضغط علـى . Ctrl + V

.

شغل الصوت من بدايته ،ماذا تالحظ؟
......................................................................................................................................................

الحظ

يمكنك ضبط موضع املقطع بعد نسخه بنقل موضعه كما تعلمت في الخطوة السابقة.

هـ التحكم بمستوى الصوت

ً
يمكنــك رفــع أو خفــض مســتوى الصــوت للمســاركامــا أو جــزء منــه عــن األصــوات األخــرى ،وذلــك إلبــرازالصــوت علــى
األصــوات األخــرى.
للتعــرف علــى كيفيــة خفــض الصــوت الــذي تــم فصلــه مــن الفيلــم وهــو  Safe trip filmخــال املــدة الزمنيــة للتعليــق
الصوتــي (لقيــادة آمنــة) اتبــع الخطــوات التاليــة:

حدد الصوت املطلوب خفضه خالل املدة الزمنية للتعليق الصوتي (لقيادة آمنة).

اضغط قائمة  Effectاألمر.Amplify
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ً
مناسبا.
في صندوق املحاورة تحكم بمستوى خفض الصوت كما تراه

ملعايـنة مستوى الصوت
لدقة العمل أثناء التعامل مع موجات الصوت كبرعرضها باســتخدام األداة
بتدوي ــرعجلــة الفــأرة لألمــام و الخلــف مــع الضغــط علــى . Ctrl

رابعاً

في شــريط األدوات أو

إضافة املؤثرات على الصوت

يوفرالبرنامج مجموعة متنوعة من املؤثرات الجاهزة التي يمكن استخدامها بسهولة من خالل قائمة  Effectإلضافة
بعض التأثيـرات الصوتية مثل الصدى والتال�شي وزيادة السرعة وتقليل الضجيج وغيـرها الكثيـر.
استكمل العمل باملشروع الذي أنشأته ،وحدد ً
جزءا من الصوت وتعرف على وظائف التأثيـرات التالية
مــن قائمــة  Effectمــن خــال تطبيقهــا وتشــغيل الصــوت مــن بدايتــه فــي كل مــرة ،ثــم ســجل اســتنتاجك فــي
الجــدول التالــي:

التأثيـرChange Speed
التأثيـرEcho
التأثيـرRepeat
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معلومة إثرائية

مــن أهــم مميــزات البرنامــج والتــي تمكــن املســتخدم مــن عــزل الضوضــاء فــي خلفيــة التســجيل الصوتــي بحــذف
اإلزعــاج والتشــويش فــي الخلفيــة للحصــول علــى تســجيل صوتــي نقــي ،ولهــذا ي ــنصح عنــد تســجيل الصــوت
بعدم التحدث بضع ثوان ،حيث إنها تعتبرخلفية صامتة يمكن من خاللها التعرف على األصوات املحيطة
والتحكــم بمســتوى الضوضــاء.
وللتعرف على كيفية تقليل الضجيج استدع املشروع  Noiseمن املجلد  Lesson8ونفذ الخطوات التالية:
حدد الثواني الخمس األولى في بداية الصوت.

من قائمة   Effectاختراألمر. Noise Reduction

لتحديــد مســتوى الضوضــاء املحيطــة اضغــط فــي
صنــدوق املحــاورة علــى Get Noise Profile
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حدد مسارالصوت الذي تريد إزالة الضوضاء منه
ً
كامــا ،ثــم كــرر الخطــوة  ،2وفــي صنــدوق املحاورة في
الخاصية ()dBا : Noise Reduction
اكتــب الرقــم مباشــرة أو حــرك املؤشــر
أ للحصــول علــى مســتوى الصــوت املناســب.
ج

ب استمع للصوت بعد إزالة الضوضاء.
 شغل الصوت من بدايته ،ماذا تالحظ؟................................................................................................................................................
قد يتأثرمستوى الصوت في امللف بتقليل الضوضاء فيه.
خامساً

حفظ امللف

ً
يمكنك حفظ امللف كمشروع للتعديل عليه الحقا بامتداد  aupباتباع الخطوات التالية:
من خالل قائمة  FileاختـراألمرSave Project As

تظهررسالة تنبيه توضح أن امللف سيتم حفظه كمشروع يمكن
ً
تحريـره حيث يمكن الحقا فتحه وتحريـره في البرنامج.
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أ

في صندوق املحاورة:
أ .حدد محرك األقراص املطلوب.
ب  .اكتب اسم امللف ولـيكن Project
ج .اضغط .Save
ج

سادساً

ب

تصديـر ملف الصوت

لتصديـراملشروع كملف صوتي اتبع الخطوات التالـية:

من قائمة   FileاختـراألمرExport
أ

تظهــر قائمــة فرعيــة اخت ــر منهــا االمتــداد املطلــوب
ول ــيكن Export As MP3

في صندوق املحاورة:
أ .حدد محرك األقراص.
ب .اكتب اسم امللف.
ج .اضغط .Save
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يمكن تصديـرمقطع من ملف الصوت بتحديده ثم من
قائمة   Fileاختـراألمر Export Selected Audioثم التعامل مع صندوق املحاورة.

شغل برنامج  Audacityثم نفذ ما يلي:

إفصل الصوت من الفيلم .Lion
أضف الصوت  Animalsليكون في الوقت املناسب نهاية الفيلم.
ً
ً
ً
سجل تعليقا صوتيا مناسبا للمشروع .Lion
تحكم بمستوى الصوت.
ثم احفظ املشروع باسم  Lionعلى محرك األقراص الخاص بك وصدره بنفس االسم واملكان بامتداد . MP3
معلومة إثرائية

يمكنك دمج الفيلم مع الصوت من خالل عدة برامج منها على سبيل املثال:
 Blender العروض التقديمية Microsoft Power Point برنامج صانع األفالم Windows Movie Maker محرر الفيديوويمكنك استرجاع الخطوات من خالل محتوى مجلد الرمز  QRاملوجود في غالف الدرس.
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ورقة عمل

التاريخ.......... / ......... :

8

أ

اخترأحد املشاريع التالية التي سبق لك التعامل معها في برنامج Natron
اسم املشروع

الفيلم املستخدم في املشروع

اسم املشروع

الفيلم املستخدم في املشروع

Romour

Romour

Weather

Weather

Ashab Alhemam

Ashab Alhemam

Save Energy

Save Energy

Our Children

Our Children Massage

فــي برنامــج  Audacityأن�شــئ مشـ ً
ـروعا جديـ ًـدا وافصــل الصــوت مــن الفيلــم األصلــي املســتخدم فــي املشــروع ً
علمــا
بــأن األفــام موجــودة فــي املجلــد   Lesson8املجلــد الفرعــي .Films
أضــف األصــوات املناســبة ،والتأثي ــرات املختلفــة مــن اختيــارك ،ثــم احفــظ امللــف باســم  Project1علــى محــرك
األقــراص الخــاص بــك ،ثــم صــدره بنفــس االســم باالمتــداد .MP3
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ماذا تعلمت ؟

1
2
3
4
5
6

عرب عن رأيك

ُ
ً
ً
ً
جديدا.
صوتيا
أن�شئ ملفا
ُ
ً
أضيف ملفا صوت ًـيا.
ُ
أفصل الصوت من فيلم.
ُ
ً
مقطعا صوت ًـيا.
أسجل
َ
أحفظ امللف .
ُ
ً
مقطعا منه وأتعامل معه.
أحدد الصوت أو

ُ
أضيف تأثيـرات مختلفة علـى الصوت مثل الصدى والتال�شي وإزالة الضوضاء...
7
وغيـرها.
ُ
 8أصدرامللف كملف صوت بامتداد .MP3
الخريطة الذهنية
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التخزينالسحابي

الوحــدة الثانية

األدوات الرقمية
التخزيـن السحابي
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التخزينالسحابي
الدرس األول

التخزيـن السحابي

ً
أول :التخزيـن السحابي .OneDrive
ً
ثانيا :إنشاء حساب علـى موقع التخزيـن السحابي .OneDrive
ً
ثالثا :التعامل مع امللفات في . OneDrive
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أثناء تبادل بدر امللفات مع زمالئه عبـر البـريد اإللكتـروني الستكمال مشروعهم فوجئ بصندوق
محــاورة يحتــوي رســالة تفيــد بــأن حجــم املرفقــات لرســالة الب ــريد اإللكت ــرونية (امللفــات) كبي ــر
وال يمكــن إرســاله ،فتســاءل عــن كيفيــة الت ــراسل اإللكت ــروني للملفــات كبي ــرة الحجــم.

التخزينالسحابي

ﺍﻟﺘﻌـﻠـﻢ

مــن خــال مصــادر التعلــم املتاحــة شــارك زمــاءك فــي التعــرف عل ــى بعــض التطبيقــات الت ــي تت ــيحها
شــركة  Microsoftواكتــب الرقــم املناســب أســفل كل منهــا.

5- Outlook

4- OneDrive

3- PowerPoint

2- Excel

1- Word

ً
مــن خــال النشــاط الســابق نالحــظ أن جميــع الرمــوز لتطبيقــات تــم التعــرف عل ــيها مســبقا فــي الســنوات الدراس ــية
والت ــي ت ــرمز لب ــرنامج التخزي ــن الســحابي.
الســابقة ماعــدا الرمــز
التخزيـن السحابي :
عبــارة عــن مســاحة تخزي ــنية تســتخدم لحفــظ امللفــات وإمكانيــة الوصــول إل ــيها وتحديثهــا ومشــاركتها ،وتتمي ــز
بإمكانيــة تبــادل امللفــات كبي ــرة الحجــم الت ــي ال يمكــن إرســالها كمرفــق بالب ــريد اإللكت ــروني بإرســال رابــط للوصــول
إليهــا ،وذلــك باســتخدام أي جهــاز حاســب آل ــي أو جهــاز لوحــي أو هاتــف ذ ـكـي متصــل بشــبكة اإلنت ــرنت مــن أي موقــع
بالعا لــم.

إمكانية وصول املستخدم مللفاته من الحواسـيب واألجهزة املتصلة باإلنتـرنت
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يمكنــك مزامنــة امللفــات بي ــن األجهــزة ومحــرك التخزيــن الســحابي ،فــإذا قمــت بإجــراء أي تعديــل فــي
محتــوى املجلــد الخــاص بــك فــي الجهــاز فس ــيتم إجــراء التعديــل نفســه فــي محتــوى محــرك التخزيــن
الســحابي والعكــس صحيــح.
وفي هذا الجزء سنتعرف علـى كيفية استخدام خدمة التخزيـن السحابي  OneDriveكمثال ألحد املواقع اإللكتـرونية
التـي تقدم هذه الخدمة.
أو ً
ال

التخزيـن السحابي OneDrive

خدمة مقدمة من شــركة  Microsoftتت ــيح تخزي ــن ومشــاركة امللفات من أي مكان وعل ــى أي جهاز حاســب آل ــي أو
جهــاز لوحــي أو كفــي متصــل باإلنت ــرنت ،وه ــي تتمي ــز بعــدة ممي ــزات نذكــر منهــا مــا يل ــي:
إنشــاء ملفــات عب ــرالتطبيقــات الســحابية لبرنامــج  Officeوحفظهــا وفــق املســاحة التخزي ــنية املتاحــة لــك علــى
محرك التخزين السحابي الخاص بك.
وصــول املســتخدم للملفــات الخاصــة بــه مــن أي جهــاز متصــل
باإلنتـرنت حيث يمكن استخدام جهازحاسب آلـي أو جهاز لوحي
أو كفي ملتابعة امللفات ومزامنتها ألي تحديث يتم إجراؤه علـى كل
األجهــزة الخاصــة باملســتخدم.
ً
حرصا علـى أمن وخصوصية ملفاتك ،إذا كنت تستخدم جهازحاسب آلـي لـيس جهازك الشخ�صي
احرص علـى مراعاة النقاط التالـية:
 عدم استخدام شبكة  Wi-Fiعامة. عدم تحديد خيار تذكركلمة املرورعند تسجيل الدخول. تسجيل الخروج من الحساب عند انتهاء العمل.أما إذا كنت تستخدم جهازك الخاص (الشخ�صي) فاحرص علـى عدم استخدام شبكة  Wi-Fiعامة.
املشاركة والتعاون.
إمكانيــة مشــاركة امللفــات واملجلــدات مــع اآلخري ــن بإرســال
رابــط املشــاركة بالبريــد اإللكترونــي أو بأحــد مواقــع التواصــل
االجتماعــي مــع إتاحــة الفرصــة لهــم للتعديــل عل ــيها.
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تأكد من عدم فتح الروابط غيـرمعروفة املصدر واحرص علـى عدم إرسالها لآلخريـن.
إنشاء حساب للدخول إلـى خدمة التخزيـن السحابي OneDrive

ثانيـًا
إلنشاء حساب لتسجيل الدخول إلـى خدمة التخزيـن السحابي  OneDriveاتبع الخطوات التالـية:

ادخل علـى موقع https://onedrive.live.com/about/ar-kw

ثم اضغط علـى رابط

قد يختلف محتوى الصفحات بتحديث موقع .Microsoft

تظهرصفحة تسجيل الدخول وإنشاء الحساب.

اضغط علـى
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تظهرصفحة إنشاء الحساب.

والحظ االنتقال لصفحة كتابة عنوان بـريد إلكتـروني جديد.

اضغط علـى

اكتب عنوان الحساب املقتـرح واختـرمزود خدمة البـريد اإللكتـروني ثم اضغط علـى

.

والحظ ظهور صفحة تعييـن
كلمة املرور:

لكتابة عنوان الحساب
اختـيارمزود خدمة البريد اإللكتروني
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اكتب كلمة املرور

التخزينالسحابي

الستكمال إنشاء الحساب اكتب الحروف التـي تـراها ،ثم اضغط التالـي والحظ االنتقال لصفحة .OneDrive

 تم إنشاء حساب بـريد إلكتـروني جديد ،وعلـيه تم توفيـرخدمة التخزيـن السحابي لهذا الحساب. يمكنك الدخول إلـى الحساب من خالل موقع . onedrive.live.com/about/ar-kwمعلومة إثرائية

يمكن استخدام خدمة التخزيـن السحابي من خالل حسابك الخاص الذي وفرته لك وزارة التـربية.
ً
ثالثا

التعامل مع امللفات يف OneDrive

تسجيل الدخول لخدمة التخزيـن السحابي :OneDrive
لتسجيل الدخول لخدمة  OneDriveاتبع الخطوات التالـية:

ادخل علـى موقع
onedrive.live.com/about/ar-kw
ثم اضغط علـى رابط

:
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لتظهرصفحة تسجيل الدخول اكتب عنوان
ً
.
حسابك كامل ثم اضغط علـى

تظهرصفحة كتابة كلمة املروراكتب كلمة املرور ،ثم اضغط علـى

والحظ االنتقال لصفحة .OneDrive

إلنشاء مجلد أو ملف

لرفع مجلد أو ملف من الجهاز

رمزاسم املستخدم

لتغييـرطريقة عرض امللفات

لعرض امللفات التـي تم حذفها
لعرض امللفات التـي تمت مشاركتها
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رفع امللفات  /املجلدات

ً
لرفع مجلد أو ملف علـى خدمة التخزيـن السحابي  ،OneDriveفمثل لرفع ملف "مميـزات  "OneDriveمن مجلد
 Workpapersاتبع الخطوات التالـية:
اضغــط عل ــى
فــي جــزء
ظهــور صنــدوق محــاورة .Open

واخت ــرمــن القائمــة

الخيــارامللفــات ،والحــظ

من مجلد  Workpapersاختـرامللف "مميـزات  "OneDriveاملطلوب ،ثم اضغط  Openوالحظ ظهور امللف في
جزء امللفات في صفحة .OneDrive

يمكنك رفع امللف بسحبه من املجلد املطلوب ثم إفالته في صفحة امللفات في .OneDrive
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مشاركة امللفات/املجلدات:
ملشاركة امللف "مميـزات  "OneDriveمع حساب آخراتبع الخطوات التالـية:

في جزء

انقل مؤشرالفأرة للملف املطلوب مشاركته والحظ ظهور أداة مشاركة

اضغــط عل ــى أداة مشــاركة
الب ــريد اإللكت ــروني.

والحــظ ظهــور صنــدوق املحــاورة الخــاص بإرســال رابــط مشــاركة امللــف عب ــر

أ .لتحديد صالحيات املشاركة
(للعرض ،التحريـر ،تحديد
تاريخ انتهاء الصالحية)... ،

ج -إلرسال رابط املشاركة
اضغط علـى إرسال.
د  .تظهرالرسالة التالـية :
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بجانب اسم امللف.

ب -اكتب عنوان الب ــريد اإللكت ــروني
للحســاب املطلــوب مشــاركة امللــف
معه ،ويمكنك كتابة أكثرمن عنوان
ب ــريد إلكت ــروني.
لنســخ رابــط املشــاركة إلرســاله (ألحــد
مواقــع التواصــل االجتماعــي).... ،

التخزينالسحابي
 .1سجل دخولك لخدمة  OneDriveبالحساب الخاص بك.
 .2ارفع ملف " "What is OneDriveاملوجود في مجلد .Workpapers
 .3أرسل رابط مشاركة امللف "  "What is OneDriveإلـى عنوان حساب البـريد اإللكتـروني الخاص بمعلمك.

د التعامل مع امللفات التـي تمت مشاركتها:
لعرض امللفات التـي تمت مشاركتها بواسطتي أو بواسطة أشخاص آخرين معي اضغط علـى
عرض امللفات التـي تمت مشاركتها.

والحظ

لعرض امللفات التـي تمت مشاركتها من قبل صاحب
حساب البـريد اإللكتـروني
لعرض امللفات التـي تمت مشاركتها مع حساب بـريد
إلكتـروني ملستخدم آخر
يظهرهنا اسم املستخدم الذي أرسل امللف للمشاركة
معايـنة امللف املرسل للمشاركة

شاشة امللفات التـي تم إرسالها (تمت مشاركته بواسطتـي)
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 لتحديد امللف الذي تمت مشاركته انقل مؤشرالفأرة نحو امللف والحظ ظهور الرمزوظهور شريط أدوات التعامل مع امللف.
اضغط علـيه والحظ تحوله للرمز
لفتح امللف

ملشاركة امللف الذي تمت مشاركته
مع حساب بريد إلكتروني آخر

بجانب اسمه ،ثم

لتنزيل امللف على الجهاز

شاشة امللفات التـي تم استقبالها (تمت مشاركته بواسطة)
إلزالة امللف من قائمة امللفات التـي تمت مشاركتها

اسم املستخدم الذي أرسل امللف للمشاركة
لتنزيل امللف علـى الجهاز
لفتــح امللــف الــذي تمــت مشــاركته
مــن قبــل حســاب آخــر
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 .1من خالل صفحة  OneDriveاستعرض امللف " " What is OneDrive2الذي أرسل لك معلمك
رابط مشاركته ،اكتب اسمك في نهايته.
معلومة إثرائية

عند الضغط علـى امللف املطلوب فتحه في نافذة املشتركة فإنه يتـيح خياريـن في القائمة:
لفتح امللف عبـرالتطبيق السحابي
لفتح امللف عبـرالتطبيق املثبت علـى الجهاز
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التاريخ.......... / ......... :

توصيات املشروع

ورقة عمل

1

أ

 .1سجل الدخول علـى .OneDrive
 .2ارفع امللف "توصيات املشروع" املوجود علـى محرك األقراص .Wokpapers
 .3أعد تسمية امللف " توصيات املشروع " إلى " توصيات اسمك "
 .4أرسل رابط مشاركة امللف "توصيات املشروع" إلـى عنوان البـريد اإللكتـروني الخاص بزميلك املجاور.
 .5افتح امللف "أسماء املشاريع" املرسل من قبل معلمك وسجل أمام رقمك في الجدول اسمك واسم مشروعك ،ثم
احفظ التعديالت.
 .6سجل خروجك من الحساب.

التاريخ.......... / ......... :

جدول املشاريع

ورقة عمل

1

ب

 . 1سجل الدخول علـى .OneDrive
ً
ً
 .2اضغط ضغطا مزدوجا على املصنف "ورقة عمل ب" املرسل من قبل معلمك وسجل أمام رقمك في الخلـية
املناسبة في العمود  Bاسمك وفي العمود  Cاكتب فردي أو جماعي حسب آلية العمل في املشروع .
 .3إذا كنت تعمل ضمن فريق سجل في الخلـية املناسبة في العمود  Dأسماء أعضاء الفريق.
 .4احفظ التعديالت وسجل خروجك من الحساب.
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ماذا تعلمت ؟

1
2
3
4
5
6

عرب عن رأيك

ُ
أوضح مفهوم التخزيـن السحابي.
ُ
أعدد مزايا خدمة التخزيـن السحابي . OneDrive
ُ
ً
حسابا لخدمة .OneDrive
أن�شئ
ُ
أسجل الدخول لخدمة .OneDrive
َ
ُ
أرفع وأشارك امللفات/املجلدات عبـرخدمة .OneDive
َ
أتعامل مع امللفات التـي تمت مشاركتها بفتحها ،تحميلها ،مشاركتها مع حسابات
أخرى ،وإزالتها من قائمة امللفات التـي تمت مشاركتها.
الخريطة الذهنية
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الوحــدة الثالثة

املنتجات الرقمية
املش ـ ــاريع

194
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املشروع
هــومنتــج رقمــي لعمــل تعاونــي (جماعــي أوفــردي) يعــزز القيــم واملهــارات الت ــي اكتســبتها خــال العــام الدراس ــي الحال ــي
واألعــوام الســابقة.
هدف املشروع
عزيـزي املتعلم :يهدف املشروع إلـى إكسابك السلوكيات والقيم واملهارات التالـية:

ﺗﻘﺒﻞ�ﺁﺭﺍﺀ ﺯﻣﻼﺋﻚ

ﺗﺤﻤﻞ�ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺒ���ﻋﻦ�ﺭﺃﻳﻚ
ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ

�ﻌﻠﻢ�ﻣهﺎﺭﺍﺕ�ﺟﺪﻳﺪﺓ

�ﻌﺎﻭﻧﻚ�ﻭﺗﻮﺍﺻﻠﻚ
ﻣﻊ�ﺯﻣﻼﺋﻚ
ﺗﻮﻇﻴﻒ��ﻞ�ﻣﺎ��ﻌﻠﻤﺘﻪ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ���ﻣﺸﺮﻭﻋﻚ
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ﺗﻨﻈﻴﻢ�ﻭﻗﺘﻚ�ﻭﺍﺳ�ﺜﻤﺎﺭﻩ

ﺗﻄﺒﻴﻖ�ﻣﺎ��ﻌﻠﻤﺘﻪ���ﺪﻣﺔ�ﺍﳌﻮﺍﺩ�ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ�ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺃﻭ�ﺍﻟﻘﻴﻢ�ﺍﻟ��ﺑﻮ�ﺔ�ﺃﻭ�ﺍ��ﺎﻻﺕ�ﺍ��ﻴﺎﺗﻴﺔ.
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مراحل إنتاج املشروع

ﺍﻋﺪﺍﺩ�ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﺗﺮﻛﻴﺐ�ﺍﻷﻓﻼﻡ

Video Compositing

ﺗﺤﺮ�ﺮ�ﺍﻷﻓﻼﻡ

Video Editing

�ﻓﺮﺩﻱ

ﺇﺿﺎﻓﺔ�ﺍﻟﺘﺄﺛ��ﺍﺕ�ﻋﻠ��ﺎ
�ﻓﺮﺩﻱ

��ﺍﻧﺘﺎﺝ�ﻣﺸهﺪ�ﻛﻔﻴﻠﻢ
�ﻓﺮﺩﻱ

�ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ�ﻣﺸﺎهﺪ
�ﻓﺮﺩﻱ�ﺃﻭ�ﺟﻤﺎ��

�ﺗﺠﻤﻴﻊ�ﺍﳌﺸﺎهﺪ�ﻭﺗﺤﺮ�ﺮهﺎ
�ﻓﺮﺩﻱ�ﺃﻭ�ﺟﻤﺎ��

�ﺍﻧﺘﺎﺝ�ﻓﻴﻠﻢ�ﻣﺘ�ﺎﻣﻞ
�ﻓﺮﺩﻱ�ﺃﻭ�ﺟﻤﺎ��

آلـية املشروع
يمكنك إنتاج مشــروعك بشــكل فردي أو ضمن مجموعة كمشــروع متكامل لتصميم منتج رقمي مكون من مشــهد
أو عــدة مشــاهد بحيــث ي ــنجزكل عضــو ب ـ الفريــق مشــهد يتــم فيــه توظيــف املهــارات املناســبة للحصــول عل ــى الفكــرة
املطلوبــة ،ثــم يتــم تجميــع وتحري ــراملشــاهد للحصــول عل ــى فيلــم متكامــل.
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أمثلة ملشاريع مقتـرحة
فيلــم إرشــادي عــن االحتفــاالت باألعيــاد الوطنيــة.
فيلــم تعل ــيمي لشــرح إحــدى املــواد الدراس ــية.
فيلــم ارشــادي لخدمــة املجتمــع أو أحــد املجــاالت الحيات ــية.
فيلــم لرصــد بعــض الظواهــر الســلبية فــي املجتمــع والحــث عل ــى تالفيهــا أو التنفي ــر منهــا.
فيلــم لبعــض الظواهــر اإليجابيــة وإب ــرازها والحــث عل ــيها.
فيلــم لتعزي ــز إحــدى القيــم الت ــربوية والحــث عل ــيها وإب ــرازها.
أي تصميــم مبتكــر يتــم االتفــاق عل ــيه مــع معلمــك.
يمكن الحصول علـى الوسائط من اإلنتـرنت أو يتم تصويـرها ِبإشراف معلمك.
نماذج ملشاريع تم تنفيذها

تتميـزاألعمال بإتقانها..
ً
قال رسول هللا صلـى هللا علـيه وآله وسلم( :إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه)

198

الوحدة الثالثة :املنتجات الرقمية
مهارات اضافية
يمكنك التـزود ببعض املهارات اإلضافية من خالل هذا الرابط
التوصيات
راجع التوصيات املوجودة في كتاب الجزء األول ص ( .) 197
الخريطة الذهنية للمشروع

مخطط العـُقـَد
ّ
خطط لتنفيذ منتجك الرقمي في مخطط العقد التالـي:
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خطوات سـيـر املشروع

2

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﻮﺿﻮﻉ
�ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ

1
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﺁﻟﻴﺔ�ﺍﻟﻌﻤﻞ
)ﻓﺮﺩﻱ��/ﺟﻤﺎ��(

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

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

4

3

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﺍﳌﺸهﺪ
�ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ�ﻣﻦ��ﻞ
�ﻋﻀﻮ�ﺑﺎﻟﻔﺮ�ﻖ.
)ﺟﺰﺀ�ﻣﻦ�ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ(�

ﺇﻋﺪﺍﺩ�
ﺧﺮ�ﻄﺔ�ﺫهﻨﻴﺔ�
ﺹ�201

5

ﺗﺠه���ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
�ﻭﺗﺠﻤﻴﻌهﺎ�ﺣﺴﺐ�
ﻓﻜﺮﺓ�ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ�.

6

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ�
ﻹﺿﺎﻓﺔ
�ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ
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7

ﺭ ُ
ﺳﻢ�ﻋﻘﺪ�
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ����ﻣﺨﻄﻂ
�ﺍﻟﻌﻘﺪ�ﺹ201

12

11

ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ�ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ
�)�ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ(
�ﺹ205

ﻋﺮﺽ�ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
�ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ

13

10

�ﻌﺪﻳﻞ�ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
�ﺣﺴﺐ�ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ�

ﺗﺠﻤﻴﻊ
ﺍﳌﺸﺎه ــﺪ

)ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ�ﺍ��ﻤﺎ��(

14

9

ﺗﺼﺪﻳﺮ�
ﻭ�ﺸﺮ�ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻟﺘﻘﻮ�ﻢ�ﺍﻟﺬﺍ�ﻲ
�ﻟﻠﻤﺸهﺪ.

8
ﺗﺮﻛﻴﺐ�ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
�ﻣﻊ�ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ�ﺑﺨ��ﺍﺕ
�ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ�ﺃﻭ��ﺍﳌﻌﻠﻢ
�ﻋﻨﺪ�ﺍ��ﺎﺟﺔ.

ﺑﺮﺃﻳﻚ�ﻣﺎ����ﺃ�ﺴﺐ�ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ�ﻟ�ﺸﺮ�ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ؟
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التقويم الذاتـي للمشروع
تساعدك عملـية التقويم الذاتـي ملشروعك أثناء التنفيذ علـى تطويـره للوصول إلـى منتج أفضل.
سجل في الجدول التالـي املهارات التـي يتم تطبيقها في املشروع :

املهاراة

م

مالحظات

تم تطبيق املهارة
باملشروع
نعم

1

إضافة الوسائط املناسبة للمشروع.

2

إنتاج الوسائط بمساحات شفافة.

3

الفالتر.

4

إضافة النصوص.

5

الخلفية املتحركة.

6

تعديل أركان العناصر.

7

التتبع  /األفالم املهتـزة.

8

إضافة التأثيـرات الحركية.

9

إضافة عقد للتأثيـرعلـى الوسائط.

وسـيط واحد علـى األقل.

واحد من استخدامات التتبع
دمج الوسائط. تغييـرخصائص الوسائط........... -

 10حفظ املشروع.
 11تصديـرامللف.
دمج الفيلم والصوت املناسب للحصول علـى
12
منتج رقمي متكامل بامتداد .Mp4

هل مشروعك يطابق فكرتك التـي تخيلتها وخططت لها ؟؟
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التغذية الراجعة
إن االستعانة بـرأي معلمك وزمالئك في مشروعك يجعل مشروعك يظهر في أفضل صورة ،كما أن تواصلك الفعال
مــع اآلخري ــن ،تقبلــك ال ـرأي اآلخــر،النقــد البناء،حســن االســتماع والتعبي ــرعــن ال ـرأي ستســهم فــي بنــاء شــخصيتك
وإكســابك خب ــرات إضافيــة.
اكتب ما استفدت من مالحظات معلمك وزمالئك لتطويـرمشروعك:
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
املنتج النهائي
بعد االنتهاء من املشروع :
إذا كنت تعمل ضمن مجموعة اتفق مع األعضاء حول آلـية تجميع املشاهد وتصديـرها في فيلم واحد ،ويمكنك ذلك
ً
من خالل أحد البـرامج التـي تعاملت معها مسبقا مثل صانع األفالم ( )Movie Makerأوبـرنامج  blenderأوغيـرها .
وثق املشروع بالوسائل املتاحة (تقريـر ،عرض تقديمي.)..
انشــراملشــروع وتبادله مع اآلخري ــن :بنشــره عل ــى مدونتك الت ــي أنشــأتها في الصف الســابع أو أحد مواقع التواصل
االجتماعي أو إرســاله بالب ــريد اإللكت ــروني لزمالئك أو مشــاركته عبرالتخزي ــن الســحابي.
ناقش معلمك حول - :الطريقة األنسب لتسلـيم مشروعك.
 موعد عرض مشروعك.تسلـيم املشروع باملوعد املحدد دلـيل التـزامك ووعيك.
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ماذا استفدت ؟

البنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
.1
.2
.3
.4

َوظفــت معظــم املهــارات الحاســوبية الت ــي اكتســبتها فــي تنفيــذ مشــروعي الــذي
يخدم أحد املجاالت الدراسـية األخرى أوالقيم التـربوية أواملجاالت الحياتـية.
َ
ق ّومت مشروعي بشكل ذاتـي وموضوعي.
َ
استعنت بزمالئي ومعلمي ،وقدمت املساعدة لزمالئي عند الحاجة.
َعرضت مشروعي أمام زمالئي وتقبلت آراءهم بـرحابة صدر.

ّ .5
عدلت مشروعي بما يـناسب املالحظات التـي تم تقديمها لـي.
َ
شاركت مشروعي مع اآلخريـن من خالل وسـيلة أو أكثـرمن الوسائل التالـية
أوغيـرها:
• املدونات.
.6
• شبكات التواصل االجتماعي.
• البـريد اإللكتـروني.
• التخزيـن السحابي.
َ
شاهدت مشاريع زمالئي ،أثنيت علـيها وأبديت مالحظاتـي بإيجابية
.7
وموضوعية.

إتقانك للمشروع دلـيل تحملك للمسؤولـية.
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املصادر
مقدمة في الحاسب واإلنترنت  /تألـيف أ.د .عبدالـله بن عبدالعزيـزاملو�سى  /مديـرالجامعة السعودية
اإللكترونية  /الطبعة السابعة 2016
املوقع اإللكتروني الرسمي لبرنامج Natron
https://natrongithub.github.io
Natron Documentation
http://natron.readthedocs.io/en/rb-2.3
املوقع اإللكتروني الرسمي لبرنامج Audacity
		
https://www.audacityteam.org
املوقع اإللكتروني الرسمي لديوان سمو ولـي العهد https://cpd.gov.kw/ar/anthem
املوقع اإللكتروني الرسمي لوزارة الداخلـية في دولة الكويت https://www.moi.gov.kw
املوقع اإللكتروني https://pixabay.com
املوقع اإللكتروني https://ar.wikipedia.org /
املوقع اإللكتروني https://www.marefa.org /
الحساب الرسمي لوزارة الداخلـية في دولة الكويت علـى االنستغرام Moi_Kuw
الحساب الرسمي لوزارة اإلعالم في دولة الكويت علـى االنستغرام Moinformation
الحساب الرسمي لتلفزيون الكويت الرسمي علـى االنستغرام kwttelevision
الحساب الرسمي لقطاع األخباروالبرامج السـياسـية لوزارة اإلعالم -دولة الكويت newsktv
الحساب الرسمي للمكتب اإلعالمي لوزارة الصحة في دولة الكويت علـى االنستغرام moh_media_office
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