
.Keyer العقدة :
ً

أوال

ثانًيا: 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. 	

الدرس األول

إنتاج الوسائط بمساحات شفافة

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ



فــي زيــارة لبــدر بـــرفقة أســرته ألحــدى الــدول لفــت نظــره ركــن التصويـــر بأحــد املعالــم الســـياحية 

والــذي يتــم فيــه التقــاط صــور لألشــخاص أمــام معالــم تلــك الدولــة وتـــركيب تلــك الصــور علـــى 

املعالــم املختلفــة للبــالد وبمؤثــرات بصريــة مختلفــة، فتســاءل عــن كيفيــة تطبيــق ذلــك.

االستكشاف

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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إنتاج الوسائط بمساحات شفافة 1

ُيعد اســتخدام الوســائط التـــي تحتوي علـــى مســاحات شــفافة ودمجها مع وســائط أخرى من أفضل الطرق للحصول 

علـــى أفــالم متميـــزة وجذابــة .

الصور التالـية توضح ناتج دمج صورة لبـرج التحريـر - بخلفية شفافة - مع خلفيات مختلفة والحصول علـى أكثر من 

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 واألفــالم التــي تدعــم املســاحات 
الشــفافة وســجلها فــي الجــدول التالـــي:

امتدادات الصورالتـي تدعم مساحات الشفافة امتدادات األفالم التـي تدعم املساحات الشفافة

التعـلـم

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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ســبق لــك اســتخدام العقــدة Chromakeyer لفصــل اللــون األخضــر أو األزرق مــن الوســائط وتحويلهــا ملســاحات 

شــفافة، وفــي هــذا الجــزء ستســتخدم العقــدة Keyer التـــي تتميـــز بالعديــد مــن الخيــارات فــي فصــل جميــع األلــوان 

لتحويلهــا إلـــى مســاحات شــفافة.

تظهر العقدة بالشكل التالـي: 

Keyer العقدة أوًل

للربط بالعقدة املطلوب 
فصل اللون منها

إلرسال ناتج العقدة إلـــى العقد األخرى

للربط بالعقدة التـي تحتوي 
الوسـيط املطلوب بالخلفية

رمز الُعقدة

- تستخدم العقدة Keyer لفصل أي لون من الوسائط وتحويله إلـى مساحة شفافة.

- يمكنك إضافة العقدة Keyer من خالل: 

   Keyer العقدة              Keyer  املجموعة  شريط مجموعات العقد

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

تناقش مع زمالئك حول الفرق بيـن رمز العقدة Chromakeyer والعقدة Keyer وسجل الفرق بيـنهما.

املخطط التالـي يوضح األسالـيب املختلفة إلنتاج الوسائط بمساحات شفافة:   

أسالـيب إنتاج الوسائط بمساحات شفافة  ثانيًا

إنتاج�الوسائط�بمساحات�شفافة�

�إنتاج�الصور�بمساحات�شفافة�إنتاج�األفالم�بمساحات�شفافة�

مساحة�متصلةمساحات�متفرقة�

صور�يتم�ف��ا�فصل�اللون
�من�مساحات�تحتوي�ع���لون�واحد

صور�يتم�ف��ا�فصل�اللون
�من�مساحات�تحتوي�ع���عدة�ألوان

اسم الُعقدة

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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إنتاج الوسائط بمساحات شفافة 1

فصل اللون من األفالم

إن إنتاج األفالم بمساحات شفافة يساعد علـى دمجها فيما بعد بوسائط أخرى.

 ويمر إنتاج األفالم بمساحات شفافة بمرحلتـيـن أساسـيتـيـن: 

 keyer  وتحويلهــا ملســاحات شــفافة باســتخدام العقــدة  growth of plant لفصــل اللــون األبيــض مــن خلفيــة الفيلــم
كمــا بالصــور التالـــية:

فصل اللون املطلوباملرحلة األولـى

بعد فصل اللون األبيضقبل فصل اللون األبيض

تصديـر الفيلم بمساحات شفافةفصل اللون املطلوب 

ذ الخطوات التالـية:
ّ
استدع املشروع Plant Growth من املجلد Plant Growth ثم نف

.Read1 حدد العقدة

  Keyer اختـر من مجموعة العقد Keyer إلضافة العقدة
Keyer العقدة  

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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والحظ: 
 .Keyer1 في مخطط العقد ظهور العقدة

في منطقة ألواح الخصائص ظهور لوحة خصائص 
.keyer1 العقدة

اضغط من شريط أدوات منطقة العرض أداة عرض الشفافية          
             والحظ ظهور مساحات شفافة حسب الخيارات 

.Keyer االفتراضية للعقدة

الحظ اسم العقدة و الحالة Luminance أسفل االسم

لفصل اللون األبيض من الفيلم انتقل للوحة خصائص العقدة Keyer1 واضغط أداة فصل اللون                 

 والحــظ تحولهــا للشــكل          ، ثــم انتقــل إلـــى منطقــة العــرض واضغــط فــي أي مــكان مــن املســاحة املطلــوب فصــل اللــون 

منهــا بالتـــزامن مــع الضغــط علـــى مفتــاح Ctrl والحــظ شــكل األداة بعــد فصــل اللــون:

الحظ شكل األداة والتـي تعني 
أنه سـيتم فصل اللون األبيض

إلرجاع مؤشر الفأرة إلـى وضعه االفتـرا�ضي اضغط أداة فصل اللون مرة أخرى والحظ شكل أداة 
فصل اللون         .

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

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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إنتاج الوسائط بمساحات شفافة 1

بعد فصل اللون األبيض ولجعل العقدة Keyer تؤدي نفس 

وظيفة العقدة Chromakeyer ولكن لجميع األلوان ولـــيس 

للونيـــن االخضــر واألزرق فقــط، انتقــل إلـــى لوحــة خصائــص 

ـــر فــي الخصائــص  العقــدة Keyer1 ومــن بطاقــة Controls غّيِ

التالـــية:

 .Screen  Keyer Mode  الخاصية - 	

.Premultiplied  Output Mode  الخاصية - 	

ماذا تالحظ في منطقة العرض ؟ ...............................................................................................................

الحــظ فــي منطقــة العــرض أن املســاحة التـــي كانــت باللــون األبيــض أصبحــت شــفافة وللتأكــد مــن شــفافيتها اضغــط فــي 

شــريط أدوات منطقــة العــرض علـــى أداة عــرض الشــفافية            . 

- شغل العرض من بدايته ماذا تالحظ علـى الورقة؟ 

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

تالحظ انعكاس إضاءة بيضاء علـى ورقة النبات، مما يتسبب بوجود شفافية في الورقة.

.Softness إلزالة تأثيـر الشفافية التـي تمت علـى ورقة النبات، حرك مؤشر الخاصية

Softness  قبل التحكم بخاصية                                                                 Softness بعد التحكم بخاصية

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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:Keyer1 الحظ مخطط العقد بعد إضافة العقدة

.Mov و mp4 يمكن تصديـر األفالم بمساحات شفافة بعدة امتدادات منها

بعد تحويل املساحات البيضاء إلـى شفافة في املشروع plant Growth ولتصديـر الفيلم بامتداد mp4 اتبع الخطوات 

التالـية:

- ما هو سبب تغيـر الحالة أسفل اسم العقدة؟

. Keyer1 حدد العقدة

أضف العقدة Write1 وفي صندوق املحاورة:

حدد محرك األقراص واملجلد املطلوب.

. plant growth اكتب اسم الفيلم النهائي ولـيكن

حدد امتداد الفيلم mp4 أو اكتبه بعد اسم الفيلم.

. Save اضغط

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

الحظ اسم العقدة و الحالة Screen أسفل االسم بعد تغييـر خصائصها

تصديـر الفيلم بمساحات شفافةاملرحلة الثانية

ب د
ج

ةأ
ّ ـود

ــــ
مسـ
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إنتاج الوسائط بمساحات شفافة 1

: Write1 في لوحة خصائص العقدة

الحظ: في منطقة املحرر Editor يظهر تبويب Progress يوضح نسبة اكتمال عملـية التصديـر.

.png  اختر الترميـز  Codec الجزء  Encoder Options في الجزء

Alpha عل خيار ِ
ّ
لتصديـر الفيلم بمساحات شفافة ف

اضغط                        .

استدع املشروع Birds من مجلد Birds وغيـر ما يلزم لتصديـر الفيلم بمساحات شفافة بامتداد
mp4 باسم Birds علـى محرك األقراص الخاص بك.

- لتصديـر الفيلم بخلفية شفافة باالمتداد mov اختر الترميـز rle واتبع نفس الخطوات السابقة. 

.Natron بعد تصديـر الفيلم بمساحات شفافة يمكنك استعراضه باضافته كعقدة داخل برنامج -

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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فصل لون واحد من الصور ب

ناقش زمالءك الفرق بيـن الصور التالـية وسجله في الفراغات املناسبة:

الصورة ) 1 ( : ...........................................................................................................................................

الصورة ) 2 ( : ...........................................................................................................................................

الصورة ) 3 ( : ...........................................................................................................................................

ســنتعرف في هذا الجزء علـــى 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 Keyer كمــا تعلمــت فــي إنتــاج األفــالم.

 لفصل اللون البرتقالـي وتحويل مساحاته إلـى شفافة كما بالصور التالـية:
ً
فمثال

Keyer وفصل اللونقبل إضافة العقدة Keyer بعد إضافة العقدة

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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إنتاج الوسائط بمساحات شفافة 1

اســتدع املشــروع Street1 مــن املجلــد Streets والحــظ أنــه قــد تــم فصــل اللــون البرتقالـــي بنفــس خطــوات فصــل اللــون 

. Plant Growth األبيــض مــن الفيلــم فــي املشــروع

الحــظ فــي منطقــة العــرض أن املســاحة التـــي كانــت باللــون البرتقالـــي أصبحــت شــفافة وللتأكــد مــن شــفافيتها اضغــط فــي 

شــريط أدوات منطقــة العــرض علـــى أداة عــرض الشــفافية               .

قارن مخطط العقد في املشروع Street3 بمخطط العقد التالـي واستكمل الناقص

استدع املشروع Black Bird من املجلد Black Bird واستخدم العقدة Keyer لفصل اللون األبيض

من الخلفية.

اعرض الشفافية في منطقة العرض والحظ الشفافية في أجزاء من جسم الطائر.

حرك مؤشر الخاصية Softness والحظ تأثيـرها.

ةنشاط صفي:
ّ ـود

ــــ
مسـ
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فصل اللون من الصور التـي تحوي مساحة متصلة بألوان متعددة ج

قد تحتوي املساحات املطلوب فصل اللون منها علـى عدة ألوان أو علـى تدرج لوني.

وبمــا أن املســاحات فيهــا تكــون بأكثـــر مــن لــون فإنــه يتــم اســتخدام العقــدة Roto لرســم منحنــى مغلــق حــول املســاحة 

املطلوبــة وتحويــل املنحنــى املغلــق لقنــاع أي تحويــل املســاحة الخارجيــة إلـــى مســاحة شــفافة.

للتعرف علـى كيفية تحويل املساحة املتصلة التـي تحوي تدرج لوني لتصبح شفافة كما بالصور التالـية:

Roto ورسم قبل إضافة العقدة Roto بعد إضافة العقدة
املنحنى املغلق حول األجزاء املطلوب 

اإلبقاء علـى ألوانها

بعد تحويل املساحات خارج 
املنحنى ملساحات شفافة

استدع املشروع Water Tower من املجلد Water Tower ثم اتبع الخطوات التالـية:

 Read1 حدد العقدة

:Roto إضافة العقدة

 ،Read1 بالعقــدة Bg فتظهــر العقــدة مرتبطــة مــن خــالل الرابــط Roto أضــف العقــدة

.Roto والحــظ فــي منطقــة العــرض ظهــور شــريط أدوات العقــدة

والحظ ظهور الرمز                 علـيها لعدم وجود أي تغييـر في خصائصها.

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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إنتاج الوسائط بمساحات شفافة 1

من شريط أدوات العقدة  Roto باستخدام األداة                                 

  ارســم منحنــى مغلــق حــول األجــزاء املطلــوب تحويــل مــا حولهــا ملســاحات شــفافة 

بالشــكل التالـــي:

ر عرض محتويات منطقة العرض.  - لسهولة ودقة العمل أثناء رسم املنحنى كّبِ

- يمكنك تعديل موضع نقاط منحنى التحكم لـيتناسب مع شكل املساحة املطلوب فصل اللون منها.

في لوحة خصائص العقدة Roto1 حدد املنحنى املغلق Bezier1 وفعل الخيار 

Premultiply، مــاذا تالحظ؟ 

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

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

استدع املشروع Road Track من مجلد Road Track واستخدم العقدة املناسبة لفصل التدرج
اللوني في الخلفية.

اســتدع املشــروع The Flower مــن مجلــد The Flower واســتخدم العقــدة املناســبة لفصــل التــدرج 
اللونــي فــي الخلفيــة.

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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تستخدم العقدة Roto لرسم املنحنيات املغلقة علـــى املساحات املطلوب تحويلها إلـــى شفافة في الصور بلون معيـــن، 

ثــم اســتخدام العقــدة keyer لفصــل هــذا اللون.

 لتحويل املساحات بداخل النوافذ إلـى مساحات شفافة كما بالصور التالـية:
ً
فمثال

فصل اللون من مساحات متفرقة في الصور د

قبل تحويل املساحات بداخل النوافذ 
إلـى مساحات شفافة

بعد تحويل املساحات بداخل النوافذ 
إلـى مساحات شفافة

استدع املشروع Room Windows من مجلد Room Windows وأجب عما يلـي:

- كم عدد املنحنيات املغلقة في الصورة؟ .................................

- ما اسم العقدة املستخدمة لرسم املنحنيات املغلقة؟ ................

- كم عدد املنحنيات املغلقة التـي تم تلويـنها باللون األخضر ؟ ......................

 Room Windows للتعرف علـــى كيفية تحويل املســاحات داخل املنحنى املغلق إلـــى مســاحات شــفافة في املشــروع
اتبــع الخطــوات التالـــية:

لتلويـن املنحنى املغلق في النافذة الرابعة باللون األخضر:
 .Bezier1 أ. حدد املنحنى

           .
ً
 مزدوجا

ً
ب. في لوحة خصائص العقدةRoto1  اضغط علـى أداة تغييـر لون منحنى الرسم ضغطا

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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Blue و Red ر قيمة ج. في صندوق Select Color غّيِ
للقيمة 0 و قيمة اللون األخضر Green ا255،

والحظ منطقة العرض:

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

حدد العقدة Roto1 وأضف العقدة Keyer والحظ ظهورها في مخطط العقد:

وظهور لوحة خصائصها في منطقة الخصائص. 

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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افصل اللون األخضر بسحبه من كافة النوافذ – كما تعلمت في خطوات فصل اللون األبيض من الفيلم في املشروع 
Plant Growth والحــظ منطقــة العــرض.

لتصديـر الصور بمساحات شفافة يستخدم االمتداد png، استكمل العمل في املشروع Room Windows باتباع 
الخطوات التالـية:

تصديـر الصور بمساحات شفافة:

 Keyer1 حدد العقدة

أضف العقدة Write فيظهر صندوق محاورة:

.Room  T ب. اكتب اسم الصورة ولـيكن د مكان حفظ الصورة .       	  أ. حّدِ

Save الذي يدعم املساحات الشفافة أو اكتبه بعد اسم امللف ثم اضغط png ج. حدد االمتداد املناسب ولـيكن 

ب
ج

أ

في لوحة خصائص العقدة Write1 اضغط علـى                        والحظ في منطقة املحرر Editor ظهور تبويب 
Progress  وانتظر االنتهاء من تصديـر الصورة.

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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 inkscape ، يمكنك معايـنة الصور التـي تم تصديـرها بمساحات شفافة بأحد البرامج مثل -
.Natron أو من خالل برنامج GIMP

 Frame Range واختر من قائمة Write1 لتقلـيل زمن التصديـر انتقل إلـى لوحة خصائص العقدة -
الخيار Manual ثم اجعل قيمة) Frame =  1	last (  حيث يتم تصديـر إطار واحد فقط.

اســتدع املشــروع Room1 من مجلد Room Windows واســتخدم العقدة Roto1 لرســم منحنى مغلق 
حــول النافــذة الرابعــة واســتخدام العقــدة Keyer لفصــل اللــون مــن جميــع النوافــذ، ثــم صــدر الصــورة 

بمســاحات شــفافة باالمتــداد الصحيــح باســم Room T علـــى محــرك األقــراص الخــاص بــك. 

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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 اســتدع املشــروع Horse مــن املجلــد Horse وأضــف العقــدة الالزمــة لفصــل اللــون مــن الخلفيــة  ثــم احفــظ املشــروع 

.png وكصورة بامتداد mp4 علـى محرك األقراص الخاص بك، وصدره بنفس االسم كفيلم بامتداد Horse1 باسم

أ1ورقة عمل Horse التاريخ: ......... / ..........

بعد التنفيذ

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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استدع املشروع Bus من املجلد Bus ثم نفذ ما يلـي:

في العرض األول للعقدة Viewer1: أضف العقدة الالزمة لتحويل املســاحات بداخل النوافذ العلوية للحافلة 

إلـــى شــفافة، واحفــظ املشــروع باســم Bus1 علـــى محــرك األقــراص الخــاص بــك، ثــم صــدره بنفــس االســم كصــورة 

.png بامتــداد

.Viewer2 انتقل للعرض الثاني بالضغط في منطقة العرض علـى

 Bus 2 لتحويل املساحات حول الحافلة إلـى شفافة ثم احفظ املشروع باسم Roto2 غيـر في خصائص العقدة

.png علـى محرك األقراص الخاص بك، وصدره بنفس االسم كصورة بامتداد

ب1ورقة عمل Bus التاريخ: ......... / ..........

بعد التنفيذ

بعد التنفيذ

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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استدع املشروع Room من املجلد Room وأضف العقد الالزمة لتحويل نوافذ الغرفة إلـى:

- مســاحة خضــراء ثــم احفــظ املشــروع باالســم Green Room علـــى محــرك األقــراص الخــاص بــك وصــدر الصــورة 

.jpg بنفــس االســم باالمتــداد

- مســاحة شــفافة ثــم احفــظ املشــروع باالســم Clear Room علـــى محــرك األقــراص الخــاص بــك وصــدر الصــورة 

.Png بنفــس االســم باالمتــداد

ج1ورقة عمل   Room التاريخ: ......... / ..........

Clear Room   Green Room

  Green Room

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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الخريطة الذهنية

ماذا تعلمت ؟

 

عرب عن رأيك

بيـن أهمية تصديـر الوسائط بمساحات شفافة.1
ُ
أ

عدد أسالـيب إنتاج الوسائط بمساحات شفافة.2
ُ
أ

3
أذكر وظيفة العقدة Keyer في فصل أي لون من الوسائط لتحويلها ملساحات 

شفافة.

أستخدم العقدة Keyer لفصل لون واحد من الصور وتحويلها ملساحات شفافة .4

5. Roto أفصل األلوان املتعددة في مساحة متصلة من الصور باستخدام العقدة

6
أستخدم العقدة Roto والعقدة Keyer لفصل اللون من صور تحوي مساحات 

متفرقة وتحويلها ملساحات شفافة.

صدر األفالم بخلفية شفافة .7
ُ
أ

صدر الصور بخلفية شفافة.8
ُ
أ

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ



ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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الخلفية املتحركة 2

: مواصفات الوسائط املستخدمة لتصميم فيلم يحتوي علـى خلفية متحركة
ً

أوال

Roll ثانًيا: الُعقدة

ا: تصميم فيلم يحتوي علـى خلفية متحركة
ً
ثالث

الدرس الثاني

الخلفية املتحركة

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ



االستكشاف

ــياحية لبــدر مــع عائلتــه، بــدأ بتصويـــر لقطــات متعــددة بكاميـــرته الخاصــة، ومفكــًرا فــي  فــي رحلــة سـ

كيفيــة تصويـــر مشــاهد األفــالم التـــي تحتــوي لقطــات ممتــدة أثنــاء حركــة القطــار أو الســـيارة وعــن 

الوقــت املســتغرق لتصويـــرها.

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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التعـلـم

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

- ما هي الكائنات املوجودة في التصميم ؟ ................................................................

- هل تم إضافة نسـيج لهذه الكائنات؟ .....................................................................

- شغل العرض والحظ الفرق بيـن النسـيج في االسطوانتـيـن .

نالحــظ عنــد اســتدارة االســطوانة الثانيــة أن الصــورة املســتخدمة كنســـيج تظهــر باســتمرار  دون أي قطــع كأنــه مشــهد 

مســتمر  وممتد، أما عند اســتدارة االســطوانة األولـــى ســـيظهر الخط الفاصل بيـــن طرفي الصورة املســتخدمة كنســـيج 

لـــيبدو كقطــع فــي الحركــة فتبــدو الحركــة كأنهــا غيـــر مســتمرة عنــد املــكان املشــار إلـــيه بالســهم.

: Roll.blend ثم استدع امللف  blender شغل بـرنامج

االسطوانة الثانيةاالسطوانة األولـى

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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طائر النسر يحرك جناحيه 

باستمرار وهو ثابت في مكانه أمام 

خلفية متحركة

حركة عجالت السـيارة وتصاعد الدخان 

من العادم  والسـيارة ثابتة في مكانها أمام 

خلفية متحركة

مواصفات الوسائط املستخدمة لتصميم فيلم يحتوي علـى خلفية متحركة أوًل

عنــد تصميــم هــذا النــوع مــن املشــاهد التـــي تظهــر فيهــا خلفيــة متحركــة باســتمرار خلــف كائــن متحــرك فــي نفــس املوضــع، 

فإننــا نحتــاج الثنيـــن مــن الوســائط: 

         أ.  صورة واحدة تستخدم كخلفية متحركة.                    ب. الوسـيط املستخدم أمام الخلفية املتحركة.

سنتعرف في هذا الجزء علـى كيفية تصميم فيلم بخلفية تبدو  وكأنها تتحرك باستمرار  وفق مواصفات خاصة:

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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الصور املستخدمة كخلفية متحركة

الوسـيط املستخدم أمام الخلفية املتحركة

أ

ب

عنــد اختـــيار صــورة الســتخدامها كخلفيــة متحركــة يجــب أن تتطابــق بدايتهــا ونهايتهــا بحيــث إذا تــم وضــع الصــورة علـــى 

أســطوانة تكــون بدايتهــا متطابقــة مــع نهايتهــا وال يمكــن اكتشــاف طرفيهــا، وال يتضــح أي خلــل فــي الصــورة عنــد اســتدارة 

االســطوانة.

علـــى ســبيل املثــال: ال يكــون فــي بدايــة الصــورة جــزء مــن شــجرة، وفــي نهايتهــا جــزء مــن شــجرة أخــرى ال تتطابــق معهــا بــل 

يكــون الجــزء مكمــل للشــجرة، بحيــث إذا تــم وضــع الصــورة علـــى االســطوانة ) أي البدايــة عنــد النهايــة ( وتــم تدويـــر 

االســطوانة تظهــر الشــجرة كاملــة ودون أي انقطــاع وكأن الشــارع ممتــد ومســتمر.

عند اختـيار  وسـيط الستخدامه أمام الخلفية املتحركة يلزم أن يكون: 

يمكنك استخدام برنامج GIMP للحصول علـى صورة مناسبة لالستخدام كخلفية متحركة.

بخلفية شفافة أو خلفية يمكن فصلها.

تتناسب حركته مع حركة الخلفية.

 طائــر ثابــت بمكانــه ويـــرفرف بجناحــــــيه، ســـيارة عجــــــالتها متحركــة لكــــــــن موضعـــــــها ثـــــابت، طــــــــــــائرة مروحيــة  
ً

مثـــــــــال

)هلـيكوبتـــر ( ثابتة في موضعها ومروحتها تتحرك ..... مما يوحي بأن الوســـيط متحرك باستمرار أفقًيا أو رأســـًيا. 

ضع عالمة  أسفل الصورة التـي تتطابق بدايتها ونهايتها.

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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نماذج لوسائط تحتوي علـى تأثيـر حركي مناسب للخلفية املتحركة

Roll العـُقدة ثانيًا

تظهر العقدة Roll بالشكل التالـي:

- تستخدم العقدة Roll لتحويل الصورة لخلفية متحركة باستمرار.

- يمكنك إضافة العقدة Roll من خالل: 

.Roll اختـر العقدة    Transform القائمة الفرعية             Extra املجموعة  شريط مجموعات العقد

للربط بعقدة الصورة 
املطلوب تحويلها لخلفية 

متحركة باستمرار

اسم الُعقدة

رمز الُعقدة

إلرسال ناتج العقدة إلـى 
ةالعقد األخرى
ّ ـود

ــــ
مسـ
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تصميم فيلم يحتوي علـى خلفية متحركة ثالثًا

وللتعرف علـى كيفية استخدام العقدة Roll لتصميم فيلم يحتوي علـى خلفية متحركة باستمرار كما بالصور التالـية: 

لتحويــل صــورة الخلفيــة الثابتــة إلـــى متحركــة يتــم تحريكهــا وكأنهــا حــول أســطوانة بحيــث تتطابــق بدايتهــا مــع نهايتهــا 

باســتخدام العقــدة Roll ثــم إضافــة التأثيـــر الحركــي املناســب لتبــدو الخلفيــة وكأنهــا ممتــدة وتتحــرك باســتمرار خلــف 

وسـيط آخر يتحرك بشكل مناسب مع حركة الخلفية، ويتم تـركيبهما مًعا مما يوحي بوجود حركة مستمرة في الفيلم. 

الصورة قبل تحويلها لخلفية متحركة 
الصورة بعد تحويلها لخلفية متحركة 

ودمجها مع وسـيط آخر

استدع املشروع Race من املجلد Race واتبع الخطوات التالـية:

- شغل العرض، هل الخلفية ثابتة أم متحركة ؟  ...........................

Roll إضافة العقدة أ

.street2 لصورة الخلفية Read1 حّدد الُعقدة

ب.�إضافة�تأث���حر�ي�ع���العقدة�لتبدو�كخلفية�متحركة Roll�ةأ.�إضافة�عقدة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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 :Roll إلضافة ُعقدة

والحظ:

 Extra املجموعة  من شريط مجموعات العقد 

.Roll اختـر العقدة Transform القائمة الفرعية

.  Roll1 في مخطط العقد تظهر العقدة -

- فــي منطقــة ألــواح الخصائــص تظهــر 

.   Roll1 العقــدة  لوحــة خصائــص 

اســتدع املشــروع Presentation مــن املجلــد Presentation وأضــف العقــدة الالزمــة لتحويــل 
الصــورةIntroduction  إلـــى خلفيــة متحركــة باســتمرار.

إضافة تأثيـر حركي علـى العقدة لتبدو كخلفية متحركة ب

إلضافــة تأثيـــر حركــي علـــى العقــدة لتبــدو كخلفيــة متحركــة باســتمرار  تتــم إضافــة اإلطــار األساســـي مــن خــالل خــط الزمــن 

.Roll1 ولوحــة خصائــص العقــدة

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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وللتعرف علـى كيفية إظهار الخلفية لتبدو كأنها متحركة باستمرار أثناء تشغيل العرض كما بالصور التالـية: 

للحصول علـى حركة أفقية تتم إضافة 
إطار أساسـي علـى مربع املحور X  بحيث إذا 

كانت القيمة :
- موجبة: تكون الحركة للـيميـن
- سالبة: تكون الحركة للـيسار

للحصول علـى حركة رأسـية تتم إضافة 
إطار أساسـي علـى مربع املحور Y بحيث إذا 

كانت القيمة:
- موجبة: تكون الحركة لألعلـى
- سالبة: تكون الحركة لألسفل

عند اإلطار رقم 1

عند اإلطار رقم 29

عند اإلطار رقم 15

عند اإلطار رقم 41

الحظ مكان إشارة ممنوع الوقوف في الصور املختلفة

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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ذ الخطوات التالـية إلضافة التأثيـر الحركي: ِ
ّ
استكمل العمل في املشروع Race ونف

. Roll1 د العقدة حّدِ

إلضافة اإلطار األساسـي لبداية التأثيـر الحركي عند اإلطار 1 :

إلضافة اإلطار األساسـي لنهاية التأثيـر الحركي عند اإلطار 50 :

.X ا علـى أسطوانة يلزم معرفة أبعاد الصورة وتحديًدا قيمة الستكمال حركة الصورة وكأنها دورة كاملة أفقيًّ

والحظ: 

 أ- انتقل في خط الزمن إلـى اإلطار 1

 ب- في لوحة خصائص العقدة Roll1 اضغط بالزر األيمن للفأرة

 Set Keyمن القائمة املختصرة اختـر األمر   Xعلـى مربع املحور

- في خط الزمن ظهور اإلطار األساسـي باللون األزرق عند اإلطار 1 و ظهور مؤشر اإلطار الحالـي باللون األزرق.

- في لوحة خصائص العقدة Roll1 تغيـر لون مربع املحور X إلـى اللون األزرق.

الحظ أبعاد الصورة:
X= 2020
Y= 1050

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ



51

الخلفية املتحركة 2

أ- انتقل في خط الزمن إلـى اإلطار 50 .

ب- مــن خــالل لوحــة خصائــص العقــدة Roll1  فــي مربــع املحــور X اكتــب الرقــم 2020- أو حــّرِك املؤشــر للـــيسار حتــى 

الحصــول علـــى القيمــة املطلوبــة.

شغل العرض من بدايته، ماذا تالحظ علـى صورة الخلفية؟ 

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

الحظ: 

الحظ: 

في خط الزمن ظهور اإلطار األساسـي باللون األزرق عند اإلطار 50 تلقائًيا. 

في خط الزمن ظهور مؤشر اإلطار الحالـي باللون األزرق.

- الصورة عند اإلطار 1 تطابق الصورة عند اإلطار 50 .

- أن الصــورة ال يمكــن تحديــد بدايتهــا أو نهايتهــا وأنهــا تبــدو متحركــة باســتمرار أثنــاء تشــغيل العــرض، وعنــد إيقــاف 

تشــغيل العــرض تظهــر بدايــة الصــورة مكملــة لنهايتهــا.

في لوحة خصائص العقدة   Roll1 تغيـر لون مربع املحور X إلـى اللون األزرق.

ً
ــذ مــا يلــزم لجعــل الخلفيــة تبــدو متحركــة رأســـيا ِ

ّ
اســتكمل العمــل فــي املشــروع Presentation ونف

كلما زاد عدد اإلطارات بيـن اإلطاريـن األساسـييـن تقل سرعة الخلفية املتحركة والعكس صحيح.

- لحذف اإلطار األساسـي ضع املؤشر علـى الخاصية التـي تم إضافة التأثيـر الحركي لها ثم اختـر من 

 .         	 القائمة املختصرة للخاصية األمر 	

- لحذف التأثيـر الحركي علـى الخاصية اختـر من القائمة املختصرة للخاصية األمر                                .

- إلعادة قيمة مربع الخاصية للقيمة االفتـراضية اختـر من قائمته املختصرة األمر                                .

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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 Merge قــد يكــون الوســـيط املطلــوب إظهــاره أمــام الخلفيــة املتحركــة إمــا بخلفيــة شــفافة فيتــم اســتخدام العقــدة  

لدمجهمــا، أو بخلفيــة خضــراء فيتــم دمجهــا بفصــل اللــون األخضــر منــه باســتخدام العقــدة Chromakeyer كمــا تعلمت 

ا.  أضف العقدة Read2  إلضافة صورة السـيارة  Car_moving من املجلد Race  وادمجها مع الخلفية املتحركة.
ً
سابق

- من خالل العقدة Merge1 ادمج صورة السـيارة Car_moving مع الخلفية املتحركة .

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

د العقــدة Read2 للســـيارة ثــم أضــف العقــدة Transform وغيـــر موضــع  - لتعديــل موضــع الســـيارة علـــى الشــارع حــّدِ

الســـيارة كمــا تـــراه مناســًبا مــن خــالل لوحــة خصائــص العقــدة Transform1 أو باســتخدام مقابــض التحكــم.

اتجاه الحركة لصورة الخلفية للـيسار

- شغل العرض من بدايته، ماذا تالحظ؟ 

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

استكمل العمل باملشروع Presentation ونفذ ما يلزم إلظهار الصورة Logo أمام الخلفية املتحركة 
أثناء تشغيل العرض.

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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نشاط إثرائي:

ناقش زمالءك باملجموعة حول التعديالت الالزمة علـى املشروع race للحصول علـى اتجاه حركة 

الخلفية والسـيارة بالفيلم ثم سجل مالحظتك .

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

استدع املشروع RaceM وادرس العقد املوجودة في مخطط العقد .

.Race من املجلد Project RaceM شاهد الفيلم

يمكن استخدام العقدة Roll لتحريك عدة صور في الخلفية فتبدو كعرض تقديمي.

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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اســتدع املشــروع Helicopter مــن املجلــد Helicopter وأضــف العقــد الالزمــة لتحويــل الصــورة back إلـــى خلفيــة 

 Helicopter ــر ــية ثــم ادمجهــا مــع صــورة الهلـيكوبتـ ــر الحركــي املناســب لهــا لتظهــر بحركــة رأسـ متحركــة وإضافــة التأثيـ

للحصول علـى فيلم متكامل بخلفية متحركة، ثم احفظ املشروع باسم Helicopter1 علـى محرك األقراص الخاص 

بــك.

شــاهد الفيلــم Project2b مــن املجلــد Eagle  لالستـــرشاد بــه، ثــم اســتدع املشــروع  Eagle  وأضــف العقــد الالزمــة 

لعــرض حركــة طائــر النســر أمــام خلفيــة متحركــة، واحفــظ املشــروع باســم Eagle1 مــع تصديـــره كفيلــم بنفــس االســم 

علـــى محــرك األقــراص الخــاص بــك.

ورقة عمل

ورقة عمل

2

2

أ

ب

Helicopter

Eagle

التاريخ: ......... / ..........

التاريخ: ......... / ..........

بعد التنفيذ

بعد التنفيذ

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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املشــــــــروع  اســــــتدع  ثــم  بــه،  لالسـتـرشـــــاد   Historical Buildings املجلـــــــد  مــن   Project2c الفيلــم  شـــــــاهد 

Historical Buildings واســتكمل الــالزم لتحويــل باقــي الصــور التاريخيــة لدولــة الكويــت إلـــى عــرض تقديمــي 

وإضافــة التأثيـــر الحرـكـي املناســب لهــا لتظهــر بحركــة رأســـية ويتــم عــرض كل صــورة فــي فتـــرة زمنيــة مــن اختـــيارك 

عبـــر الرابــط املناســب لهــا مــن خــالل العقــدة Switch للحصــول علـــى فيلــم متكامــل بخلفيــة متحركــة، ثــم احفــظ 

املشــروع باســم Historical Buildings1 علـــى محــرك األقــراص الخــاص بــك وصــدره كفيلــم بنفــس االســم.

ج2ورقة عمل  Historical Buildings التاريخ: ......... / ..........

بعد التنفيذ

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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الخريطة الذهنية

ماذا تعلمت ؟

 

عرب عن رأيك

1
ذكر مواصفات الوسائط املستخدمة لتصميم مشهد يحتوي علـى خلفية تبدو 

َ
أ

متحركة باستمرار.

2
عرف وظيفة العقدة Roll وأهمية استخدامها للحصول علـى خلفية تبدو متحركة 

َ
أ

باستمرار.

3
ستخدم العقدة Roll لتحويل الصورة الثابتة إلـى خلفية تبدو متحركة باستمرار 

َ
أ

 مما 
ً
 أو رأسـيا

ً
من خالل إضافة التأثيـر الحركي املناسب وكأنها تتحرك باستمرار أفقيا

يوحي بوجود حركة مستمرة في الفيلم. 

دمج الخلفية املتحركة مع وسـيط آخر  بخلفية شفافة أو خضراء.4
َ
أ

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ



ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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   Shadertoy العقدة :
ً

أوال

Dope Sheet ر اإلطارات األساسـية ثانًيا: ُمحّرِ

الدرس الثالث

الفالتـر – محرر اإلطارات األساسـية

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ



االستكشاف

جزيـــرة فيلــكا احــد الجــزر الكويتـــية والتـــي تقــع فــي الركــن الشمالـــي الغربــي مــن الخلـــيج العربــي علـــى 

بعــد 20 كيلومتـــر مــن ســواحل مديـــنة الكويــت.

 وعرضهــا 6 كيلومتـــرات وتبلــغ مســاحتها اإلجمالـــية 43 
ً
يبلــغ طــول جزيـــرة فيلــكا نحــو 12 كيلومتـــرا

كيلومتــرا مربعــا وأعلـــى ارتفــاع للجزيـــرة هــو 10 أمتــار، ويبلــغ طــول الشــريط الساحلـــي للجزيـــرة 38 

كيلومتـــًرا.

كانــت الجزيـــرة محطــة تجاريــة مهمــة علـــى الطريــق البحــري بيـــن حضــارات بــالد مــا بيـــن النهريـــن 

 قديمــا ذا شــأن 
ً
 ديـــنيا

ً
والحضــارات املنتشــرة علـــى ســاحل الخلـــيج العربــي، اعتبـــرت الجزيـــرة مركــزا

مهــم فــي الخلـــيج فــي العصــور القديمــة.

العربــي،  الخلـــيج  منطقــة  فــي  الحضاريــة  املراكــز  أول  إحــدى  تأســـيس  فــي  ســّباقة  كانــت  كذلــك 

فخــالل العصــر الدملونــي، أي منــذ حوالـــي 3000 ســنة ق.م فــي الفتـــرة التـــي شــهدت بـــروز الحضــارة 

اإلنســانية فــي البحريـــن، كان ســكان فيلــكا قــد أسســوا حضارتهــم وديانتهــم الخاصــة.

https://ar.wikipedia.org :املصــدر

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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التعـلـم

تعرفــت فيمــا ســبق علـــى تصديـــر الوســائط بمســاحات شــفافة، وفــي هــذا الجــزء سنســتخدم الفالتـــر إلضافــة املؤثــرات 

البصريــة علـــيها ومحــرر اإلطــارات للتعامــل مــع اإلطــارات األساســـية.. 

استدع املشروع Failaka من املجلد Failaka وادمج العقدتـيـن Read1 و Read2 إلظهار صورة السماء 

في املساحات الشفافة في خلفية صورة آثار جزيـــرة فيلكا.

ماذا تالحظ في منطقة العرض ؟

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

هل يمكنك تغييـر كثافة الغيوم في صورة السماء؟

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

نشاط صفي

بعد التنفيذ

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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لعلك الحظت من النشاط السابق صعوبة تغييـر أجزاء من صورة السماء، ولتغييـر ذلك بسهولة فإن البـرنامج يوفر 

   Filter املجموعة  مكتبة واسعة من الفالتـر  يمكنك استعراضها من خالل شريط مجموعات العقد

وهــي عبــارة عــن مؤثــرات بصريــة جاهــزة يمكــن دمجهــا مــع وســائط أخــرى للحصــول علـــى التأثيـــر البصــري املطلــوب مــع 

إمكانية تعديل خصائصها حســب الحاجة، ومنها علـــى ســبيل املثال الفلتـــر Shadertoy والذي يحتوي بداخله علـــى 

مجموعــات فرعيــة مــن الفالتـــر  واملؤثــرات .  

Seascape الفلتـر الفرعي

Cloudy Sky  الفلتـر الفرعي

Shadertoy  بعض الفالتـر الفرعية من مجموعة

Shadertoy العقدة أوًل

اسم الُعقدة

رمز الُعقدة

إلرسال ناتج العقدة إلـى 
العقد األخرى

ةتظهر العقدة Shadertoy بالشكل التالـي:
ّ ـود

ــــ
مسـ
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- تستخدم العقدة Shadertoy إلضافة الفالتـر املناسبة للحصول علـى التأثيـر البصري املطلوب علـى الوسائط.

- يمكنك إضافة العقدة Shadertoy من خالل: 

 Shadrtoy العقدة                  Filter  املجموعة  شريط مجموعات العقد

- تحتــوي العقــدة Shadertoy علـــى مجموعــة مــن الفالتـــر الفرعيــة التـــي يمكــن الوصــول إلـــيها مــن خــالل لوحــة 

الخصائــص، والتـــي قــد تكــون صــورة أو فيلــم يحتــوي علـــى مؤثــرات بصريــة، والتـــي يمكــن اســتخدامها كمــا هــي أو تعديــل 

بعــض خصائصهــا للحصــول علـــى التأثيـــر البصــري املطلــوب. 

- يمكــن إضافــة بعــض الفالتــر الفرعيــة للعقــدة Shadertoy كتأثيـــر بصــري علـــى الوســـيط األصلـــي وذلــك مــن خــالل 

  Load from Preset محتويات القائمة Image Shader الخاصية   Shadertoy لوحة خصائص العقدة

املجموعــة الفرعيــة Effect ومنهــا:

   - شكل العقدة عند تحديدها: 

الفلتـر االفتـرا�ضي بعد الصورة األصل
 Shadertoy إضافة العقدة

الفلتـر الفرعي
Quad Mirror 

Ball  الفلتـر الفرعيFisheye  الفلتـر الفرعيالفلتـر الفرعي
Old Video 

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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الصورة األصل

الفلتـر الفرعي  
Plasma Triangle

الفلتـر االفتـرا�ضي بعد 
 Shadertoy إضافة العقدة

الفلتـر الفرعي
Glowing Thing  

Cloud الفلتـر الفرعي

الفلتـر الفرعي
Star Nest 

نشاط صفي

اســتدع املشــروع Kuwait City1 مــن املجلــد Kuwait City وفعــل العقــدة Shadertoy، ثــم شــغل العــرض 

مــاذا تالحــظ علــى الصــورة ؟ .............................................................................................................

في لوحة خصائص العقدة Shadertoy عدل في الخاصيتـيـن radius و Speed وفق ما تـراه مناسًبا،  

ماذا تالحظ بالنسبة لحجم الكرة وسرعة حركتها ؟............................................................................

- ويمكن إضافة بعض الفالتر الفرعية للعقدة Shadertoy بحيث تدمج مع الوسـيط األصلـي وذلك من خالل لوحة 

  Load from Preset محتويــات القائمــة  Image Shader الخاصيــة   Shadertoy خصائــص العقــدة

املجموعــة Source  والتـــي تتـــيح إضافــة الفالتـــر الفرعيــة مــع إمكانيــة تعديــل خصائصهــا مــن خــالل لوحــة الخصائــص. 

مما سبق فإن أنواع الفالتـر الفرعية يمكن تقسـيمها إلى:

فالتر�فرعية
��ستخدم�كتأث���بصري�ع���الوسيط�األص��

فالتر�فرعية
�ستخدم�كتأث���بصري�يدمج�مع�الوسيط�األص��

أنــواع�الفالتر�الفرعية

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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 Cloudy Skyالفلتريـن الفرعييـن  Shadertoy التابعة للعقدة Source وسنستعرض في هذا الجزء من املجموعة

. Seascape و

كأمثلة علـى الفالتـر الفرعية التـي تدمج مع الوسـيط األصلـي و هي:

للتعرف علـى كيفية الحصول علـى مؤثر بصري بسماء غائمة في املساحات الشفافة كما بالصور التالـية:

اســتدع املشــروع Failaka 1 مــن املجلــد Failaka وتأكــد مــن تفعيــل أداة عــرض الشــفافية          ، ثــم اتبــع الخطــوات 

التالـــية:

Cloudy Sky الفلتـر الفرعي

قبل إضافة الفلتـر الفرعي 
Cloudy Sky

بعد إضافة الفلتـر الفرعي 
Cloudy Sky

فــي بعــض األجهــزة ال تدعــم البطاقــة الرســومية خاصيــة GPU Rendering ولضمــان عــدم حــدوث مشــاكل مــع امللــف 

:  Shadertoy عنــد إضافــة الفلتـــر

.Disabled اختر     GPU Rendering الخاصية   Project Settings في لوحة خصائص املشروع 

ة
ّ ـود

ــــ
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Shadertoy العقدة             Filter اختـر من شريط مجموعة العقد

لضمان عدم ظهور رسالة خطأ عند حفظ املشروع :

إلــغ تفعيــل   Shadertoy فــي لوحــة خصائــص العقــدة  

Enable GPU Render الخاصيــة 

والحظ: 

.Shadertoy1 في مخطط العقد تظهر العقدة -

الحظ مجموعة الفالتـر في القائمة واضغط 
علـى السهم الستعراض بقية الفالتـر املتاحة

- في لوحة الخصائص تظهر لوحة خصائص العقدة

.Shadertoy1 

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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.Shadertoy1 بالعقدة B من خالل الرابط Merge1 اربط العقدة

الحظ: يظهر تأثيـر الفلتـر االفتـرا�ضي علـى املساحات الشفافة للصورة:

وإلظهــار الوســائط  بشــكل صحيــح تأكــد فــي لوحــة خصائــص العقــدة Merge1 مــن تفعيــل الخياريـــن A و B الخــاص 

.B و A بشــفافية الوســائط فــي الروابــط

ة
ّ ـود

ــــ
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7

في لوحة خصائص العقدة Shadertoy1 اضغط علـى السهم بجانب الخاصية

 والحظ ظهور الخصائص التالـية:

 Load from Preset القائمــة  محتويــات  أظهــر 

واختـــر مجموعــة الفلتـــر الفرعــي Source والحــظ 

ظهــور قائمــة بأنــواع متعــددة مــن الفالتـــر الفرعيــة:

الفرعــي  الفلتـــر  ملجموعــة  الفرعيــة  القائمــة  مــن 

.Cloudy Sky الفرعــي  الفلتـــر  اختـــر   Source

7

6

ة
ّ ـود

ــــ
مسـ
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8
في لوحة خصائص العقدة Shadertoy1 : الحظ ظهور خصائص الفلتـر 

: Cloudy Sky الفرعــي

غيـر خصائص الفلتـر الفرعي كما يلـي:

شغل العرض،تالحظ أن الصورة الثابتة وبعد إضافة فلتـر  Cloudy Sky املتحرك، تعطي إيحاء بالحركة وعند عمل 

Render يمكن أن يكون املنتج النهائي فيلم.

حجم الغيوم

كثافة الغيوم

لون السماء

نسبة الغيوم الداكنة

سرعة حركة الغيوم

نسبة الغيوم املضيئة

- تتغيـر الخصائص في لوحة الخصائص وفق نوع كل فلتـر فرعي.

استخدم العقدة Shadertoy إلضافة الفلتـر الفرعي Cloudy Sky لخلفية الصورة وبالخصائص املناسبة.

ةاستدع املشروع Liberation Tower من املجلد Liberation Tower ثم: 
ّ ـود

ــــ
مسـ
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استبدل الفلتـــر الفرعي Cloudy Sky بالفالتـــر الفرعية التالـــية من املجموعة Source  مع تغييـــر خصائصها 

وسّجل التأثيـــر البصري لكل منها في الجدول التالـــي:

التأثيـر البصريالفلتـر الفرعي

Cloud

Infinite	Fall

Star Nest

Sky at Night

اســتدع املشــروع Fuji1 مــن املجلــد Fuji Mountain ثــم أضــف الفلتـــر Star Tunnel وعــدل فــي 
املناســب. البصــري  التأثيـــر  علـــى  للحصــول  خصائصــه 

للتعرف علـى كيفية الحصول علـى مؤثر بصري بحركة أمواج البحر  في املساحات الشفافة كما بالصور التالـية:

Seascape الفلتـر الفرعي

قبل إضافة الفلتـر الفرعي 
Seascape

بعد إضافة الفلتـر الفرعي 
Seascape

.Seascape الفلتـر الفرعي Source  اختـر من القائمة الفرعية ملجموعة الفلتـر الفرعي

 Failaka1 كرر خطوات اضافة الفلتـر الفرعي من 1 إلـى 6 ثم في املثال السابق 

ةاستدع املشروع Kuwait City من املجلد Kuwait City وإلضافة الفلتـر الفرعي Seascape اتبع الخطوات التالـية:
ّ ـود

ــــ
مسـ
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: Shadertoy1 في لوحة خصائص العقدة

Seascape الحظ ظهور خصائص الفلتـر الفرعي 

غّيـر  خصائص الفلتـر كما تـراه مناسًبا:

ارتفاع األمواج

لون املاء واألمواج

سرعة حركة األمواج

زيادة شدة االمواج

تداخل وتقاطع األمواج

- غّيـــر خصائــص الفلتـــر الفرعــي عــدة مــرات باختـــيارات مختلفــة وشــغل العــرض ثــم الحــظ التأثيـــر علـــى العــرض فــي كل 

مــرة.

اســتدع املشــروع Failaka2 مــن املجلــد Failaka واســتخدم العقــدة Shadertoy إلضافــة الفلتـــر 
الفرعــي Seascape لصــورة جزيـــرة فيلــكا وبالخصائــص املناســبة.

بعد التنفيذقبل التنفيذ                                                    

ة
ّ ـود

ــــ
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يمكــن إضافــة أكثـــر مــن فلتـــر Shadertoy   ودمجهــا مــع الوســـيط املطلــوب كمــا بالصــورة التالـــية 
والتـــي تم فيها دمج الفلتريـــن الفرعييـــن Cloudy Sky  وSeascape مع صورة جبل فوجي إلظهارهما 

فــي املناطــق الشــفافة كمــا فــي الصــور التالـــية:

بعد التنفيذقبل التنفيذ

وللتعرف علـى ذلك يمكنك االطالع علـى املشروع  2shadertoy Fuji من املجلد Fuji Mountainوالذي تم فيه: 

إدراج العقدة Read1 للصورة Fuji 2 Shadertoy والتـــي تحتوي علـــى منطقتـيـــن شفافتـيـــن إلضافة الفالتر 

املناســبة للســماء والبحــر.

إدراج العقــدة Shadertoy1   الخاصــة بالفلتــر الفرعــي Cloudy Sky والتحكــم بخصائــص الفلتــر )حجــم 

.  Shadertoy1 الغيــوم، ســرعتها، لونهــا.....( مــن خــالل لوحــة خصائــص العقــدة

.Sea Scape الخاصة بالفلتر الفرعي   Shadertoy2 إدراج العقدة

.Sea Scape الخاصة بالفلتر الفرعي Shadertoy2 بالعقدة   A من خالل الرابط Merge1 ربط العقدة

التحكم بخصائص الفلتر الفرعي Sea Scape )ارتفاع األمواج، تداخلها، سرعتها، لونها.....( من خالل لوحة 

. Shadertoy2 خصائص العقدة

 Cloudy Skyإلظهــار فلتــر الســماء  Shadertoy1 بالعقــدة B مــن خــالل الرابــط Merge1 ربــط العقــدة •

بالخلفيــة.

• ربــط العقــدة Merge1 مــن خــالل الرابــط A2  بالعقــدة  Read1  للصــورة Fuji 2 Shadertoy إلظهارهــا 

باألمــام.

ةتحديد العقدة Viewer ثم إضافة العقدة  Merge  ودمج الصورة مع الفلتر بحيث يتم: 
ّ ـود

ــــ
مسـ
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إضافــة العقــدة Transform وربطهــا بالعقــدة Shadertoy2 الخاصــة بالفلتــر الفرعــي Sea Scape والتحكــم 

بأبعــاد الفلتــر لـــيظهر البحــر فــي املنطقــة الشــفافة الخاصــة بــه فــي منتصــف الصــورة.
7

الشكل النهائي للعقد
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معلومة إثرائية

Shadertoy.com من املوقع Shadertoy ةيمكن الحصول علـى املزيد من الفالتـر الفرعية للعقدة
ّ ـود
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بعد اختـيار الفلتـر املطلوب من املوقع  حدد التعلـيمات البـرمجية من بطاقة Image باستخدام 

.)Ctrl + C ( وانسخها باستخدام ) Ctrl + A (

العقــدة  خصائــص  لوحــة  فــي   Natron برنامــج  فــي 

Shadertoy حــدد التعلـــيمات البـــرمجية املوجــودة فــي 

الجزء Source بالضغط علـى  ) Ctrl + A ( ثم احذفها.

ألصــق التعلـــيمة البـــرمجية مــن الحافظــة إلـــى لوحــة 

 Source الجــزء  فــي   Shadertoy العقــدة  خصائــص 

. ) Ctrl + V (  بالضغــط علـــى

.Compile اضغط علـى الزر

وذلك باتباع الخطوات التالـية:

4

3

 Dope Sheet محرر اإلطارات األساسـية ثانيًا

 فــي منطقــة املحــررEditor يظهــر التبويــب Dope Sheet، والــذي يتـــيح التعامــل مــع اإلطــار األساســـي مثــل تحديــده، 

نســخه، حذفــه، تغييـــر موضــع اإلطــار األساســـي، ....

فــي منطقــة املحــرر Editor للتبديــل بيـــن عــرض التبويبــات مــن مخطــط العقــد Node Graph إلـــى محــرر اإلطــارات 

األساسـية Dope Sheet اضغط بالزر األيسر للفأرة في منطقة املحرر Editor علـى تبويب Dope Sheet  فيظهر كما 

بالصــور التالـــية:

عرض محرر اإلطارات األساسـية أ

ة
ّ ـود

ــــ
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- يمكنــك تكبيـــر وتصغيـــر محتويــات محــرر اإلطــارات األساســـية بوضــع مؤشــر الفــأرة فيــه ثــم تحريــك 

العجلــة لألمــام للتكبيـــر وللخلــف للتصغيـــر.

- لتكبيـــر محــرر اإلطــارات األساســـية بحيــث يكــون مــلء نافــذة البـــرنامج يتــم وضــع مؤشــر الفــأرة فيــه 

والضغط في لوحة املفاتـيح علـى مسطرة املسافات والستعادتها يتم الضغط علـى مسطرة املسافات 

مــرة أخــرى.

 Kuwait City مــن املجلــد Kuwait City Dope Sheet   وللتعــرف علـــى محــرر اإلطــارات األساســـية اســتدع املشــروع

ثــم: 

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

- هل يتغيـر ارتفاع األمواج Height؟ ............................................................................................................

- هل تتغيـر سرعة األمواج Speed؟ ..............................................................................................................

- هل يتغيـر تداخل وتقاطع األمواج Choppiness؟ .........................................................................................

- هل تكرار حركة األمواج Frequency ثابت أم متغيـر؟ ....................................................................................

- اعــرض محــرر اإلطــارات األساســـية  Dope Sheet بالضغــط فــي منطقــة املحــرر بالــزر األيســر للفــأرة علـــى التبويــب 

.Dope Sheet

ة
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اإلطــارات  لجميــع  ملخــص  يظهــر 

اســمها أمــام  للعقــدة  األساســـية 

يظهر مؤشر 

اإلطار الحالـي 

باللون البـرتقالـي

عند الضغط علـى زر التوسـيع املجاور السم 

العقدة يظهر تحته أسماء الخصائص التـي 

تم إضافة اإلطار األساسـي لها

تظهر اإلطارات 

األساسـية 

باللون األزرق

أرقام اإلطارات

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

من خالل محرر اإلطارات األساسـية السابق ناقش مع زمالئك باملجموعة حول الخصائص التـي تم 
إضافة إطارات أساســـية لها .

التعامل مع اإلطار اأٍلساسـي في محرر اإلطارات األساسـية ب

- يتم تحديد اإلطار األساسـي املطلوب بالضغط علـيه بالزر األيسر للفأرة فيظهر حوله إطار باللون األبيض .

- عند الضغط علـى اإلطار األساسـي بالزر األيمن للفأرة تظهر قائمته املختصرة التالـية: 

- لتغييـر سرعة التأثيـر الحركي يتم تغييـر موضع اإلطار األساسـي ) لبداية أو نهاية التأثيـر الحركي للخاصية( من خالل محرر 

اإلطارات األساسـية، فكلما زاد عدد اإلطارات بيـن اإلطاريـن األساسـييـن قلت سرعة التأثيـر الحركي والعكس صحيح.  

 والتـي يمكن من خاللها حذف، نسخ، لصق اإلطار األساسـي وتحديد جميع اإلطارات األساسـية.
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وللتعــرف علـــى ذلــك يمكــن زيــادة ســرعة ) تقلـــيل عــدد اإلطــارات بيـــن اإلطاريـــن األساسـييـــن( ارتفــاع األمــواج Height فــي 

املشــروع Kuwait City Dope Sheet باتبــاع الخطــوات التالـــية:

لتحديــد اإلطــار األساســـي لبدايــة التأثيـــر الحركــي للخاصيــة Height ضــع مؤشــر الفــأرة علـــيه والحــظ تغيـــر شــكل مؤشــر 

الفــأرة إلـــى        ، اضغــط بالــزر األيســر والحــظ ظهــور اللــون األبيــض حولــه.

الحظ اإلطار األساســـي املحدد وحدوده الحظ عدد اإلطارات بيـن اإلطاريـن األساسـييـن

باللــون األبيض ورقمه.

ر موضعه لإلطار 20.  اضغط باستمرار بالزر األيسر للفأرة علـى اإلطار األساسـي، ثم بالسحب واإلفالت غّيِ

الحــظ اإلطــار األساســـي املحــدد وحــدوده الحظ عدد اإلطارات بيـن اإلطاريـن األساسـييـن

باللــون األبيــض ورقمــه.
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- شغل العرض من بدايته، ماذا تالحظ؟ ...................................................................

-  هل أصبح التأثيـر الحركي أسرع أم أبطأ ؟ ................

- عند أي إطار يتغيـر ارتفاع األمواج؟ .......................

- كم عدد اإلطارات بيـن اإلطاريـن األساسـيـن؟ .........

- هــل هنــاك فــرق بيـــن تغييـــر موضــع اإلطــار األساســـي املوجــود فــي اإلطــار 1 أو تغييـــر موضــع اإلطــار األساســـي املوجــود فــي 

نهايــة التأثيـــر الحركــي لـــيكون 30 بــدال مــن 50؟ ...................................

الخاصية التـي يتم التعامل مع إطارها األساسـي هي ........................................................................

لتغييـر سرعة التأثيـر الحركي لـيصبح أبطأ يتم.................................................................................

يبدأ التأثيـر الحركي الخاص بتغييـر تداخل وتقاطع األمواج عند اإلطار 1 ويـنتهي عند اإلطار 50 

إذا رغبت بتغييـر سرعة التأثيـر الحركي فإن: 

 لتغييـر سرعة التأثيـر الحركي يمكن تغييـر موضع بداية أو نهاية التأثيـر الحركي حسب توقيت 
التأثيـر البصري املطلوب.

نشاط صفي

اســتدع املشــروع Kuwait City Dope Sheet1  مــن املجلــد Kuwait City وغيـــر ســرعة التأثيـــرات 
ةالحركيــة لــكل خاصيــة وفــق مــا تـــراه مناســًبا.

ّ ـود
ــــ
مسـ



79

الفالتر – محرر اإلطارات األساسية  3

  شــاهد الفيلــم Project3a  مــن املجلــد Reserve	WildLife	Al-Ahmad	Sabah	Shiekh لالستـــرشاد بــه، ثــم اســتدع 

املشــروع Wildlife Reserve واســتخدم العقــدة الالزمــة إلضافــة الفلتـــر املناســب وبالتأثيـــرات الحركيــة املناســبة 

 Wildlife للحصول علـى مؤثر بصري لحركة الغيوم في محمية الشيخ صباح األحمد البـرية، ثم احفظ املشروع باسم

Reserve1 علـــى محــرك األقــراص الخــاص بــك. 

أ3ورقة عمل محمية الشيخ صباح األحمد التاريخ: ......... / ..........

تقــع محميــة الشــيخ صبــاح األحمــد البـــرية شــمال شــرق 
الكويــت علـــى طريــق الصبيــة بمســاحة 320 كــم 

وتتميـــز  الصبيــة،  طريــق  علـــى  تقــع  رئيســـية  بوابــة  ولهــا 
ومنخفضــات  وســهول  تــالل  مــن  املتنوعــة  بتضاريســها 
.
ً
ومســطحات طيـــنية وشــواطئ بطــول 16 كيلــو متـــر تقريبــا

بعد التنفيذ

https://www.moi.gov.kw املصدر: موقع وزارة الداخلـية
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 شاهد الفيلم Project3b من املجلد Fuji Mountain لالستـرشاد به، ثم استدع املشروع Fuji2 واستخدم العقدة 

الالزمــة إلضافــة الفلتـــر املناســب وبالخصائــص املناســبة للحصــول علـــى مؤثــر بصــري لحركــة املــاء، ثــم احفــظ املشــروع 

باســم Fuji22  علـــى محرك األقراص الخاص بك. 

ب3ورقة عمل        Fuji جبل التاريخ: ......... / ..........

بعد التنفيذ
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شاهد الفيلم Project3c من املجلد Volcano لالستـرشاد به، ثم استدع املشروع Volcano و أضف العقد الالزمة 

إلضافــة الفالتــر الفرعيــة Fireball و Cloudy sky والتحكــم بخصائصهــا للحصــول علـــى مؤثــرات بصريــة مناســبة ثــم 

احفــظ املشــروع باســم Volcano1 علـــى محــرك األقــراص الخــاص بــك. 

ج3ورقة عمل  Volcano التاريخ: ......... / ..........

بعد التنفيذ
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 Amazon Forests لالستـــرشاد بــه، ثــم اســتدع املشــروع Amazon Forests مــن املجلــد Project3d شــاهد الفيلــم

باســـــم  ثــم احفـــــظ املشــــــروع  مــــــؤثرات بصريــة مناســـــبة  املناســب للحصــــول علـــى  الفرعــي  الفلتـــر  وابحــث عــن 

Amazon Forests1 علـــى محــرك األقــراص الخــاص بــك. 

د3ورقة عمل حرائق غابات المازون      التاريخ: ......... / ..........

بعد التنفيذ
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الخريطة الذهنية

ماذا تعلمت ؟

 

عرب عن رأيك

1.Natron في بـرنامج Shadertoy ذكر مفهوم
َ
أ

2
بّين أن العقدة Shadertoy تحتوي مجموعة من الفالتـر الفرعية التـي تستخدم 

ُ
أ

كتأثيـر بصري للوسائط، وفالتـر فرعية أخرى تستخدم كمصدر للوسائط.

3.Source عدد بعض أنواع الفالتـر الفرعية ملجموعة الفلتـر
ُ
أ

4.Shadertoy ضيف العقدة
ُ
أ

5
 Seascapeو Cloudy sky نفذ الخطوات الصحيحة إلضافة الفالتـر الفرعية

ُ
أ

وغيـرها من الفالتر األخرى .

6.Dope Sheet تعامل مع اإلطارات اأٍلساسـية في محرر اإلطارات اأٍلساسـية
َ
أ
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