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اعتبارات استخدام الرسوم المتحركة
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حقائق حول الرسوم المتحركة

عنصرةإضافهوالمتحركةالرسومتقنيةمنالرئيسالهدفإن
عنعبارةالمتحركةوالرسومالثابتة،الرسوماتإلىالحركة
زمنيعاقبتفيتعرضالتيالثابتةالرسوممنمتصلةسلسلة
.محددترتيبوفقثابت
والرسوماألبعادثنائيةالرسومالمتحركة؛الرسوممننوعانيوجد
.األبعادثالثية
اإلطاراتمنسالسلمنالمتحركةالرسومعروضيتألف
سلسلةنمالسينمائيالعرضيتألفبينمارسوماتعلىالحاوية

.فوتوغرافيةصورعلىالحاويةاإلطاراتمن

القائمة
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الظاهرة اإللهية

القائمة

البصريباعباالنطالبشريةالعينشبكيةتحتفظ:اإللهيةالظاهرة
ةمعروفبيولوجيةظاهرة)الثانيةمنجزء1/24عنتزيداللمدة

.(العينفياألثرباستمرار
إطارأورسم24عرضيتم(Frame)،الثانيةفي

1440عرضيتمواحدةدقيقةفيأنههذاومعنىالواحدة،
.رسم

رةالظاهسرعةبنفساإلطاراتأوالثابتةالرسومعرضيتم
.متصلكعرضللمشاهدسيبدوممااإللهية،
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مراحل إنشاء الرسوم المتحركة

:يهرئيسةمراحلبثالثةالمتحركةالرسومإنتاجعمليةتمر

مرحلة التحريك

مرحلة تصميم النموذج

مرحلة التصدير
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مرحلة تصميم النموذج

ضتتتتافةااأل( رستتتتم)يتتتتتمافيهتتتتااإنشتتتتاءا اناوالتتتتالكائنتتتتاتاالرستتتتوميةاوا 
.المناسبة،اوحجماالكائنااألساسي

7-6عودة



مرحلة التحريك

:اسيتينتتماعمليةاتحريكاالكائناتاالرسوميةابطريقتيناأس

لتهاباستتادامايتتمافيهتاارستماشتكلاأولتياوتعدي:الطريقة التقليدية* 
التتتياأدواتاالرستتمابالحاستتباإلنتتتاجامجموعتتةاكبيتترةامتتناالرستتوم

رعةايتتتتتماعرضتتتتهااباستتتتتادامابرنتتتتاممامعتتتتيناأوال تتتتةابرمجتتتتةابستتتت
شتتاهدامحتتددة،اوتتتتابيامعتتيناومحتتددامستتبقاب،اممتتاايستتببالتتد االم

. اإلحساساالبصريابالحركة
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مرحلة التحريك: تابع

دايتتتتماإنشتتتاءاأولارستتتماوواتتترارستتتم،اويحتتتدداعتتتد:الطريقةةةة الثدي ةةةة* 
ومااإلطتتتتاراتاالتتتتتياستتتتتعرضامتتتتاابتتتتيناالرستتتتمااألولاواألايتتتتر،اويقتتتت
لتتتىاالحاستتتباعتتتناطريتتتقابرنتتتامماماصتتتلابهتتتذااالنتتتوعابالتعتتتديلاع

يبددد  . يالرستتمااألولاإلنتتتاجاجميتتياالرستتوماتاوصتتوالباللرستتماالنهتتائ

سدم إنشاء الرسوم المتحركة داخدل اإلطدارات الرئيسدةم ومد  ثدم تر

سلسددلة مدد  اإلطددارات بددي  اإلطددارات الرئيسددة مدد  خدد ل عمليددة 

(.Tweening)تسمى الحركة البينية 
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مرحلة التصدير

حتتاجاكاوتراستماالمتحترااحتلاإنشتاءاالراةامتنامراحلةااألايتراهياالم
.العمليةالوقتاطويلافياعمليةاالمعالجةامناالجهاز
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ةتقنيات تحريك الرسوم في البرامج الحديث

فيبكثرةمةالمستادالتقنياتإحد والتشويهالتحويرتقنتيتعد
:المتحركةالرسومإنتاج

(التشويه  Warping(

(التحوير المشاكلة  Morphing(



(Morphing)التحوير 

نظتتراواتترايقصتتدابتتالتحوير؛اتحويتتلامنظتترامعتتيناتتتدريجياباإلتتىام
انطالقتتابامتتنابحيتتيايبتتدواالمنظتتراالثتتانياوكأنتتهايتشتتكلاتتتدريجيابا

شتتكلالقتتداأصتتبحتاعمليتتةاالتحتتويرامستتتادمةاب. المنظتترااألول
نتتتتاتاكتتتتةاالتتتتتياتستتتتتادمافتتتتيااإلعالراواستتتتيافتتتتيااللقطتتتتاتاالمتح

.التجاريةاالمعتمدةاعلىاالوسائطاالمتعددة
متناستطحياتعتمداتقنيةاالتحويراعلىاربطاالنقاطاالمكونتةالكتل
–إلتتتىا–داواحتتت)الصتتتورتيناالبدائيتتتةاوالنهائيتتتةافتتتياعالقتتتةاتقابتتتلا

واحتدةا،اأياأناتقابلاكلانقطةامناالصورةاالبدائيتةانقطتة(واحد
.مناالصورةاالنهائيةاوالعكساصحيح
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(Morphing)التحوير : تابع

يمايمكتتتتتناتحقيتتتتتقاعالقتتتتتةاالتقابتتتتتلافتتتتتياالتحتتتتتويراعتتتتتناطريتتتتتقاتقستتتتت
قامتةاعالقت( مثلثتاتافتياال التب)الصورتيناإلتىامضتلعاتا ةاتقابتلاوا 

ةاومتتاابتتيناكتتلامضتتليافتتياالصتتورةااالبتدائيتت( واحتتد–إلتتىا–واحتتدا)
يامتتتتناينتتتتاظر افتتتتياالصتتتتورةاالنهائيتتتتة،اثتتتتمايجتتتترياتحويتتتتلاكتتتتلامضتتتتل
هائيتتتتةاالصتتتتورةاالبدائيتتتتةاإلتتتتىاالمضتتتتلياالمنتتتتاظرالتتتتهافتتتتياالصتتتتورةاالن

يترابافتياأشتكالايشكلاالتحويلاالتدريجيات . بوساطةابرنامماالتحوير
.النقاطاوألوانهااوأحجامهااوالموضي
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(Warping)التشويه 

مليتتاتااءاعراتنطلتتقاعمليتتةاالتشتتويهامتتناالصتتورةانفستتهااعتتناطريتتقاإجتت
.انزياحاإلحداثياتابعضانقاطهاوصوالباإلىاصورةاأار 

14-6عودة



اعتبارات استخدام الرسوم المتحركة

بةاالنلامصاحبةاالتعليقاالصوتياللرسوماالمتحركةابدلامصاح
.المكتوبالها

كونااستادامابعضاالرسوماتاالمتوفرةافيااألسواقاشرطاأنات
.ملبيةاللهدفاالمرجواتحقيقهامناالبرنامم

محافظةاالميلاللواقعيةامناااللااستاداماألوانامطابقةاللواقي،اوال
.رسوماتعلىانسبااألحجاماوعدماالمبال ةافياتكبيراوتص يراال

تحريكاالجزءاالمراداإظهار افقطامناالرسم.
مشو ،االحرلاعلىاوضوحاالرسماالمستادماحتىاالايبدواالرسم

.وبالتالياالايحققاالبرنامماالهدفاالمرجوامنه

القائمة
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(الفيديو)الصور المتحركة 



الفيديو الرقمي

في الوسائط المتعددة( الفيديو)استخدام الصور المتحركة 

يإشارة الفيديو التماثل

ليالفيديو الرقمي مقابل الفيديو التماث

مقدمة ع  الصور المتحركة

لوسائطالمعايير الفنية لتوظيف الفيديو في برامج ا
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(الفيديو)مقدمة عن الصور المتحركة 

منعوبةصالمتعددةالوسائطعناصرأكثرالفيديواستاداميعد
كبيرابايزاباحالوسائطمنالنوعهذايتطلبكماالتقنية،النظروجهة

متحركةالالصورتاتلف.االتصالفيعاليةوسرعةللتازين
فيهوماكالواقيتنقلاألولىبأنالمتحركةالرسومعن(الفيديو)

رسمفيهاميتالمتحركةالرسومبينماالبيئة،واألشاال،المباني
ًباأوزيادةالتحريف،منبنوعالواقي .نقصاب
وفيالحركة،لتظهرالثانيةفيصورة24تعرضالسينمافي

لبانظاموفيالثانية،فيإطار30يعرض(Ntsc)نظامالفيديو
.الثانيةفيإطارابا25فيعرضانوسيكام

القائمة
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إشارة الفيديو التماثلي

التالي

اسمبتعرفااصةأشرطةعلىالتماثليةالفيديوإشارةتسجل
(Beta)و(V.H.S)مويت.المت يرالم ناطيسيالمجالبواسطة

نع(مثالباتسجيلكاميرا)صورمصدرمنالصورعلىالحصول
لاالمنتصوير المرادالجسممنالمنعكسالضوءمرورطريق

إلكترونيةإشارةإلىالضوءهذاتحويلثمومنالفيديو،كاميراعدسات
ماك،(وزرقاءواضراء،حمراء،)صورمعلوماتقنواتعلىتحتوي
إذا.لثاليااإللكترونيةلإلشاراتمصاحبةتزامننبضةالكاميراتولد
فيشارةاإلتسمىمنفصلةكإشارةفيديومعلوماتقناةكلإرسالتم

مكنوي.الفيديوألعمالالمفضلةالطريقةوهي(RGB)الحالةهذ 
.واحدكابلعلىاإلشارةتحميل
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إشارة الفيديو التماثلي: تابع

Video)موصلإلىالفيديوإشارةتوصل In)تسجيلجهازفي

م واحدةتسجلوقد.فيديوشريطفيتسجيلهايتمحيثالفيديو

ريطالشعلىالفيديوإشارةتسجل.الشريطعلىالصوتقناتي

لسطحسيةالمغناطيالخواصبتغييريقومدّوارتسجيلر سبوساطة

هذهعرفوتالمائلةمالطويلةالخطوطم سلسلةفيالتسجيلشريط

سارا  ميتخذالتسجيلر سأل (اللولبيالمسحتسجيل)العملية

.التسجيل ثناءحركتهفيلولبيا  

20-6القائمة



الفيديو الرقمي

نيابافالصورومعالجةعرضطرقوأحديأهممنالرقميالفيديو
:اآلليالحاسبباستادام

إشارة الفيديو الرقمي

خصائص الفيديو الرقمي

تقنيات  ضغط الفيديو الرقمي
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إشارة الفيديو الرقمي

إشارةويلتحيجبالحاسبشاشةعلى(التلفزيون)الفيديولعرض
ولمحااللمنالرقميالشكلإلىالتناظريالشكلمنالفيديو

(A/D)،اسبالحفيالصوربترقيمااصةبطاقةتركيبويجب
NTSCأوسيكامأوبالبنظامالفيديوإشارةاستالممهمتهاتكون

جةومعالونقلتازيناآلنيمكن.رقميةمعلوماتإلىوتحويلها
منيديوالفإشارةلعرض.الحاسبباستادامالرقميالفيديوإشارة
الشكلإلىاإلشارةتحويلأوالبايجبالتماثليةالعرضأجهزةاالل

.والفيديبطاقةعلىمتوضييكون(D/A)محولباستادامالتماثلي
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العوامل المؤثرة على الفيديو الرقمي

:هيهناك ث ثة عناصر  ساسية تؤثر على حجم الفيديو الرقمي

معدل عرض اإلطارات أ-

دقة األلوان في الصور-ب

دقة الصورة-ج
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تقنيات ضغط الفيديو الرقمي

MPEGتقنية

ورصوتازينلمعالجةالالزمةالبياناتمنالهائلللحجمنتيجة
ورالصض طتقنياتإلىالحاجةظهرتالحاسبفيالفيديو
عادتها البياناتلنقوتأمينلهاالالزمالتازينحجمتقليلبهدفوا 
:الفيديوملفاتض طتقنياتأهمومن.كافيةبسرعة

JPEGتقنية
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JPEGتقنية الضغط 

Joint)قبلم المعيارهذاإعدادتم Photographic

Expert Group)لمنظمةالتابعةالجمعياتإحدىوهي

.اآليزوالعالميةالمقاييس

JPEGتقنيةتعملكيف

بكسلم(8*8)بحجموحداتإلىالصورةتقسيمالتقنيةهذهفييتم

فيدالموجوالبكسلمواصفاتعلىبناءوحدةكلوصفيتمثم

لوحدةلاأللوا شيفرةتخزي بمعنىاليسرى؛العلويةالزاوية

.حدةعلىبكسللكلتخزينهام بدل  بكاملها
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JPEGتقنية الضغط 

JPEGتقنيةمواصفات

20:1إلىيصلض طومعدلالثابتةالصورتشفيرفيعامبشكلتستادم.
الملفض طلالالزمالزمنيتساو حييالتناظر،بااصيةالتقنيةهذ تمتاز

.لعرضهعنهالض طفكفيالمنقضيالزمنمي
أيةيللتش الحاجةدونمباشربشكلللملفمكونةلقطةأليالوصوليمكن

.أار لقطات
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MPEGتقنية الضغط 

Moving)لجملةاختصارهي Picture Expert Group)

.المتحركةالصورتشفيرفيوتستخدم

MPEGتقنيةتعملكيف

الصوريفالمتكررةالمعلوماتتخفيضمبد علىالتقنيةهذهتعمل

م ىاألخراللقطاتعلىكبيربشكلتعتمدالواحدةاللقطة   ي

.معلوماتهاناحية
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MPEGتقنية الضغط 

MPEGتقنيةمواصفات

حجمها ربصالناتجةالملفاتوتتميز.الصورةمعلوماتميالصوتحفظيتم
.أدائهاوسرعة

50:1إلىالفيلمض طمعدليصل.
فكفيالمنقضيالزمنميالملفلض طالالزمالزمنفيتناظريوجدال

يلملفلقطةض طأجلمنكاملةساعةقضاءفيمكنلعرضه؛عنهالض ط
.واحدةدقيقةمدته

عدةنماللقطةهذ إنشاءأوالبايجبالفيلممنمنفردةلقطةمشاهدةأردناإذا
.سابقةمتجاورةلقطات
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الفيديو الرقمي مقابل الفيديو التماثلي

أساسيتةميتزاتيثالفيالتماثليالفيديوعلىالرقمتيالفيديتويتفوق
:هي

المباشرالوصول:أولا 
مادةيفإطارأومقطيأيتناولإمكانيةالمباشر،بالوصوليقصد
التسلسلفياتسبقهالتياألجزاءعبربالضرورةالمروردونالفيديو
جزءأيعلىالتعديلإمكانيةإلىباإلضافةالمصورة،للمادةالزمني

.العملأجزاءمن

ضغطتقنياتتطبيقإمكانية:ثانيا  
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الفيديو الرقمي مقابل الفيديو التماثلي: تابع

التكاليفوانخفاضالمنتججودة:ثالثا  

الزم مرورمعالمنتجووضوحالرقميالفيديوديمومةتعد

الوضوحبانخفاضيبد الذيالتماثليالفيديوع تميزهخاصية

عمليات  كما.عرضهمراتعددوكثرتالمنتجقدمكلما

ىإلتحتاجول سهلالرقميالفيديوعلىواإلخراجالمونتاج

  كما.التماثليالفيديومعمقارنةالثم غاليةفيزيائيةمعدات

.التماثليوالفيديتوزيعم كلفة قلالرقميالفيديوتوزيعطرق
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طالمعايير الفنية لتوظيف الفيديو في برامج الوسائ

صورةاليحققالذيالمالئمبالشكلالفيديونافذةحجمضبط•
.السلسةالطبيعيةوالحركةاألقلوالتازينالواضحة،

.بكسل120*160يكونالمناسبةالعرضنافذةحجم•
فيالإالفيديو،لقطاتعرضفيالطبيعيةالسرعاتاستادام•

البطيئةبالسرعةإالتدركالالتياألحدايتصويرحالة
نمو)يعيةالطبالسرعةتفوقسرعةأو،(االنهياراتأوكاإلنفجارات،)

.(القمرحركةالنباتات،
4عنهاحجميقلوالتيالمشهد،منالص يرةالعناصراستبعاد•

.بسهولةيميزهالنالمشاهدألنبكسل،
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ائطالمعايير الفنية لتوظيف الفيديو في برامج الوس: تابع

منيرت ألنهااللونيةالفالترأوالمرشحاتاستاداميحبذال•
.اقيللواماالفابامنظراباوتعطيهاللعناصرالطبيعيةاأللوان

شويقالتإلىيؤديذلكألنالصورة،ميالصوتتزامنضرورة•
.التشويشإلىيؤديالتزامنوعدمالتعلم،وتعزيز

إلىلميلواالتصوير،عندللكاميراالفنيةالحركاتعناالبتعاد•
.والمنطقيالطبيعيالتصوير
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