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Objectives

العملموادتحضيركيفيةعلىالتعرف❑

الضوئيوالماسحالكامرةاستخدامعلىالتعرف❑

الملفاتمعالتعاملعلىالتعرف❑

الملفاتحفظصيغعلىالتعرف❑

األدواتصندوقعلىالتعرف❑

اهداف المحاضرة
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تحضير مواد العمل

للخروجعليهايعملسوفالتيالخامالموادمجموعةتحضيرمإلىأخرىمهنةأيمرلالمصمميحتاج❑

.النهائيبالمنتج

:األمور التي يحتاجها المصمم قبل البدء بالتصميم ▪

.فكرة التصميم والهدف منه: الفكرة1.

.حجم التصميم وأبعاده ودقة وضوحه: الحجم2.

.الخلفيات التي سوف تستخدم كأرضية للتصميم: الخلفيات3.

.م النهائيمجموعة العناصر أو الصور التي سوف تشكل بالنهاية التصمي: الكائنات4.

.الكتابات التي سوف تكون داخل التصميم: النصوص5.

.ل التصميمالتأثيرات المراد تطبيقها على الصور والنصوص التي بداخ: التأثيرات6.

.ما هي صيغة الملف النهائي الذي سوف يحفظ به التصميم: الصيغة7.
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كيفية تحضير مواد التصميم

:منهانذكرالتصميمموادلتحضيرطريقةمنأكثرهناك

إلىعليهاالعملالمرادالموادتحويليتمحيث(Scanner)سكنرباسميعرفماأو:الضوئيالماسح•

.فوتوشوبأدوبيبواسطةمعالجتهاثمللكمبيوترإدخالهاخاللمنإلكترونيةنسخ

وإجراءتهالمعالجللكمبيوترنقلهاثممنوالرقميةالكاميرابواسطةالصورإلتقاط:الرقميةالكاميرا•

.عليهاالتعديالت

نسخخاللهمنيمكنحيثالتصميمموادوبالصورغنيكوكلبحثمحركمثل:البحثمحركات•

.جديدةتصاميمإنتاجفيعليهاللعملفوتوشوبأدوبيبرنامجفيلصقهاثمالصور
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:طريقة احضار مواد التصميم من محرك بحث جوجل ❑

www.google.comشغل محرك بحث كوكل 1.

Imagesاختار الربط صور 2.

.عن صورته مثال سيارة ثم اضغط زر البحثالبحث اسم الشيء المراد البحث أكتب في  محرك 3.

.أنقر بالزر األيمن على الصورة المطلوبة ثم اختار نسخ4.

.ار لصقإنتقل إلى برنامج أدوبي فوتوشوب ثم افتح نافذة العمل ثم أنقر بالزر األيمن للماوس ثم اخت5.

.أبدأ بمعالجة الصورة من خال برنامج أدوبي فوتوشوب6.

ار  لكن بدل نسخ الصورة نقوم بخزنها على جهاز الكمبيوتر بأختي1,2,3,4يمكن اتباع الخطوات ( مالحظة

Save image as

كيفية تحضير مواد التصميم

http://www.google.com/
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إستخدام الكاميرا والماسح الضوئي

:الضوئيالماسحوالكاميراإستخدام

Digital))الرقميةالكاميرااستخدامكيفيةالجرافيكيالمصمميتقنهاأنيجبالتيالمهاراتمن Cameraالضوئيالماسح(و)Scanner

.فوتوشوبأدوبيبواسطةالحقامعالجتهابهدفالكمييوترعلىالصورإلدخالتستخدمالتياألدواتمنألنها

:طريقة توصيل الكاميرا الرقمية بالكمبيوتر وسحب الصور •

.الخاص بالكاميرا USBقم بتوصيل الكاميرا بالكمييوتر باستخدام كييل 1.

.قم بتشغيل الكاميرا2.

إفتح أيقونة جهاز الكمييوتر ثم إفتح أيقونة الكاميرا3.

إفتح المجلد الذي يحتوي على الصور التي تم إلتقاطها4.

.أنقر بالزر األيمن للماوس على الصورة المطلوبة ثم إختار نسخ5.

.إنتقل للمكان المراد وضع الصور فيه ثم إختار لصق6.
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طريقة سحب الصورة بواسطة السكنر❑

.الكمبيوترمعUSBكييلباستخدامالسكانربتوصيلقم1.

.السكنربتشغيلقم2.

.السكنرداخلسحبهالمرادالمستندأوالصورةضع3.

مناأليبالزرالسكنرأيقونةعلىأنقرثمالكمبيوترجهازأيقونةإفتح4.

Scanالصورةسحبأمرمنهاإختارقائمةتظهر .
Nextإختارالصورة،سحبمعالجنافذةتظهر.5 Next...حتى

إنهاء

الشكل التالي أيقونة السكنر

الشكل التالي نافذة معالج معالج سحب الصورة للماسح الضوئي

منيمكنكماالصور،بسحبخاصبرنامجالضوئيالماسحمعيأتيعادة:مالحظة
ثمملفقائمةخالمنالسكنرداخلالموجودةالصورةسحبفتوشوبادوبيبرنامجخالل

Importإستيراداألمرإختيار

إستخدام الكاميرا والماسح الضوئي
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واجهة البرنامج
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التعامل مع الملفات

Fileقائمة ملف ❑

:تحتوي هاه القائمة على معظم األوامر الخاصة بالتعامل مع الملفات مثل •

تصدير اإلنشاء، والفتح، والحفظ، والطباعة واالستيراد، وال•

الخ... 
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التعامل مع الملفات

:Fileأوامر قائمة ملف ❑

:-Newجديداألمر•

)جديدتصميم(جديدملففتحاألمرهذالكيتيح

القنواتونوعالوضوحودرجةأبعادهووضع

.المطلوبةاللونية

الشكل التالي صندوق حوار إنشاء ملف جديد
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:-Openاألمر فتح •

oوهو األمر الخاص بفتح الملفات الرسومية

الموجودة على الحاسب أو القرص المدمج

.USBأو ذاكرة 

التعامل مع الملفات

 Open As:األمر فتح كنوع •

oيستخدم هاا األمر لتحديد الصيغة أو التنسيق

.االي ترغب بفتح الملف الرسومي به
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: Open Recentاألمر فتح الملفات التي استخدمت مؤخرا▪

لفتح أخر الملفات التي تم التعامل معها مؤخرا مثل التي تم•

.فتحها أو إنشاؤها على الفوتوشوب سابقا 

التعامل مع الملفات

: Close-األمر إغالق ▪

خر يستخدم هذا األمر إلغالق الصورة ويقوم الفوتوشوب بالسؤال عن حفظ أ•

.قالتغيرات أم ال، وذلك في  حالة عدم استخدام األمر قم بالحفظ قبل اإلغال
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: Save-األمر حفظ ▪

ر الذي تم يقوم هذا األمر بحفظ الصورة كما أنه يقوم بحفظ التعديل األخي▪

.على الملف الحالي

: Save As-األمر حفظ باسم ▪

لف يسمح هذا األمر بحفظ صورة بإسم ملف جديد أو بصيغة أخرى للم▪

.وأيضا يمكن تحديد مكان حفظ الملف

التعامل مع الملفات
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: Revert-األمر رجوع ▪

ها يستخدم هاا األمر فيما إذا قمت بتغييرات على الملف ولم تحفظ•

.وترغب بالعودة إلى أحدث نسخة محفوظة قبل التعديل

: Import-أمر االستيراد ▪

أوالضوئيالماسحمنصورة(استيراد)بإدراجاألمرهاايسمح•

الصيغإلىجميعاوتحويلهاالفيديوالتقاطبطاقاتمنأوالرقميةالكاميرا

.فتوتوشوبأدوبيبرنامجخاللمنمعهاللتعاملالرقمية
: Export-أمر التصدير ▪

قات مختلفةتماما  مثل أوامر اإلستيراد ولكن يقوم هذا األمر بالعكس، تصدير الملفات إلى تنسي

بأستخدام برمجيات مختلفة

التعامل مع الملفات
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Editقائمة تحرير 

هذهبعضسنوضحاالوامرمنمجموعةتظهرالرئيسيةالقائمةمنEditقائمةعلىالضغطعند❑

:االوامر

•Undoتراجع

•Cutقص

•Pasteلصق

•Stroke(اطار)حد

•Define Brush Presetالفرشتعيين

•Define patternالحشوتعيين

•Preferencesتفضيالت
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Photoshop)اختصاروهيPSDبصيغةةعادتحفظفوتوشوبأدوبيملفات❑ Document)للتعديلقابلمفتوحملفوهو

.الفتوشوببرنامجبواسطةعليه

صيغ حفظ الملف في برنامج أدوبي فوتوشوب

منهالصيغةأوFormatالخيار..اإلسمخانةتحتنرىملفبحفظهالقياموالفوتوشوببرنامجفيالتصميممناإلنتهاءعند❑

.التصميمحفظصيغةإختيارنستطيع

:الملفاتحفظصيغأنواع❑

oPSD:م بحفظ الطبقات هي الصيغة األساسية للفوتوشوب ، وتمكنك هذه الصيغة بالقيام بأي تعديالت على التصميم ، حيث أنها تقو

الخ.. مفتوحة بالتأثيرات و الستايالت 

oBMP : ولكن الحجم يكون أكبرمليون لون 16هذه الصيغة تعطي وضوح عالي للصورة يصل إلى.

oGIF:ةمساحيأخذالالتنسقهذاأنكما،المفهرسةباأللوناأللوانهاهتسمىوفقطلونا256معالتعاملمنتمكنكالصيغةهذه

.المتحركةللصورأيضاالمستخدمةالصيغةهيو.اإلنترنتفياستخدامهشاعلذلككبيرة
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صيغ حفظ الملف في برنامج أدوبي فوتوشوب

oJPEGمه بعض المصممين لما يستخدم هذا التنسيق لحفظ التصميم قيل النشر على اإلنترنت ألنه يقوم بضغط البيانات ،ويستخد

.في  مسألة الحجمGIFله من جودة وصغر حجم بالرغم من أنه ال ينافس امتداد 

oPDFهذه الصيغة تستخدم لعمل الكتب اإللكترونية وهي صيغة ملف للقراءة فقط.

oPNGيمكنك%50هشفافيتتكونلمااللونيعني,شفافهشبهالصورعرضامكانيةمعشفافةخلفيةمعالجودةعاليةللصور

كبرعيبه،Gifمثلاالطرافتشويهغيرمنالخفيفهالفرشوالظلعرضفيمفيد,الخلفيهترىوشفافشبهاللونمشاهد

.االخرىبالصيغمقارنهالحجم
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صيغ حفظ الملف في برنامج أدوبي فوتوشوب

Photoshop)الفوتوتوشوبملفحفظلصيغةبالنسية:مالحظة Document)باالختصاروالمعروفPSD،هذهبإعتمادينصح

.نصوصأوطبقاتعلىتحتويكانتإذاخاصةالصيغةهذهضمناألصلالصورةتخزينوكالكالمختلفةالعملمراحلخاللالصيغة

الصورةعلىيحافظالنوعهذاأنحيث،TIFبنوعنسخةحفظاألفضلفمنعاليةبجودةطباعتهاالصورةمنالغايةكانتحافي❑

.ضياعأيدونالدقيقةبتفاصيلهامحتفظةالصورةتبقىوبالتاليضغطدون

برعارسالهاأواالنترنتعلىاستخدامهاالغايةكانتإذاالصيغةهذهضمنوحفظهااألصليةالصورةعننسخةبعملينصح،JPEGصيغة❑

فييسرعالذياألمرالملفحجممنيقللوبالتاليمتفاوتةبدرجاتالصورةضغطعلىتعملالصيغةوهذهأقل،يكونالحجمألنااللكترونيالبريد

وظهورورةالصفيالصغيرةالتفاصيلمنجزءضياعإلىتؤديالصورةضغطعمليةفإنمعروفهوكماولكن.االنترنتعبراالرسالعملية

فيأماطباعتها،المرادالصورلحفظالنوعهذاباعتمادالينصحلذلك.مربعاتشكلعلىالصورةحوافظهوروهوبالبكسلةيعرفما

.ملحوظةتكونالالمذكورةالسلبيةالظواهرفإناالنترنتاستخدامات
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صندوق األدوات

فيالعادةفييظهرالذيالعموديالشريطهوفوتوشوبأدوبيأدواتصندوق❑

اتاأليقونمنالكثيرعلىويحتويفوتوشوبأدوبيبرنامجمناأليسرالجزء

الفوتوشوببرنامجفياستخدامااألدواتاكثرهياأليقوناتهذه.(األدوات)

شريط األدوات
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صندوق األدوات

:مجموعات أدوات أدوبي فوتوشوب 

أدوات التحديد والتحريك: المجموعة األولى 

أدوات معالجة الصورة وتصحيح الرتوش وتعديل سطوع اللون: المجموعة الثانية 

أدوات كتابة النص: المجموعة الثالثة 

.أدوات التكيير والتصغير وتحريك الصورة: المجموعة الرابعة 
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وظائف أدوات شريط أدوات أدوبي فوتوشوب واختصاراتها على لوحة المفاتيح

(v).لتحريك جزء من الصورة اختصار األداة هو حرف : التحريك•

منتظم اضغط مرة واحدة وانتظر ستظهر لك قائمة لرسم المستطيل والدائرة والتحديد ال: أدوات تحديد األشكال•

.(M)اختصار األداة هو حرف 

Wلتحديد أجزاء متشابهة األلوان اختصار األداة هو : العصا السحرية •

Lلتحديد األجزاء المتنوعة اختصار األداة هو :الحبل•

Cلتصغير جميع الطبقات بالقطع أختصار األداة هو : التقطيع •

Bأي فرشاة اختصار األداة هو : فرشاة •

Jتستخدم لرش األشكال بااللوان المختارة اختصار األداة هو : رش الطالء •

Yلرسم الخطوط المتشعبة اختصار األداة هو : فرشاة خاصة •
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وظائف أدوات شريط أدوات أدوبي فوتوشوب واختصاراتها على لوحة المفاتيح

Gلرسم ألوان متدرجة أختصار األداة هو : التدرج▪

Eلمسح جزء من الصورة اختصار األداة هو : الممحاة ▪

Oإلضفاء بياض على الصورة اختصار األداة هو : المبيض ▪

Rلعمل تخفيف على الصورة اختصار األداة : التبهيت ▪

Tإلدراج الكلمات اختصار األداة هو : الكتابة ▪

Uلرسم أشكال نموذجية مثل مربع دائري أو بيضاوي أو عمل خط اختصار األداة هو : أشكال تلقائية ▪

Pلرسم أشكال محددة بخواص معينة اختصار األداة هو : المحدد▪

Iإنتقاء لون أو نقل لون معين لطبقة األلوان أختصار األداة هو : القطارة ▪

باستمرار ثم اضغط أداة العدسة ستالحظ Altلتكيير المشهد و إما اذا اردت أن تصغر المشهد اضغط :العدسة ▪

Zان المشهد أصبح مصغر اختصار األداة هو  .
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