
 
 

 خامسةال تعليميةالوحدة ال

 الوسائط المتعددة

 (3)الوسائط المتعددة عناصر 
 )الجرافيكس والفيديو(

 

 األهداف التعليمية:

 على أن: ا  في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب على الطالب أن يكون قادر 

 تتمة عناصر الوسائط المتعددة المتمثلة في الجرافيكس والفيديو والصور المتحركة. يعّرف  .1
 العناصر من عناصر الوسائط المتعددة التي تشترك جميعها بالصورة والحركة.يحدد أهمية هذه  .2
وتشغيل الوسائط ودورها الحاسم في بناء  والصور المتحركةيعّرف ماهية الجرافيكس والفيديو  .3

 المتعددة.
 مميزاته. يعّرف الفيديو الرقمي ويعدد تنسيقات ملفات الفيديو الرقمي و  .4
 ويعدد مصادرها.يعّرف الصور المتحركة  .5
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 : Graphics –الجرافيكس  –أوال  

 تعريف التصميم الجرافيكي:                              

 1222عام  –وليم أديسون دوينغنز  -( هو المصمم graphic designedكان أول من أطلق تسمية )
 –الذي عّرَف مصطلح المصمم الجرافيكي بأنه ذلك الشخص الذي يجمع بين العناصر المختلفة )كلمات 

ألوان( في صفحة واحدة بشكل يجذب النظر. أما التصميم الجرافيكي فهو مشتق من كلمة جراف  –صور
البصرية( أما كلمة غرافيك فهي تعني )تصويري أو غراف وهي تعني )رسم بياني أو الرسومات واألشكال 

ن أصل هذه الكلمة التيني ومشتقة من كلمة جرافوس التي تعني الخط المكتوب  –مرسوم  – مطبوع(، وا 
 أو المرسوم أو المنسوخ.

 

وفن الجرافيك في معناه العام هو فن قطع أو حفر أو معالجة األلواح الخشبية أو المعدنية أو أي مادة 
 دف تحقيق أسطح طباعية والحصول على تأثيرات فنية تشكيلية مختلفة عن طريق طباعتها. أخرى به

 -كتب –جرائد  –وقد ظل التصميم الجرافيكي، ولفترة كبيرة، يختص بإنتاج المواد المطبوعة )مجالت 
ال ملصقات دعائية..... وغيرها كثير( إال أن التطور الحاصل في مج -نشرات إعالنية –أوراق رسمية 

 تكنولوجيا المعلومات أضاف الكثير للتصميم الجرافيكي.

 

وظهر مصطلح جديد عرف بـ كمبيوتر جرافيك أو )رسوم الحاسب( الذي يشير إلى الصور واألعمال  
الفنية التي تنتج بواسطة الحاسب اآللي، وتشمل الرسومات التوضيحية والرسومات الكرتونية المتحركة، 

، وقد يستخدم المصطلح نفسه لإلشارة إلى عملية مسح الصور وتلوينها وحتى الصور عالية الجودة
وتظليلها ومعالجتها بواسطة ماسح الصور كما يساعدنا الحاسب على جمع المعلومات وفهمها بشكل 

 سريع وفعال، بل يمكنه إنتاج الصور للكائنات والعمليات التي ال سبيل لنا إلى رؤية أشكالها.
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رع قائم بحد ذاته أطلق عليه اسم "الوسائل اإلعالمية المتعددة " والذي يتعامل مع وبذلك، أضحى لدينا ف
رسوم الكومبيوتر دون الحاجة إلى طباعتها، ويكّونها في إطار حركي، كاألفالم السينمائية مع إمكانية 

 Macromediaاستخدام التأثيرات الصوتية. ومن أشهر البرامج التي يتعامل معها التصميم الجرافيكي )
flash- Multimedia Builder 3D- Max- Maya–Macromedia Director وحتى الرسوم )

المتحركة التي كانت ترسم باليد أصبحت بعد انتشار )الملتي ميديا( ترسم وتحرك بواسطة الحاسب في 
 وقت أقل بكثير من ذي قبل.

 

 مجاالت تطبيق التصميم الجرافيكي:

 مجاالت ووسائل عدة من أكثرها شيوعًا:ُيستخدم التصميم الجرافيكي في 

  المطبوعات: المجالت والصحف والبوسترات )ملصقات( والنشرات الدورية والمواد والمطبوعات
 اإلعالنية وصفحات الويب وواجهات البرامج.

 .األفالم والفيديوهات واألقراص المدمجة 
 .تصميم العناوين والرسومات المتحركة واإلعالنات التلفزيونية 
 .التصميم الجرافيكي البيئي والذي يتضمن مراكز بيع المنتجات والتنظيف ونقاط الشراء 

وعليه فإن مصطلح الجرافيكس، بهذا المعنى، يحظى بأهمية كبرى في مجال الوسائط المتعددة، وال تستمد 
أيضًا األساس هذه الكلمة أهميتها من مجرد كونها أداة تمكنها من إنشاء وعرض الصور الثابتة، ولكنها 

 الذي تركز عليه صناعة عرض الرسومات والنصوص المتحركة.
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 عناصر التصميم الجرافيكي:

إن عناصر التصميم الجرافيكي تعني ببساطة مكونات التصميم أو العمل الفني التي تُنظم بطريقة يعيها 
ي تجاه ما يراه، إن المصمم لتنفيذ التصميم بروح تحث المشاهد من خاللها على اكتساب رد فعل طبيع

 الناحية الجمالية في طريقة ترتيب تلك العناصر هي ما يعطي للتصميم وزنًا.

 : الخط.العنصر األول

 : الشكل.العنصر الثاني

: المنظور وهو تمثيل األجسام المرئية على سطح منبسط ال كما هي في الواقع ولكن كما العنصر الثالث
 ين.تبدو لعين الناظر إليها من موقع مع

 : اللون.العنصر الرابع

: القيمة وهي درجة اإلضاءة أو درجة القيمة الضوئية، فالمنطقة المضيئة في التصميم العنصر الخامس
 عادًة ما تكون أكثر قيمًة من المنطقة المعتمة.

: الملمس هو العنصر الذي يمتاز بأننا نحن نحس به بحاستين هما اللمس والبصر، العنصر السادس
مية هذا العنصر في استخدامه للتميز بين أجزاء التصميم إلعطاء كل شكل طبيعته الخاصة، وتكمن أه

فالخشونة للسطح الخشن والنعومة للسطح الناعم كما أن تنوع المالمس بين أجزاء التصميم يعمل على 
 إعطاء التصميم حيوية أكثر ويبعده عن اإلحساس بالملل.

لمس أمر مرتبط باإلدراك البصري وال ارتباط له بحاسة الملمس، وفي الفنون ثنائية األبعاد يكون الم
 وندركه كنتيجة الختالف سطح كل منها عن اآلخر من ناحية الخصائص البصرية. 

: الكتلة وهي عبارة عن خاصية فيزيائية لألجسام تقيس كمية المادة التي يحتويها الشيء العنصر السابع
 وتنسيق كل شكل على حساب ثقله. وتبين أثقال األجسام في العمل الفني
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 باإلضافة إلى ثالثة عناصر هي:

 الصورة: وهي الشكل الذي يمثل أو يقدم الموضوع المقدم بشكل عام. .1
الكتابة: هي مجموعة الكلمات والجمل المعبرة عن محتوى البرنامج في التصميم المقدم سواءا في  .2

 العناوين الرئيسة أم الثانوية أم النص المكتوب.
لخلفية: هي المساحة التي تقع خلف الصورة أو الكتابة، وهي تقوم بتقديم كل منهما وتساعد على ا .3

 التركيز وشد انتباه البصر لكليهما دون إحداث تشويش أو تشتيت للرؤية.

 وتعتمد هذه العناصر الثالثة على:

  :عوامل تشكيل المضمون وتتضمن 
 يحل محلها مضمون الكتابة المقروءة، وعلى : فللصورة تأثير بصري سريع وال مضمون الصورة

المصمم مراعاة أن يتم هذا التأثير البصري بسرعة، ويكون للصورة القدرة على اإلقناع الفوري 
 وسرعة الجذب وتكون مرتبطة بالموضوع المقدم.

 :ويعني نوع النص وعالقته بالمتلقي لذا يجب أن يراعي المصمم  المضمون اللغوي والكتابي
تي يخاطب بها المشاهد وأن يستخدم العبارات التي تمس احتياجاته وتلبي رغباته وتحقق اللغة ال

 الهدف المطلوب.
 :على المصمم مراعاة ارتباط مضمون الخلفية بمضمون الكتابة والصورة  مضمون الخلفية

ليستطيع المصمم من خالله تقديم الصورة  والكتابة، على أاّل تشغل الخلفية العين عن باقي 
 ناصر التصميم.ع
  :عوامل إخراج الشكل 

تعتمد عوامل إخراج الشكل في الصورة والكتابة والخلفية على عناصر وأساسيات التصميم، كاإليقاع 
 والمحاور والتباين واالنسجام واللون.
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  :عوامل تكنولوجية 

تعتمد العوامل التكنولوجية لكل من الصورة والكتابة والخلفية على األجهزة المستخدمة، كأجهزة 
اإلضاءة، والصوت، وأجهزة كتابة الحروف، والكومبيوتر، وهي عوامل مهمة في إنتاج الجرافيك 

 وتساعد في سرعة جذب االنتباه. 

 

 عالم يعتمد التصميم الجرافيكي؟

مصممة على قدرة المصمم على االبتكار واإلبداع؛ أي قدرته على استغالل ثقافته تعتمد األعمال الفنية ال
 وقدراته التخيلية ومهارته في إنشاء أعمال فنية تتصف بالجدية.

إن التصميم الجرافيكي ُيعدُّ شكاًل من أشكال االتصال البصري وعملية تأخذ فيها المعلومات البصرية 
يحدث في أغلب األحيان عند ترتيب عناصر التصميم )الصور، النصوص، شكاًل وتركيبًا معينًا. وهذا ما 

 العناوين ...( داخل مساحة التصميم للعمل الفني لتأخذ أشكااًل عدة.

 

 :برامج الجرافيكس

 برامج الجرافيكس نوعان: 

 يتعامل مع الصور النقطية وهو متخصص في التعامل مع الصورة بالمعالجة أو الرسم. األول:

 برامج متخصصة في إعداد الصفحات واإلخراج والرسم. الثاني:

 من أهم برامج الجرافيك والتصميم باستخدام الكمبيوتر:

Light wave 3d Adobe Photoshop Adobe premiere 

Aliasl – Wave- Front Animator studio Elastic Reality 
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Soft –Image 3D Maya Coral Draw 

Strata studio pro Mastering 3D Studio VIZ 3 Autocad 2000 3D 

 

جراء عمليات التحويل عليها، قد  إن إمكانية استخدام الحاسبات اآللية لرسم األشكال ثالثية األبعاد وا 
أعطى زخمًا كبيرًا لتطوير أساليب وعلوم جديدة في التصميم الهندسي، وأهم البرامج التي سنستعرضها في 

 هذا الصدد هو برنامج ثري دي أستوديو ماكس. 

 

 اكس:برنامج ثري دي أستوديو م

هو برنامج النمذجة والتشكيل والرسومات، وهو برنامج يطلق العنان ألصحاب الخيال واإلبداع ومحبي 
الجمال ومحترفي ثالثي األبعاد إلى اإلبحار في عالم الواقع الجميل، وعالم الفن والفضائيات واأللعاب 

حركة باستخدام الحاسب، كما والشخصيات الثابتة والمتحركة، كما ُيستخدم إلنشاء صور ثابتة ورسوم مت
ُيعدُّ برنامج الماكس من البرامج القوية في مجاالت جرافيك الكومبيوتر الحديثة، حيث أصبح هذا البرنامج 
 منذ بداية التسعينات، أكثر شهرة وقوة ومكتمل السمات مع احتوائه على العديد من اإلمكانيات الالنهائية.

 

 أنواع التصميم الجرافيكي:

إن نوع التصميم الجرافيكي يتوقف على ما نريد إنجازه من أعمال، فالرسومات والمطبوعات يمكن أن 
تصمم من أجل أشياء عديدة ومتنوعة، مثل إنشاء مواقع الويب أو مطبوعات النشر المختلفة، حيث يوجد 

 أنواع من التصاميم الجرافيكية وتشمل:عدة 

 : الشعارات -أ

ًا من عملية التصميم واإلخراج المرئي، وُتعدُّ من األعمال الفنية التي تحتاج إلى ُتعدُّ الشعارات جزءًا مهم
مهارات وقدرات إبداعية عالية، حيث ال يوجد منهجيات أو طرق محددة تبين طرق أو كيفية إنشاء 
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الشعارات العتمادها على اإلبداع الشخصي للمصمم نفسه. تهدف الشعارات غالبًا إلى إضافة ميزة 
ية للشركات والمؤسسات إضافًة إلى دورها التعريفي بالمنتجات والشركات. قد تتواجد الشعارات على تنافس

 الورق، األقمشة، صفحات الويب، البوسترات ....

 بعض أنواع الشعارات: 

 .شعار تصويري: شعار يمثل صورة المنتج 
  .شعار هندسي: شعارات مصممة بوساطة أشكال هندسية 
  .شعار اسمي: شعار مصمم بوساطة استخدام أسماء الشركات أو األشخاص 
 .شعارات مدمجة: شعارات تكون مزيج من األنواع السابقة 

 يجب أن يحقق الشعار اآلتي:

 يعكس هيئة الشركة وواقعها وتطورها. .1
 يعكس وضع الشركة في السوق. .2
 البعد الجمالي والقراءة والفهم السريع للشعار. .3
 تذكر الشركة أو المنتج الذي يمثلها.يساعد على  .4
 أن يمثل مرحلة وليس فترة زائلة. .5

والجدير بالذكر، أن هناك قوانين في كثير من دول العالم تعمل على حماية الملكية الفكرية، على اعتبار 
 أن الشعارات تعد ابتكارات شخصية ال يجوز استخدامها دون إذٍن مسبق من صاحبها.

 :خبارية  البروشورات(المطويات )النشرات اإل -ب

المطوية عبارة عن مطبوعة دعائية تطوى بطرق عدة بحيث تشكل سلسلة من الصفحات المتتابعة التي 
 تكون سهلة القراءة والتصفح.

 خصائص المطويات:

 .ُتعدُّ دلياًل ومرشدًا للقارئ في الموقع 
 .ُتعدُّ وثائق من وجهة نظر الشركة 
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  شكله وعلى مميزاته.تعرض الُمنَتج وتسلط الضوء على 
 .يمكن توزيعها على فئات عدة وأماكن مختلفة 

 البوسترات: -ج

ُتعدُّ البوسترات وسيلة دعائية مرئية، وقد َتستخِدُم سطوحًا كبيرة من القماش أو الورق أو أي سطوح أخرى 
ولوجيا الخاصة مناسبة، وُيستخدم معها ألوان عدة ومختلفة. لقد أصبح إنتاج البوسترات الكبيرة وبتوفر التكن

بها أمرًا يمكن تحقيقه بسهولة، إال أنه يجب في الوقت نفسه توفير مؤسسات إعالنية ودعائية تتضمن 
 مصممين ذوي قدرة عالية على اإلبداع واالبتكار واالتصال.

 خصائص البوسترات:

 .جلب انتباه المشاهدين وسهولة قراءتها 
 .تسويق اسم المنتج واإلعالن عنه ونشره 
 .إمكانية تذكرها من قبل المشاهدين لها 
 .تحملها للعوامل الجوية المختلفة مثل الحرارة ،البرد،المطر 

 :بطاقة الدعوات -د

عبارة عن مطبوعة تدعو أو تتيح لحاملها حق المشاركة في عمل ما مثل االجتماعات، الحفالت، وقد 
 سات مختلفة.تطبع على سطوح عدة منها: الكرتون، القماش، الخشب، وهي ذات قيا

 الكارت فيزيت: –بطاقات التعريف الشخصي  -ه

عبارة عن بطاقات تكون مطبوعة على ورق مقوى، تعمل على تعريف اآلخرين بصاحب البطاقة وذلك 
لتسهيل عملية الوصول إليه أو االتصال به. وهي ذات قياسات مختلفة قد يستخدم معها األلوان 

 والرسومات.

 :صفحات الويب -و

ُتعدُّ شبكة الويب جزءًا من االنترنت، إذ تحتوي على عدد كبير من الملفات المخزنة على حواسيب عدة 
موجودة في مواقع مختلفة. وصفحة الويب هي ملف موجود على شبكة الويب يمكن أن تحتوي على 
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رد نصوص، وصور وأصوات وفيديو، يتم حفظ هذه الملفات على حواسيب تسمى "مزودات الويب" وبمج
 حفظ الملفات عليها تكون متوفرة للجميع.

يمكن ربط صفحات الويب للتنقل فيما بينها عن طريق استخدام ما يسمى بالروابط التشعبية، حيث أن 
صفحات الويب في الغالب تحتوي على روابط تشعبية عدة منها ما يشير إلى صفحة ويب أخرى ومنها 

 ما يشير لملف صورة ومنها لملف صوتي.

أن صفحات الويب عبارة عن ملفات نصية، فإننا نحتاج إلى تطبيقات خاصة لكي يتم عرضها وبما 
بصورتها النهائية تسمى متصفحات الويب، وهي برامج مصممة خصيصًا لعرض صفحات الويب مثل: 

 انترنت إكسبلورر، فاير فوكس، أوبرا.

 

 مكونات صفحات الويب:

 يوجد نوعان من مكونات صفحات الويب:

: صفحات الويب يمكن أن تحتوي على نصوص، صور، أصوات، فيديو، محتوى مكونات مرئية .1
تفاعلي، ويمكن أن تحتوي على مجموعة من الروابط التشعبية، وقد يكون هناك ملفات للتنزيل 
كي يتم مشاهدتها على الحاسوب. إن جميع المحتويات السابقة يجب أن توضع وترتب بشكل 

 النتيجة في نهاية وجود محتوى قابل للتعامل. واضح ومدروس لكي تكون
: وهي مكونات يضيفها المصمم أو المطور على صفحات الويب لتؤدي عمل مكونات غير مرئية .2

مادون أن يراها المستخدم، ومن األمثلة عليها: إضافة مؤثرات على الصفحة، كتغيير صورة ما 
عد المصمم أو المطور في المستقبل عند عند مرور الفأرة، وكذلك ما يسمى بالتعليقات التي تسا

 رغبته بتعديل أو تطوير بعض أجزاء الموقع. 

 إنشاء صفحة الويب:

يمكن إنشاء صفحات الويب بطرق عدة، إما عن طريق المحررات النصية مثل المفكرة في الويندوز، أو 
تفعيلها على شبكة  سيمبل تيكست في أجهزة اآلبل ماكنتوش، وبعد أن يتم إنشاء صفحة الويب البد من

 االنترنت بوساطة تقنيات خاصة.
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ولكي تؤدي محاوالت التعبير السابقة دورها كرسالة موجهة للجمهور المستهدف، يجب أن يراعى في 
صياغتها القدرة على جذب اهتمام المشاهدين واستمالتهم إلى تذوق مضمون ما يحمله العمل من قيم. 

عن هذه االنفعاالت والعواطف واستطاعته التعبير عنها بأسلوب أو  فعند نجاح المصمم في طريقة التعبير
بطريقة تجذب االهتمام، فإن إنتاجه سوف يكون عماًل فنيًا، سواءا كان في مجال األدب أم الفن التشكيلي 

 أم غير ذلك.

 

 استخدامات وأهمية الجرافيكس:

التصميم الجرافيكي كأداة تسويقية فّعالة وضرورية تمتاز بيئة العمل الحالية بالتنافسية، ولذلك فإن أهمية 
زادت بشكل كبير، كما أن استخدام األلوان والتقنيات اإلعالمية المختلفة ساهمت في إنتاج الرسومات 

البصرية الجذابة، التي عملت على تأسيس المصداقية والقيمة التي تمثلها. وُتستخدم رسوم الجرافيك في 
عرض خرائط الطقس والرياح ورسم الخرائط وتحديد المناطق الجغرافية وسائل االتصال، من خالل 

وغيرها من الرسوم التي تستخدم في األخبار، حيث يمتاز الرسم الجرافيكي بواسطة الكومبيوتر بالمرونة 
عادة تجمعيها، وتحركيها ونقلها ودمجها مع أشكال أخرى.  في تصغير األشكال وتكبيرها، وتجزئتها وا 

 

 :ية التصميم الجرافيكي بأنهوتكمن أهم

 يساعد في تطوير المواقع اإللكترونية.  .1
 يساعد في توصيل الرسائل بدقة وبشكل متجدد ومالئم. .2
ذو أهمية كسلعة، حيث ازدادت أهميته نتيجة للزيادة في حاجات الشركات التي تزداد يومًا بعد  .3

 يوم لسد الفراغات وتجهيز الحلول بسرعة وبتكلفة قليلة.
ية كأداة تسويقية، حيث ازدادت أهميته عندما أدرك الزبائن بأن شيئًا ال قيمة له يأتي ذو أهم .4

 بسرعة وبتكلفة قليلة.
يخلق للعمل نظرة فّعالة ومحترفة تؤثر إيجابًا على توصيل رسائل الشركات إلى الجمهور  .5

 المستهدف.
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 يساعد في زيادة قابلية قراءة المطبوعات. .6
إلى عالم مليٍء بالمعلومات واالتصاالت التي ننجذب إليها بشكل يساعد على تقديم االنترنت  .7

 مرئي.
 يساعد على رفع كفاءة اإلعالنات وفي تسويق المنتجات.  .8

 

 :Videoالفيديو  -ثانيا  

ُيعتبر الفيديو من أهم العناصر تأثيرًا على مستخدم نظم الوسائط المتعددة، بما يضيفه من تمثيل للبيانات 
في شكل واقع حقيقي يمكن مشاهدته، وبالتالي إحساس المستخدم باألبعاد الحقيقية للمعلومة وثبوت الفكرة 

 داخل ذاكرته وسهولة استيعابها. 

من لقطات مصورة يتم تشغيلها بسرعة معينة لتراها العين مستمرة لقطات الفيديو عبارة عن مجموعة 
لقطة أو صورة  25إلى  15الحركة، وللحصول على صور متحركة لمدة ثانية واحدة نحتاج تقريبًا من 

ثابتة. علمًا، أن الصور المتحركة تظهر في لقطات فيلمية متحركة سجلت بطريقة رقمية وتعرض بطريقة 
د مصادرها لتشمل كاميرا الفيديو، عروض التلفزيون، أسطوانات الفيديو عن طريق رقمية أيضًا، وتتعد

رجاعها.  مشغالتها، ويمكن إيقاف هذه اللقطات وتسريعها وا 

ضمن عروض الوسائط المتعددة على  Full Motion Pictures Videoويقوم عرض صور الفيديو 
ر البصرية إلى إشارات كهربائية تناظرية، ثم نظام تسجيل ونقل المعلومات، لعرضها بطريقة تحويل الصو 

تحويلها إلى إشارات رقمية للتعامل معها من خالل الكمبيوتر، ويمكن إذاعتها في نفس الوقت أو بعد 
تسجيلها على شريط فيديو، ليصبح من السهل مشاهدتها باستخدام موجات عالية التردد، أو إرسالها على 

فزيونية مغلقة. وهذه اإلشارات تحمل الصوت والصورة معًا، وتسجل إما الهواء عبر األسالك إلى دوائر تل
والتي تعتبر وسيطًا  Video Disksأو على ديسكات الفيديو  Video Tapesعلى شرائط الفيديو 
 لتخزين المعلومات. 
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وفي الوقت الحالي يمكن نقل صور حية من الفيديو إلى شاشات الكمبيوتر ودمجها ضمن برامج الوسائط 
المتعددة. ولكن يالحظ أن لقطات الفيديو تحتاج إلى إمكانيات أضخم وسرعات عالية وسعة تخزينية 

 أكبر.

 

 فوائد استخدام الفيديو في البرامج الكمبيوترية:

 تقديم بيان عملي للمهارات العملية. .1
 استخدام الصور المتحركة في نقل وتوصيل العديد من المعلومات للمستخدم في وقت قصير. .2
تدعيم العرض بالحيوية والجاذبية والحركة، والتي من شأنها أن تساعد المستخدم على التركيز  .3

 وعدم الملل من مواصلة العرض.
 عرض وتمثيل القصص التاريخية على المستخدمين، والسيما المتعلمين. .4

 

 الفيديو الرقمي:

 مصطلح الفيديو الرقمي

تسجيلها باستخدام حاسوب ما وحفظها كملف يدل مصطلح الفيديو الرقمي على سالسل حركة تم 
وقد ساعد التطور حاسوبي. يمتلك الفيديو الرقمي إمكانية إضافة الواقعية إلى مشاريع الوسائط المتعددة. 

التكنولوجي للفيديو الرقمي إلى إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا من خالل الحاسبات الشخصية، حيث 
المتخصصة تشغيل الفيديو المخزن على أسطوانات مرئية مدمجة. ويمكن يمكن عن طريق بعض البرامج 

ضافة كاميرا وبعض المعدات  عقد المؤتمرات الفيديويه عن طريق توصيل الحاسب بوصلة شبكة وا 
 الخاصة.

ويتم تسجيل الفيديو على شكل إطارات، ثم تخزينها على هيئة رقمية مع إمكانية إعادة تشغيلها بعد ذلك 
إطارًا في الثانية الواحدة وتسمى بالحركة  33رامج الوسائط المتعددة، ويتطلب تشغيل الفيديو من خالل ب

 كيلو بت من المساحة التخزينية. 833الكاملة، بينما يتطلب اإلطار الواحد ما يعادل 
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 فهم الفيديو الرقمي:

دها كطريقة قياسية لتشغيل إن تقانة الفيديو الرقمي موجودة منذ عشرات السنين، ولكن منذ مدة بدأ اعتما
الفيديو في تطبيقات الوسائط المتعددة. يوفر الفيديو الرقمي عددًا من التحسينات على إشارة الفيديو 

NTSC مع تميزه بنطاق أفضل من األلوان. فإشارة فيديوNTSC   العادية تستطيع عرض حوالي
صور فوتوغرافية حقيقية تحتوي  لون فقط، بينما العديد من مراقيب الحواسيب تستطيع عرض 32333

 مليون لون. 16على ما يزيد عن 

وخالفًا للفيديو العادي، فإن نوعية الفيديو الرقمي لن تنخفض عند نسخها، وعندما نسخ شريط الفيديو 
ذا ُنِسَخت النسخة فإن الصورة تصبح أسوأ ألن الصورة  ُيالحظ بأن الصورة ليست جيدة كاألصلية، وا 

ط الفيديو تخسر بعض المعلومات المتعلقة بتركيبة الصورة كلما تم نسخها. وحتى نسق المسجلة على شري
أشرطة الفيديو التي يستعملها المنتجون في إنتاج الفيديو المحترف، تبدأ بخسارة نوعيتها بعد النسخة 

رقمية  (. وبما أن الفيديو الرقمي يتألف من شيفرة generationالخامسة أو السادسة )تدعى باألجيال 
وليس من إشارة كهربائية تناظرية، فإن نسخة الفيديو الرقمية تحتفظ بنفس المعلومات كاألصلية. وطالما 

 بقيت اإلشارة بنسقها الرقمي يمكن تحضير عدة أجيال قبل مالحظة هبوط ملحوظ بالنوعية. 

الرقمي في أحجام مختلفة  إضافًة إلى ذلك، فإن الميزة األهم للفيديو الرقمي هي القدرة على ضغط الفيديو
على أساس طريقة االستعمال، عندما تقوم مثاًل بتنقيح تتابعات فيديو بدمجها فإنك تستعمل القليل من 
الضغط بهدف المحافظة على نوعية الصورة ونقاوتها قدر المستطاع، والحقًا وبعد تنقيح كافة تتابعات 

-CDفيديو الرقمي بحيث تشتغل بانتظام من قرص الفيديو الرقمية يمكنك ضغط كامل وكافة تتابعات ال
ROM . 

إن سهولة توزيع الفيديو الرقمي هي على األرجح الفائدة األكبر في التحويل من األنظمة التناظرية إلى 
األنظمة الرقمية. بما أن ملف الفيديو الرقمي هو مجرد نوع آخر من بيانات الحاسوب الرقمية فقد تجد 

فة أنواع برامج الوسائط المتعددة، بدءًا من البرامج التثقيفية ووصواًل إلى ألعاب الفيديو الرقمي في كا
 الفيديو التفاعلية.

الصوتية يدوم لعدة سنوات دون أي تدني في نوعية الصوت   CDمثل أقراص  CD-ROMكما أن قرص
 مرة.  35ها حوالي أو الفيديو، وهذا مقارنة مع أشرطة الفيديو التي تبدأ نوعيتها بالتدني بعد مشاهدت
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، فإن  CD-ROMوبسبب النسب العالية جدًا من الضغط المطلوب لتشغيل فيديو رقمي من أقراص
ليست بجودة أقراص الليزر، ومنذ عدة عقود تطور الحال   CD-ROMنوعية الفيديو الرقمي في أقراص

 وليس أشرطة فيديو.   CD-ROMوأصبحت أجهزة الفيديو تستعمل سواقات 

 

 :الوسائط المتعددةفهم الفيديو الرقمي في 

رغم أن العديد من التقنيات لعبت دورًا في تطوير التقنية التفاعلية، فإن إضافة الفيديو الرقمي إلى 
الحواسيب الشخصية كانت إحدى العالمات البارزة الكبيرة في الوسائط المتعددة، فالمنتجون يستطيعون 

ظهار السبب والنتيجة اآلن استعمال أقسام من الفيديو  عادة تشغيل المقابالت، وا  لعرض مهام العمل، وا 
مع مرور الوقت، إلى جانب جعل برامجهم أكثر جاذبية. ولكن إدخال الفيديو إلى البرنامج ليس مسألة 

 سهلة.

 نوعية تتابع الفيديو الرقمي:

الفيديو الرقمي في برنامج  الطريقة التي تحّول فيها الفيديو خالل مرحلة اإلنتاج، تحدد نوعية تتابع
الوسائط المتعددة، وسرعان ما يبرز عدد من المشاكل في الملف المرقمن السيء، كعدم وجود بعض 

اللقطات أو استبانة سيئة لأللوان نتيجة عملية ضغط أولية مفرطة، لذا يحتاج المنتجون إلى تصحيح هذه 
ال فإنهم يحصل ون على تتابع فيديو رقمي سيء في كافة مراحل المشاكل قبل رقمنة التتابع النهائي، وا 

 اإلنتاج .

ونحتاج عادة إلى ضغط كافة ملفات الفيديو الرقمي مرات عدة عند مستويات مختلفة من النوعية، وذلك 
حسب مرحلة عملية اإلنتاج، ويتم في البداية إبقاء نسبة الضغط منخفضة جدًا للحصول على أفضل 

 نوعية ممكنة للصور.

عروض مسبقة سريعة خالل مرحلة االختبار، نقوم بإنشاء أفالم صغيرة جدًا باستعمال نسب وإلنشاء 
ضغط متوسطة. وحالما نقتنع بالفيلم نحفظه عند مستوى ضغط مرتفع، وكلما ازدادت نسبة الضغط كلما 

ع انخفضت كمية البيانات التي يمررها جهاز التخزين إلى الحاسوب، مما يؤدي إلى إعادة تشغيل أسر 
 وأكثر سالسة للفيديو.
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 برامج األفالم الرقمية: 

وتستعمل هذه األفالم في معظم األحوال برنامج األفالم الرقمية المتوفر مهما كان، بالنسبة لماكنتوش 
 Video for Windows بينما قد تستعمل الحواسيب الشخصية برنامج   Quick Timeيستعمل البرنامج

، ولهذا الغرض  JPEG & MPEGببطاقات الرقمنة المختلفة مثل. هناك أنظمة ضغط عدة مختصة 
، بينما يستخدمون في الحواسيب الشخصية  Compact Videoيستعملون في الماكنتوش أسلوب الضغط

 ، وهذان األسلوبان يحددان معدل البيانات لملف الفيديو الرقمي. Indoاألسلوب

في   Movie Playerنامج خدماتي مستقل )مثل البرنامجوإلعادة التشغيل يبدأ فيلم الفيديو الرقمي من بر 
في الحواسيب التي تستعمل ويندوز( أو من تطبيق تأليف أو من نوع   Media Playerالماكنتوش أو

 آخر من التطبيقات المستقلة.

 

 تنسيقات ملفات الفيديو الرقمي:

تعرِّف تنسيقات ملفات الفيديو محتويات ملف فيديو ما، مثل كمية دفق الفيديو أو الصوت الذي يحتويه، 
 DV(digital video ودقة العرض، وأنواع الضغط. يتم تسجيل الفيديو الرقمي بصورة عامة بالتنسيق 

 وتكون الملفات بهذا التنسيق كبيرة الحجم للغاية. -فيديو رقمي(

 نسيقات الملفات الشائعة التي ُتستخدم لضغط وتشغيل الفيديو الرقمي، وتتضمن:هناك عدد من ت

 Quick Time(MOV  وQT:) 

في أوائل التسعينيات، البرنامج الشعبي األول لتحرير  apple computerتم تطويره من قبل شركة 
الفيديو الرقمي الخاص بسطح المكتب، يوفر كاًل من واجهات التحرير والعرض لمزامنة الفيديو 

بصورة جيدة على كل من حواسيب ماكنتوش والحواسيب الشخصية، Quick Time يعمل  والصوت.
 م.ويوفر ضغطًا جيدًا منتجًا ملفات صغيرة الحج
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 Windows (AVI AFS WMF WMV :) 

منتجًا   Microsoft، قدمت شركةQuick timeلبرنامجها  Appleبعد فترة قصيرة من إطالق شركة 
، والذي يستخدم Video for windowsلكنه غير متوافق معه وأسمته  Quick timeمشابهًا لـ 

تنسيقات ملفات  Microsoft ، ومنذ ذلك الحين،قدمت شركةAVIامتدادًا )ملحق اسم الملف( هو 
 WMF (Window MediaوASF ((Advanced streaming formatأخرى تتضمن 

Formatو )WMV (Windows Media Video .) 

 Real (RM  وRA :) 

في  Real Audioو)أسالفها( الرائدة في تقنيات التدفق عندما قدمت  real Networkكانت شركة 
 Realلـ RM، و Real Audioلـ  Real (RA. ومنذ ذلك الحين أصبحت تنسيقات 1225عام 

Media  الحواسيب الشخصية. و )واسعة االستخدام للوسائط المتدفقة في كل من حواسيب ماكنتوش
( واسعة االنتشار ومتوفرة بشكل واسع. Plug-inهي أن برامجها الملحقة اإلضافية )  Realإن فائدة 

 ستوى الضغط في هذا التنسيق جيد جدًا والجودة ممتازة.إن م

 MPEG (MP3  وMPG:) 

هو تنسيق ملف باإلضافة إلى كونه تقنية ضغط، وهو مألوف في تطبيقات الفيديو  MPEGإن 
هو  MP3. إن التنسيق DVDفهو التنسيق الذي ُيستخدم إلنشاء أقراص  MPEG-2االحترافية. أما 

، يمكن ضغط ملفات األغاني MP3مختص بالصوت فقط. باستخدام التنسيق  MPEGفرع من 
المنفردة لتقليل حجمها إلى أحجام مقبولة فعاًل، ليتم إرسالها عبر اتصاالت اإلنترنت القياسية أو 

 . iPodsصغيرة الحجم مثل  MP3 خزنها على مشغالت
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 مميزات الفيديو الرقمي عن التناظري: 

المباشر إلى أي جزء من محتوياته، حيث يمكن تناول أي مقطع أو إطار من إمكانية الوصول  .1
محتوى مادة الفيديو دون الحاجة إلى المرور على المحتويات التي تسبق ذلك المحتوى، أيضًا 

 يمكن التعديل في ذلك المحتوى مباشرة بغض النظر عن األجزاء التي تسبقه.
يث يمكن تجميع مادة الفيديو ثم دمجها، وأخذ أكثر انخفاض تكاليف اإلنتاج بمختلف مراحله، ح .2

 من نسخة منها، باإلضافة إلى أن تكرار عملية النسخ ال تقلل من جودة المحتوى.
قابلية ضغط ملفات الفيديو لخفض المساحة الالزمة لتخزينها على األقراص، وكذلك قلة الزمن  .3

زية، وكذلك زمن معالجتها وعرضها على الالزم لنقلها من وسط التخزين إلى وحدة المعالجة المرك
 الشاشة. 

 

 أدوات تأليف أو برمجة الفيديو:

 Quick time(apple) 
 AVI(Microsoft) 
 Real Video(real networks) 
 MPEG(ISO standards-moving picture Experts Group): 

o MPEG  نطاقbandwidth ونوعية أقل 
o MPEG2   تستخدم فيHDTV   1:53تعطي ضغط بنسبة 
o MPEG4 (1224 تجمع األصلي ومحتوى ما ولده الكمبيوتر، تسمح بالتفاعل، وتتعامل )

 جودة. عالهامع سرعة البت من أدناها جودة إلى أ
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 إرشادات حول استخدام الفيديو:

 يستخدم الفيديو الرقمي عند الضرورة الملحة فقط. .1
 للمساعدة في تحسين األداء.إبقاء حجم النافذة بأصغر ما يمكن )حوالي ربع حجم الشاشة(  .2
فحص حجم ملفات الفيديو بعد تسجيلها، وخاصة عند القيام بنقلها إلى قرص مضغوط أو عبر  .3

 اإلنترنت.
 التأكد من وجود اإلضاءة الكافية عند القيام بتسجيل األفالم الرقمية. .4
اإلضافية على أدنى ( لتصوير الفيديو وذلك لتقليل الحركة Dollyاستخدام حامل ثالثي القوائم ) .5

 حد والحصول على أفضل نسبة ضغط ممكنة.
 تصوير لقطات مقربة ألن مشاهدة الفيديو ستتم في نافذة صغيرة على الحاسوب. .6
تجربة خيارات الضغط المختلفة للحصول على أفضل جودة مع إبقاء حجم الملف بأصغر حجم  .7

 ممكن.
 فحص قيود حقوق النشر على مقاطع الفيديو. .8

 

 :Motion Pictures -الصور المتحركة  –ثالثا  

وتظهر في صورة لقطات فيلمية متحركة ُسِجلت بطريقة رقمية. وتتعدد مصادر هذا النوع من الصور 
لتشمل كاميرا الفيديو وعروض التلفزيون واألفالم السينمائية واسطوانات الفيديو عن طريق مشغالتها. وهذه 

يقاف بطاؤها وا  رجاعها.اللقطات يمكن إسراعها وا   ها وا 

( صورة لكل ثانية وفي 24وفي صناعة الصور المتحركة هناك معيار لمعدل التغيير في الصور وهو )
 ( صورة للثانية.33تكون ) NTSCأجهزة 
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 الخالصة

 بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية نستخلص ما يلي:

الجرافيكس والفيديو والصور المتحركة من أهم العناصر في الوسائط المتعددة، وتشترك جميعها بالصورة 
والحركة. وأن التصميم الجرافيكي له مجاالت تطبيق وعناصر عديدة، وأن للمضمون عوامل تشكيل كما 

د على نواح  عدة، وأن أن للشكل عوامل اخراج اضافة للعوامل التكنولوجية، وأن التصميم الجرافيكي يعتم
 للجرافيكس برامج وأنواع للتصميم وله استخدامات واهمية كبيرة. 

ونستخلص أن الفيديو الرقمي يتميز عن التناظري وله عالقة وثيقة بالوسائط المتعددة، كما أن له 
د من تنسيقات عديدة. وأن للفيديو أدوات تأليف أو برمجة هامة، وعند استخدام الفيديو هنالك العدي

 االرشادات الواجب اتباعها.

 وأن للصور المتحركة أهمية كبيرة في الوسائط المتعددة.  
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