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ورشة داخلٌة عن أنواع رسوم الحاسوب

تنقسم رسوم الحاسوب إلى فئتٌن :نقطٌة  Bitmapومتجهة : Vector

الرسوم املتجهة : Vector
تتكون من خطوط ومنحٌات معرفة داخل الحاسب ككائنات رٌاضٌة تسمى "متجهات" .والمتجهات تصف الصورة
بحسب عناصرها الهندسٌة  .بناء على ذلكٌ ،مكن تغٌٌر حجم ولون وموقع الصورة المتجهة أو تغٌٌر حجمها
تكبٌراً أو تصغٌراً ،دون أن تتأثر جودة التفاصٌل أو الوضوح .لذلك تعتبر هذه الرسوم خٌاراً جٌداً لعمل الشعارات
Logos
وبتعبٌر آخر هذا الجانب من المعالجة المعتمد على الخطوط المتصلة ٌجعل الحاسب ٌقرأ رسمك وكأنه مجموعة
من المعادالت الرٌاضٌة التً تؤدي به إلى إعادة رسم لوحتك إذا أردت أن تكبر أو تصغر مساحتها أو أردت أن
تحركها من مكانها ،وعلى هذا فإن الحاسب حٌن ٌعالج الرسومات على هذا الوجه ٌعمل وكأنه ٌفهم ما ترسمه أي
ذكاء  .فالخطوط المتجاورة و المتالصقة هً أساس العمل ألننا لو عرفنا الخط
أنه ٌعمل بطرٌقة تبدو أشد
ً
المستقٌم نجد انه الخط الواصل بٌن نقطتٌن فقط وبدون الحاجة إلى تعرٌف جمٌع النقط فً الوسط ..

وممٌزات هذا النوع  ( :الرسوم التجهة )
 ال تتطلب مساحه كبٌرة للتخزٌن على الحاسب -ال تتأثر الرسمة سواء بالتكبٌر أو التصغٌر  ،وتصل إلى  10أضعاف الحجم األصلً وأكثر .

من امتدادات الصور المتجهة :


AI



CDR



DXF

ومن أمثله البرامج التً تتعامل مع الـ  ( Vectorالصور المتجهة ) :
Flash Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand, Macromedia Adobe

الرسوم النقطية : Bitmap
هً عبارة عن شبكة من األلوان تمثل الصورة ،وكل نقطة فً هذه الشبكة تسمى بالوحدة الضوئٌة "البكسل
 "Pixelوكل بكسل ٌتحدد من خالل معلومتٌن ،موقع البكسل من خالل اإلحداثٌات ،ولون البكسل .وتستخدم
الرسوم النقطٌة إلٌكترونٌا ً فً الصور الفوتوغرافٌة والرسوم الرقمٌة

وممٌزات هذا النوع  ( :الرسوم النقطٌة )
 ٌمكن أن ٌعرض طٌفا ً هائالً من األلوان بحٌث تعرض تدرج األلوان والظالل أٌضا ً  ،بجانب الرسومات المعقدةوالتداخالت
 عدد البكسالت التً تمثل الصورة ثابتة  ،ولكن فً الواقع هو عٌب الن ذلك له تأثٌر السلبً عند تكبٌر الصورةأو تصغٌرها تقل جوده الصورة كثٌراً

من امتدادات الصور النقطٌة :


JPG



GIF



PNG



TIFF

ومن أمثله البرامج النقطٌة والتً تتعامل مع البٌكسل :
PhotoPaint Photoshop, Macromedia Fireworks, Paint ShopPro, Corel Adobe

المحاضر
أ  /أسامة رشاد

إشراف رئٌس القسم
أ  /جمال وردانً

