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 من أقوى البرامج الرسومية حتـى   واحداً CorelDRAWيعتبر البرنامج
اآلن، وتأتي قوة هذا البرنامج من مواكبته السريعة للتطـورات المـستمرة علـى              

ــشغيل  ــة الت ــات ) operating system(صــعيد أنظم ) software(والبرمجي
  ).hardware(والطرفيات 

 مـزوداً  CorelDRAW 9وقد وصل هذا البرنامج اآلن إلى نـسخته التاسـعة   
كمـا أضـاف    . ثرات جديدة تزيد من قدرة هذا البرنـامج اإلبداعيـة         بتقنيات ومؤ 

اإلصدار المعرب من هذه النسخة إمكانية التعامل مع كافة الخطوط العربيـة ذات             
  . True Typeالنوع 

  

   CorelDRAW أ
	اء ����ة
  

  

  Menu Barشريط القوائم  

 مباشـرة وهـو    Title Barيتوضع شريط القوائم تحت شريط العنـوان  
ويقدم أحد  . الشريط الوحيد الذي ال يمكن تحريكه من مكانة االفتراضي في الشاشة          

  .ضافة قائمة خاصة بك إلى شريط القوائمكما يمكن إ. عشر قائمة افتراضية
ونالحظ في شريط القوائم وجود ثالثة أزرار متوضعة بجانب بعضها في أقـصى             

  )زر التصغير، زر التكبير، زر اإلغالق" (شريطيمين ال

  شريط القوائم

  شريط العنوان

  صندوق األلوان

  لعنوانشريط ا

  شريط األدوات

  شريط اخلصائص

  صندوق األدوات

  منطقة العمل
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  Standard Toolbarشريط األدوات القياسي 

يحتوي على العديد من األيقونات التي تؤدي العديـد مـن الوظـائف فـي           
 View Qualityالبرنامج، نجد في مركز هذا الشريط أيقونـة نوعيـة العـرض    

  .Zoomوأيقونة التكبير والتصغير 
 باختيار نوعيـة العـرض    View Qualityوعية العرض يسمح صندوق الئحة ن

  :المناسبة من بين خمسة خيارات كالتالي
 Simple Wireframe. نمط العرض بالمحيطات البسيط  .1

 Wireframe.نمط العرض بالمحيطات  .2

 Draft.نمط العرض العام  .3

 Normal.نمط العرض العادي  .4

  Enhanced.نمط العرض المحسن  .5
 باختيار اثنا عشر مستوى للتكبيـر  Zoomمح صندوق الئحة التكبير والتصغير    يس

  .والتصغير
  

  property Barشريط الخصائص 

يعتبر شريط الخصائص من أبرز األمور التي ميزت اإلصدارات الحديثـة           
  .من هذا البرنامج وهو يمثل شريط أوامر موضعي حساس

الـشريط بحـسب األداة أو العنـصر     تتغير اإلعدادات والخيارات المتاحة في هذا       
  .المختار ويظهر عادة تحت شريط األدوات القياسي

يقوم شريط الخصائص بتقليص الحاجة استخدام شريط القوائم أو فتح العديد مـن             
  صناديق الحوار

  

  

  صندوق األدوات

يث يمكننـا مـن     من المعروف لدينا أن أساس أي رسم هو أشكال أولية بح          
خاللها ومن خالل المؤثرات التي تطبق عليها الحصول على رسوم قد تكون معقدة             

  .جداً
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  Drawing Rectanglesرسم المستطيالت 

يعتبر المـستطيل     
من أهم وأول األشـكال     

البسيطة الموجودة في صندوق األدوات وتـستخدم لرسـم المـضلعات الرباعيـة          
  .ختلف القياساتبم

في بعض األحيان قد نضطر إلى رسم المستطيل في منتصف شكل ما أو أن ترسم               
 أثنـاء رسـم    Ctrlمربعاً باالعتماد على هذه األداة، فإذا تم الضغط على مفتـاح  

أما الـضغط علـى مفتـاح       . المستطيل فإن هذا المستطيل سوف يتحول إلى مربع       
Shift رسم المستطيل من نقطة المركز إلى أحد  أثناء رسم المستطيل فيؤدي إلى 

وإذا أردنا رسم مربع من المركز إلى الخارج        . الزوايا بدالً من الزاوية إلى الزاوية     
  .علينا ضغط مفتاحي التعديل معاً

من العمليات الهامـة التـي يمكـن    : Rounding the Cornersتدوير الزوايا 
زوايا المضلعات، بشكل عام عند     تطبيقها على األشكال الرباعية هي عملية تدوير        

  أداة التحديد

  أداة التكبري

  أداة املستطيل

  أداة املضلعات

  أداة التدرج

  أداة الدمج

  أداة القلم

  أداة العقد

  أداة الريش

  أداة الدائرة

  أداة النصوص

  أداة التالشي

  أداة القط لون

  أداة التعبئة
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االنتهاء من رسم أي شكل رباعي بواسطة أداة المستطيل نالحظ وجود نقاط تحكم             
متوضعة على زوايا هذا المضلع، أن الوظيفة األساسية لهذه النقاط هـي إعطـاء              

  .الشكل الدائري لزوايا المضلع
يحوي أربـع  ) property bar(عند اختيار أداة المستطيل فإن شريط الخصائص 

منزلقات وأن أي تغير في قيم هذه المنزلقات يشكل أبسط وأسرع طريقة لتـدوير              
الزوايا حسب المراد، كما نجد على يمين كل منزلقة صندوق نص إلدخـال القـيم               

  .الرقمية الصحيحة
  Drawing Ellipsesرسم القطوع  

ــم   ــر أداة رس تعتب
ـ     ر األدوات  القطوع مـن أكث

  . استخداماً في الرسم إذ يمكن اعتبارها نقطة بداية ألغلب األشكال الحرة
إذ أن الضغط على مفتاح     . يمكن استخدام أزرار التعديل أثناء رسم القطوع      

 فيقـوم   Shiftأما المفتاح .  يحول القطع المرسوم إلى دائرة نظامية Ctrlالتحكم 
ما الضغط على كال المفتاحين معاً فيؤدي       أ. برسم القطع من نقطة مركز إلى خارج      

  .إلى رسم دائرة من نقطة مركزها
 Drawing Polygons and Starsرسم المضلعات والنجوم 

يعتبر المضلع مـن      
أكثر األشكال تعقيداً بـين      

علـى  في اإلعدات االفتراضية يحتوي المـضلع       . األشكال الموجودة في البرنامج   
إذا أردت تقييد نسبة األضالع بحيـث يكـون االرتفـاع           . خمسة أضالع مستوية  

 أثناء رسم المضلع،  Ctrlوالعرض متساويان فعندئذ يجب استخدام مفتاح التعديل 
 للرسم من مركز المضلع إلى  shiftوطبعاً هنا أيضاً يمكن استخدام مفتاح اإلزاحة 

  ..الخارج
لع األساسي يمكن تغيير خصائصه، أن أول تغييـر         أما اآلن وبعد أن تم رسم المض      

  .يمكن القيام به هو تغيير عدد األضالع إذ يكفي كتابة الرقم في صندوق النص
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إذا قمت بإنشاء نجمة فيمكن تحويل هذه النجمة إلى مضلع عن طريـق نقـر زر                
  . الموجود في شريط الخصائص Polygon/Starنجمة /المضلع

  Drawing Spiralsرسم األشكال الحلزونية  

إذا أردت تقييد     
حركــة االرتفــاع  

 أثناء رسم الشكل وطبعاً فـإن   Ctrlوالعرض فيمكنك الضغط على مفتاح التحكم 
  . يسمح برسم الشكل من المركز إلى الخارج Shiftمفتاح اإلزاحة 

ن األول الحلـزون  نجد أيضاً على شريط الخصائص زرين لتحديد نـوع الحلـزو       
 وهو الشكل االفتراضي والثـاني حلـزون لوغـاريتمي     symmetricalالمنتظم 

Logarithmic Spiral  
  Creating Graph Paperإنشاء نموذج شبكي   

تقوم أداة النموذج الشبكي بإنشاء شبكة ذات عدد محـدد            
د عدد األسطر واألعمـدة     لكن يجب تحدي  . من األسطر واألعمدة  

  .قبل رسم الشبكة حيث يمكن فعل هذا من شريط الخصائص
ويجب األخذ بعين االعتبار أن الحد األقصى لعدد األسطر أو األعمدة هو القيمـة              

  وال نستطيع تغير عدد األسطر واألعمدة بعد االنتهاء . 50
  

  Drawing Lines  ر�� ا���ط

الكثيرون يعتبرون أن استخدام أداة اليـد         
 في الرسم هي من الطـرق   Freehandالحرة 

الواضحة ولكن العمل بهذه األداة يصبح معقـداً        
  .في حال عدم قدرتنا على فهم كيفية استخدامها بشكل صحيح

 Freehandأداة اليد الحرة 

طريقة عمل قلم الرصاص، يتم إضافة العقد إلى        تعمل أداة اليد الحرة بنفس      
الخط المرسوم في أماكن متعددة على طول هذا الخط، لكن يجـب األخـذ بعـين                

  .االعتبار  أنه كلما قل عدد العقد كلما كان الرسم أفضل
  Bezier Toolأداة بيزيه 
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تعطي هذه األداة إمكانية تحكم أكبر بمسار المنحني أثناء الرسم ففـي كـل              
تم النقر فيها سوف تقوم هذه األداة بإنشاء عقدة تتصل مع العقدة السابقة لها،              مرة ي 

وبالتالي عن طريق النقر والسحب تستطيع إعادة تشكيل مسار المنحني المنشأ بهذه            
  .العقدة

  Natural Pen Toolأداة القلم الطبيعي 

 Curveبيعي من القائمة العائمة للمنحنيـات  عندما يتم اختيار أداة القلم الط

Flyout  فإن شريط الخصائص يتغير ليطابق الشكل التالي :  

  .تسمح األزرار الخمسة األولى باختيار نوع القلم المراد استخدامه
 غي،  Sprayer الريشة،  Brush األشكال الجاهزة، Preset: وهذه األنواع تشمل
Calligraphic،الخط الجيد Pressure ،الضاغط   

  

�ص وا����� ����  Creating and Manipulating Text إ"!�ء ا��

تعتبر خاصة الكتابة من المزايا الهامة التي يجب أن تتـوفر فـي بـرامج               
 هـذه الخاصـية مـع     CorelDRAWالتصميم الرسومية، وقد أمتلك البرنامج 

  .إمكانيات هائلة للتعديل والتأثير الفني على النصوص
  Artistic Textلفني  النص ا �

يستخدم النص الفني عادة عند وجود مجموعة صغيرة من النصوص ليـتم            
  .تطبيق بعض المؤثرات عليها ويمكن استخدام الخطوط العربية

  

 من صندوق األدوات،  Textإلنشاء نصاً فنياً عليك أوالً اختيار أداة النص 
 يقوم بعملية االلتفاف اآللي أثناء الكتابة وإنما يجـب ضـغط            ال يستطيع النص أن   

  .لالنتقال إلى فقرة جديدة أو سطر جديد Enter مفتاح اإلدخال
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يمكن التعامل مع النص الفني وكأنه عنصر رسومي آخر حيث يمكن عكس النص             
Mirror  أو مده Stretch أو تدويره Rotate     أو إنـشاء نـسخ متمركـزة فيـه 
Contour  أما إذا كنت تريد تعديل أشكال األحرف مباشرة . وضعه على مسار أو

، كمـا  Convert to Curvesفيجب تحويل هذا النص إلى منحني باستخدام أمـر  
  Arrange من قائمة التنظـيم   Break Apartيمكن استخدام أمر كسر العناصر

سـطر  لتفريق عناصر كل سطر من النص الفني أما إذا تم تطبيق هذا األمر على               
وطبعاً يمكن تفريق الـنص    . واحد فسيؤدي إلى تحويل كل كلمة إلى عنصر مستقل        

أمـا  . بشكل أفضل بعد تحويله إلى منحنيات للتخفيف من درجة تعقيد شكل الحرف           
إذا دعت الحاجة إلى وضع عدة أسطر منفصلة مع بعضها فيمكن اسـتخدام أمـر               

 للحصول على عنـصر   Arrange من قائمة التنظيمCombineالتجميع المركب 
  …واحد

  مواصفات النص الفني

ــر   ــن تغيـ يمكـ
مواصفات الـنص الفنـي     

  : بطريقتين
ــريط    ــن ش ــى م األول
الخصائص والثانيـة مـن     
صندوق حوار أمر تنـسيق     

ــنص  ، Format Textال
  باختيار أمر Format Textيمكن الوصول إلى صندوق حوار أمر تنسيق النص 

Format Text  من قائمة النص Text.  
   Paragraph Textلنص العادي  �

يستخدم النص العادي لكتابة الكتل الكبيرة مـن          
النصوص والتي تحـوي العديـد مـن الفقـرات، أو           

 األعمدة، أو اإلطارات، 

يحتوي البرنامج على أداة نص واحدة فقط لذلك يجب         
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رسم إطار النص العادي أوالً عن طريق       
 ثـم اسـتخدام    Textاختيار أداة النص 

مؤشر النص لسحب مؤشـر الـصندوق       
الذي يحدد اإلطار الذي سوف يتوضـع       
فيه النص عند ظهور هذا اإلطار يمكـن        

  .البدء بالكتابة
  Flowing Paragraphتدفق النص العادي  

متد النص إلى أكثر من الحافة السفلى لإلطار فإن المقبض الـسفلي            عندما ي 
األوسط سوف يتحول إلى سهم يشير إلى األسفل، انقر على المقبض ثم اذهب إلى              
المكان حيث تريد أن تظهر بقية النص وانقر نقرة واحدة إذا أردت أن يتم إنـشاء                

  .إطار النص تلقائياً
وتريد إلغاء االرتباط يمكن اسـتخدام أمـر        إذا كان الرسم على إطارين مرتبطين       

 Arrange من قائمة  Separateالفصل 

 Changing Caseتغيير حالة الحرف   

  Changing Caseيمكن تغيير حالة النص باختيار أمر تغيير حالة الحرف   
    Textفي قائمة النص 

  Sentence caseخيار حالـة الجملـة   
التي تقوم بتحول الحرف األول من كـل        
جملة إلى حرف كبير، أما خيـار حالـة         

 فيقـوم   lowercaseالحرف الـصغير    
بتحويل األحرف الكبيرة إلـى أحـرف       

 بتحويـل جميـع    UPPERCASEصغيرة، كما يقوم خيار حالة الحرف الكبير  
يـل   فيقـوم بتحو  Title Caseاألحرف إلى أحرف كبيرة أما خيار حالة العنوان 

األحرف األولى من كل كلمة إلى أحـرف كبيـرة أمـا خيـار عكـس الحالـة                  
TOGGLE CASE   فيقوم بتغير حالة كل حرف إلى الحالة المعاكـسة للحالـة 

  .الحالية
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  توضع النص على مسار

إن وظيفة توضع النص على مسار تقوم بربط النص إلى مسار بحيث يتبع             
ثنائية الربط بحيث يتغير شكل النص      النص خط المسار المحدد وتكون هذه العالقة        

  .إما بتغير شكل المسار أو بتعديل النص
  
  
  

  
  

 ���ا����ر و�����  Selecting and Transforming Objects ا��
  

مـع أنهـا ال تـستطيع    تعتبر أداة االلتقاط من األدوات الفعالة في البرنامج        
إنشاء أي عنصر رسومي في تستخدم الختيار، توضع، تدوير، تغيير أبعاد وإمالـة      

  ..…العناصر ويمكن الوصول إلى مختلف هذه الوظائف بعدة طرق مختلفة
إذا أردت وضع العناصر بدقة في الرسم  فيمكن استخدام شريط الخصائص فعنـد              

ار العنصر بواسطة أداة االلتقاط سيعرض شريط الخـصائص القـيم الدقيقـة             اختي
    (y) و (x)إلحداثيات مركز العنصر على محور 

  

   Relative Positioningالتوضع النسبي 

قد تحتاج في بعض األحيان إلى تحريك العنصر مـسافة            
 إلى تغيير الموضع بالنسبة     محددة في اتجاه معين لذلك ستحتاج     

تستطيع ذلك باستخدام حركـة العنـصر       . إلى الموضع الحالي  
بواسطة الفأرة ولكن سوف يكون من الصعب التحريك لمـسافة          

 مـن الئحـة    Positionاختر أمـر الموضـع   . دقيقة مطلوبة
 لفـتح   Arrange في قائمـة التنظـيم    Transformالتحويل 

  الالئحة المنسدلة

توجيه النص   وضع النص  وضع العمودي
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كما نجد في أسفل الالئحـة      . ل القيم المطلوبة مباشرة للتحرك النسبي     تستطيع إدخا 
 الذي يقـوم   Relative Positionالمنسدلة صندوق اختيار حالة التوضع النسبي 
 بالنسبة إلى الموضع الحالي VوH عند اختياره بإرجاع القيم المدخلة في صناديق 
  . الالئحة المنسدلة في Applyلتطبيق الحركة يمكن النقر على زر التطبيق 

  Absolute Positioningالتوضع المطلق    

في حالة التوضع المطلق ال يؤدي إلى تحريـك العنـصر ولكنـه يغيـر               
اإلحداثيات التي تحدد المكان الحالي وتكمن الفكرة هنـا بأنـك سـتقوم بإدخـال               

  .إحداثيات األفق والعمود نسبة إلى القسم المحدد من العنصر
  Resizing Objectsاصر تغير قياس العن

 قد تحتاج في بعض األحيان إلى ضبط القياس بشكل دقيق وخاصـة عنـد                
العمل مع الرسوم التقنية، يعتبر استخدام صناديق التحكم الموجـودة فـي شـريط              

  .الخصائص من أسهل الطرق لتغير القياس بشكل دقيق

  

فس النسبة في تكبير العرض والطول يجـب اسـتخدام          إذا أردت المحافظة على ن    
أيقونة القفل الصغير في شريط الخصائص الذي يقيد األبعاد عند ضغطة فإذا تغير             

  .الرقم في الصندوق األول فإنه سيتغير في الصندوق الثاني
منسدلة ألمـر التحويـل     توجد العديد من الوظائف األخرى الموجودة في الالئحة ال        

Transform   والتي يمكن الوصول إليها عن طريق اختيـار 
 في قائمة Transform في الئحة التحويل  Sizeأمر القياس 

  . Arrangeالتنظيم
  ثم انقر علـى زر  HوV اكتب القيمة المطلوبة في صناديق 

 أما إذا أردت تطبيق القياس الجديـد علـى    Applyالتطبيق 

من العنصر فيجب النقر علـى زر التطبيـق         نسخة مضاعفة   

   .Apply  to Duplicateعلى المتكررات 
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  Scaling Objectsتغير أبعاد العناصر  

يمكن استخدام تغيير أبعاد العناصر وفق نسبة مئوية من القياس الحالي أثناء              

 العناصر وهذا يتم بأكثر من طريقة وتكون الطريقة         تغير قياس 
  .األسهل باستخدام صناديق التحكم في شريط الخصائص

وعوضاً عن إدخال القياس الدقيق للعنصر يمكن إدخال النـسبة          
  .المئوية المراد تكبير أو تصغير العنصر بها

يمكن فتح الالئحة المنسدلة السابقة باستخدام أمر تغير األبعـاد          
Scale من الئحة التحويل Transform     فـي قائمـة التنظـيم 

Arrange  .  
كما يمكن تقييد مقدار تغيير األبعاد عن طريق اختيار صندوق اختيار أمر التناسب             

Proportional.  
   Mirroring Objectsانعكاس العناصر 

يتطلب االنعكاس الحقيقي للعنصر المحافظة على األبعـاد األصـلية لهـذا            
 قد يستخدم االنعكاس أيضاً إلنشاء خياالت أو انعكاسات للعناصـر           ولكن. العنصر

  .ففي هذه الحالة تستطيع إنشاء هذه التأثيرات بواسطة الفأرة. بقياسات مختلفة
أن إدخال القيم السالبة ضمن صناديق التكبير والتصغير يمكـن أن ينـشئ تـأثير               

ستخدام شريط الخصائص والالئحة المنسدلة ألمـر التكبيـر         االنعكاس لهذا يمكن ا   
والتصغير واالنعكاس، فإذا كان المراد قيماً دقيقة فإن كالً من شريط الخـصائص             

 .والالئحة المنسدلة تقدم أزرار التحكم المناسبة

 
  

 Rotating and Skewing Objectتدوير وإمالة العناصر 
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لنقر مـرة ثانيـة علـى العنـصر         يمكن تدوير العناصر يدوياً عن طريق ا      
المختار ليتم تغير شكل مقابض العنصر إلى مقابض التدوير المتوضعة فـي كـل              

  .زاوية ومقابض التحديد المتوضعة في وسط كل جانب
يمكن تدوير العناصر باستخدام شريط الخصائص بحيث يمكن        

  .ة الدورانكتابة القيم ببساطة في صندوق زاوي

 يمكن استخدام الالئحة المنسدلة للدوران عـن طريـق أمـر           

 مـن قائمـة    Transform في الئحة التحويل Rotateالتدوير

    Arrangeالتنظيم 
  

  

  Skewingاإلمالة 

تؤدي إمالة عنصر ما إلى تشويهه باالتجاه األفقي أو العمودي بجعله يبـدو             
 مائالً، يمكن استخدام الفأرة عن طريق التقاط أحد مقابض اإلمالـة وسـحبة              وكأنه

  .باالتجاه المراد
 مـن الئحـة التحويـل       Skewيمكن اختيار أمـر اإلمالـة       

Transform   في قائمة التنظـيم Arrange   للوصـول إلـى 
  .الالئحة المنسدلة ألمر اإلمالة

العنصر تتم إزاحة العنصر بشكل افتراضي بالنسبة إلى مركز         
  Use Anchor Pointإال إذا تم تفعيل استخدام نقطة اإلرساء 

  .وتمديد الالئحة المنسدلة للوصول إلى اختيار شبكة اإلحداثيات
  

����� ! � ا���"�  Shaping Objects  
  

يحتاج المستخدم في بعض األحيان إلـى إجـراء         
ر تم إنشاؤها بشكل كامـل أو       بعض التغيرات على عناص   

  .قد تحتاج إلى إجراء مجرد تعديل بسيط فقط
 المعروضة بالشكل أربع Node Editتتضمن الالئحة العائمة لتحرير العقد 

، باإلضافة  Eraser، أداة الممحاة    Knife، أداة السكين    Shapeأداة الشكل   : أدوات



  13

 الشكل هي أكثر األدوات ، وبما أن أداة Free Transformإلى أداة التحويل الحر
   Node Edit Toolاستخداماً فقد سميت بأداة تحرير العقد  

  
  The Shape Toolأداة التحرير 

تعتبر هذه األداة من أكثر األدوات اسـتخداماً إذ يمكـن اسـتخدامها مـع               
المنحنيات والمستطيالت والقطوع الناقصة والنجوم والنصوص والصور النقطيـة         

  . تتعامل مع كل نوع من هذه العناصر بشكل مختلف قليالًوالمغلفات ولكنها
  

� ا��$#  ��  Node Editing Toolsأدوات ��
  

   Adding and Deleting Nodesإضافة وحذف العقد  

قد تحتاج في كثير من األحيان إلى المزيد من العقد للحصول على المنحني               
دة جديدة في مكان ما يكفي      الدقيق المرغوب به أثناء تحرير المنحنيات وإلضافة عق       

النقر على المسار في المكان المحدد وستظهر نقطة سوداء مستديرة مكان النقر ثم             
في شريط الخصائص، وتستطيع حذف العقدة بـنفس        (+) النقر على أيقونة الجمع     

الطريقة إذ يمكن اختيار العقدة المراد حذفها ثم النقر على أيقونة إشـارة الطـرح               
  . في شريط الخصائص) ـ(
  

  Breaking apart and Joining Nodesفصل العقد ووصلها 

 يـؤدي   Break Curve إن اختيار عقد ثم النقر على أيقونة فصل المنحني
  .إلى إنشاء عقدتين فوق بعضهما حيث يتم تجزئة المنحني إلى قسمين

حد فإنه من المفيد تحويلة في بعـض   عندما يحتوي العنصر على أكثر من مسار وا       
لذلك يجب اختيار العقد األخيرة من كل مسار جزئي ثـم           . األحيان إلى مسار واحد   

 ليظهر خط يصل بين العقدة األصلية  Join Nodesالنقر على أيقونة وصل العقد 
  .والعقدة األخرى

  Closing Open Pathإغالق المسارات المفتوحة 
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معقد ثم الحظت أن هذا الشكل غير مغلـق،         لنفرض أنك قمت برسم شكل      
نقوم باختيار نهايتي المسار المفتوح ثم النقر على زر تمديـد المنحنـي إلغالقـه               

Extend Curve to Close مما يؤدي إلى رسـم خـط   .  من شريط الخصائص
ويكون هذا الزر فعاالً أيضاً عندما يتم اختيار عقدتين في بداية           . يصل بين العقدتين  

  .المسارونهاية 
توجد طريقة أخرى للوصول إلى نفس النتيجة السابقة وهي بالنقر على زر            

 الموجود على شريط الخصائص  Auto Close Curveاإلغالق التلقائي للمنحني
  .ويكون فعاالً عندما يتم اختيار أي عقدة من المسار المفتوح

  Extracting Subpathsفصل المسارات الفرعية 

عن .  مسار فرعي واحد  وإبقاء باقي المسارات مجمعة        يمكن القيام  بفصل   
طريق اختيار عقدة من المسار الفرعي المراد فصله ثم النقـر علـى زر فـصل                

 في شريط الخصائص مما يؤدي إلى فصل المسار  Extract Subpathالمسارات 
  .الفرعي فقط

  Aligning Nodesرصف العقد   

دما يتم اختيار عقدتين أو أكثـر فإنـه  يـصبح            عن  
باإلمكان رصف هذه العقد مع بعضها عن طريق النقر على          

  . في شريط الخصائص Align Nodesزر رصف العقد  
  Working in Elastic Modeالعمل في النمط المرن 

عند تحريك عقدتين أو أكثر معاً فإن العقد ستتحرك بمسافات متساوية ولكن               
 فإن العقد األقـرب إلـى العقـدة     Elastic Modeختيار حالة النمط المرن عند ا

المختارة سوف تتحرك أيضاً بنسبة بسيطة وترتبط هذه المـسافة أيـضاً بطـول              
  .ويعتبر النموذج الحلزوني مثاالً جيداً على هذه الحركة. المسار

 The Knife Tool   ا�) �'أداة 

ئمة لتحرير العقد وهي مـشابهة لـزر         تتوضع أداة السكين في الالئحة العا     
 بخالف بسيط وهو أنه ليس من الضروري اختيار  Break Curve فصل المنحني

  .عقدة الستخدام أداة السكين
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  The Eraser Tool أداة ا�((��ة

أن شريط الخصائص يعرض إعدادين       
  .مختلفين

سماكة الممحاة، أما اإلعداد الثاني فيتحكم باإلنقـاص        يتحكم اإلعداد األول بمقدار     
  .Auto Reduce On Eraseالتلقائي لعدد العقد بعد القيام بعملية المسح 

�  Free Transform Tool أداة ا����� ا��

تعتبر هذه األداة من األدوات الجيدة فهي تـؤدي نفـس وظـائف اللـوائح                 
مباشر علـى الـشاشة ويـتم ضـبط         المنسدلة لتحويل النص ولكنها تعمل بشكل       

  .اإلعدادات الالزمة من خالل شريط الخصائص
  

ويحتوي هذا الشريط على أزرار للتحكم بالعملية المطلوبة كالتدوير الحر والعكس           

والتكبير والتصغير واإلمالة باإلضافة إلى صناديق إدخال القيم ونجد زر التطبيـق            
 Relative to والنسبة إلى العنـصر   Apply to Duplicateتكررات على الم

Object.  

  Filling Objectsملء العناصر 

قد نستطيع إنشاء تأثيرات رائعـة ورسـوم معقـدة باسـتخدام البرنـامج              
CorelDRAW 9    لكن إذا كانت هذه الرسوم بدون ملء داخلـي فـإن جميـع 

  .العناصر لن تكون أكثر من خطوط خارجية
  :  مجموعة من ألوان الملء الداخلية CorelDRAW 9لنا برنامج يقدم 

لون الملء الثابت، لون الملء المتدرج، نموذج الصورة النقطية، النموذج األديمي،           
  . نموذج بوست سكريبت
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ويمكن الوصول إلى جميع هذه األنواع إما       
 Fill Toolمن الالئحة العائمة ألداة الملء 

  .أو من صندوق حوار خصائص العنصر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صندوق حوار لون امللء 

  الثابت

صندوق حوار لون امللء 

  املتدرج

صندوق حوار لون الصورة 

  النقطية

صندوق حوار لون امللء 

  األدميي

صندوق حوار لون امللء 

  بوست سكريبت
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���7� 8
999999�ا��999999: ا���999999ر� Outlining 
Objects  

من المعروف أن معظم صناديق الحوار أو اللوائح المنسدلة التـي تظهـر               
أثناء تصميم عمل ما بواسطة البرنـامج       
تتضمن إمكانيات التحكم بمظهر ونـوع      

 فإما. الخطوط المرسومة أو الخطوط الخارجية التي تتصل بالعناصر أو النصوص         
أن تكون منقطة أو مخططة أو حتى يمكن أن تتصل برأس سهم في أحد األطراف               

  .أو كال الطرفين
  استخدام صندوق حوار قلم الخط الخارجي لتغير الخصائص  

يحتوي صندوق حوار قلم الخط الخارجي على جميع إعدادات الخـصائص             
دوق نموذج  يمكن تغير لون الخط من صن     . التي يمكن تطبيقها على الخط الخارجي     

أما إذا أردنا اختيار نموذج لوني آخر أو لوحة ألوان أخرى فيمكن            . Colorالخط  
  .Otherالقيام بذلك بواسطة النقر على زر 

  .Widthيمكن تغير عرض الخط الخارجي من صندوق عرض الخط  .1
  .Styleيمكن اختيار شكل الخط متقطع أو منقط من صندوق نموذج الخط  .2

صندوق حوار الالئحة 

  املنسدلة لاللوان 
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  Cornersيمكن تعديد الزوايا من صندوق .3
: حيث يوجد ثالث إعدادات لخصائص الزوايا     

، الزوايـا  Square Cornersالزوايا المربعة 
، الزوايا المائلة Rounded Cornersالدائرية 

Beveled Corners   .  
يوجد ثالث إعدادات لرأس الخـط تحـدد         .4

  Line capsلخط بعد نقطة النهاية وذلك من خيار مدى امتداد نهاية ا

وذلك ) Font(من خالل هذا الصندوق يمكننا تطبيق خط خارجي على خط            .5
  . Behind Fillمن تأهيل خيار 

يقوم بتغير قياس الخط الخارجي عند تغيير قياس العنصر وذلك من خـالل              .6
  .Scale with imageتأهيل خيار 

 اإلعدادات الالزمة لتغير شكل مقطع      Calligraphyخط    يقدم قسم أسلوب ال    .7
  Stretchالخط وزاويته عن طريق تغيير اإلعدادات في صـندوق التمديـد    

  .Angleوالزاوية 
  .يمكن استخدام شريط الخصائص لتغير خصائص الخط الخارجي: مالحظة

  

  ا�� ?�� وا��="�� و����< ا�=>�; 
  

إذا قمت بالنقر على زر الماوس األيسر فـسوف يـتم تكبيـر               
المشهد بنسبة الضعف حول النقطة التي تم النقر عليها، كمـا يـؤدي             

  .النقر بزر الفأرة األيمن إلى التصغير بنسبة الضعف
  

  Using the Zoom Toolbarاستخدام شريط أدوات التكبير والتصغير 

  :توي على العديد من الخياراتيح
ــر  ــصغير Zoom inالتكبي ، الت

Zoom out  التكبير والتصغير بحسب الحجم الحقيقـي ،Zoom Actual size ،
 Zoom، التكبير والتصغير الكلي Zoom to Selectedالتكبير والتصغير المحدد 

to all Objects تكبير وتصغير الصفحة ،Zoom to Page   تكبيـر وتـصغير ،
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، تكبير وتـصغير ارتفـاع الـصفحة     Zoom to page Width صفحةعرض ال
Zoom to page Height تحريك الصفحة مرة واحدة ،Pan On-shot.  

 Using the pan Toolاستخدام أداة تحريك الصفحة 

تقوم أداة تحرك الصفحة عند اختيارها بتحويل المؤشر إلى شكل يد، بحيث            
  .صفحة إلى المكان المطلوبيمكن استخدام هذه اليد للنقر وسحب ال

 ����  Managing Objects , Layersا��?$�ت   _ إدارة ا��
  

 وترتيـب  بإدارة وتسمح الرسم داخل للعناصر كحاوية Layers الطبقة تعمل

 فـي  وترتيبهـا  بمكانهـا  تتميز طبقة كل فإن العناصر في وكما تعقيداً الرسوم أكثر

  .الصورة
  Working With the Object Manager  العمل مع إدارة العناصر

عندما يتم اختيار عنصر ما من بطاقة محتويات إدارة العناصر فسوف يـتم          
اختياره بشكل تلقائي من الرسم أيضاً وعندها يمكن إجراء الكثير مـن التعـديالت              

  .على هذا العنصر
داخـل نافـذة    يمكن تحديد كمية العناصر المعروضة      

البطاقة أثناء العمل مع بطاقة محتويات العناصر ولكن        
  Pageتعرض هذه البطاقة بشكل افتراضي الصفحات 

  .  في المستند Objects والعناصر  Layersوالطبقات
تعرض بطاقة إدارة العناصر أيقونة على شكل صفحة        
صغيرة من أجل كل عنصر باإلضـافة إلـى شـرح           

الملء والخط الخـارجي    مختصر يحدد خصائص لون     
للعنصر ويمكن بذلك تحديد العناصـر الخاصـة مـن         
خالل النقر على اسمها فقط كما يمكـن العمـل وفـق     

  : للحصول على التغييرات التالية Drag And Dropخاصة السحب واإلفالت 
  .إعادة ترتيب العناصر داخل وبين الطبقات •
   تطبيق اللون ونماذج الخط •
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   العناصرتجميع وتفريق •
  تحرير ألوان الملء والخط الخارجي للعنصر •
  إنشاء وتحويل عناصر االحتواء •
  التحكم بخصائص الطبقة •

  Setting Layer Propertiesإعداد خصائص الطبقة 

يسمح صـندوق خـصائص الطبقـة بتحديـد           
  .ي الرسماإلعدادات التي تتحكم بالطبقات المستقلة ف

يقدم صندوق حوار خصائص الطبقة الخيارات التـي        
  : تتحكم بالطبقة المختارة

تحديد اسم الطبقة، تحديد قابلية اإلظهار، تحديد قابليـة         
الطباعة، إقفال الطبقة وفتحها،  تحديد الطبقة الرئيسية،        

  .استخدام لون الطبقة
      99���C99، �99=� و��<� ،D99�)E� ،�99���99� إ�H99  ا��D99�)E ا�(�آG99، آ99)� ا������ ا��

���ت��I  
  

  Combiningالتجميع المركب 
  

 الموجود في شـريط الخـصائص    Combineيصبح أمر التجميع المركب
فعاالً عند اختيار عدة عناصر مستقلة وتتحدد وظيفة هذا األمر بتجميع عنـصرين             

  . أو أكثر إلى عنصر واحد فقط
  Breaking Apartكسر العناصر 

  

 بإلغاء تجميع العناصر إلى عناصر منفصلة مرة        وظيفة أمر كسر العناصر   
ثانية وبالتالي فإنه يصبح باإلمكان التعامل مع هذه العناصر كأي عنصر مـستقل              

  .من الرسم
  Grouping and Ungroupingالتجميع والتفريق 

 الطريقة األمثل للمحافظة على العناصر كوحدة  Groupingيعتبر التجميع 
يع هذه العناصر إلى تفادي خطأ تحريك عنصر واحـد          ويؤدي تجم . كاملة مستقلة 
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 هو إمكانيـة تحريـك   Groupواألكثر أهمية في أمر تجميع . من داخل المجموعة 
عدد كبير من العناصر بحركة واحدة بدون التـأثير علـى عالقـة أي عنـصر                

  .بالمجموعة
  Separatingفصل العناصر  

عض التأثيرات حتى لفصل أجزاء ب  Separateيستخدم أمر فصل العناصر
ويعتبر من األوامر المهمة عند العمل مع التأثيرات المختلفـة مثـل            . يمكن تعديلها 

، Extrude، األبعاد الثالثية    Clone، التوابع   Contour، المحيطات   Blendالدمج  
، حيث يفصل العنصر عن العناصـر  Fit Text to Pathوضع نص على مسار 

  .التي تم إنشاؤها بهذه التأثيرات
  Converting to Curvesالتحويل إلى منحنيات 

 األولـى   Convert to Curvesتعتبر وظيفة أمر التحويل إلى منحنيـات 
  .تحويل المستطيالت، القطوع، النصوص، إلى أشكال منحنية قابلة للتعديل
 Convertوحتى تتم عملية التحويل يكفي النقر على أيقونة التحويل إلى منحنيات 

to Curves موجود في شريط الخصائص لتحويل العنصر إلى منحني ال .  
  

 D�$وا� DJ�$م، ا������LاWeld, Intersection, and Trim 
  

  Weldأمر االلتحام 

 فـي قائمـة     Weldتستخدم وظيفة أمـر االلتحـام         
 في إنشاء أشكال مخصصة عن طريق  Arrangeالترتيب 

أو أكثر مع بعضهما البعض إلنتاج شـكل        تجميع عنصرين   
  .واحد

 وجود عناصر تقع فوق بعضها  Weldيتطلب أمر االلتحام
حتى يتاح استخدام االلتحام والذي يحدث تماماً عنـدما يـتم           

التحام العناصر مع بعضها هو حذف المساحات المشتركة بين العناصر ثـم يـتم              
  .احدالتحام الخطوط الخارجية للعناصر إلنتاج عنصر و

  Intersectionأمر التقاطع 
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  Arrange الموجود في قائمة التنظيم  Intersectionوظيفة أمر التقاطع 
  .بإنشاء عنصر جديد ناتج عن المساحة المشتركة بين العناصر العائمة

  Trimأمر القطع 

 بإنشاء أشكال   Arrange الموجود في قائمة التنظيم      Trimيسمح أمر القطع    
ويتطلب تنفيذ هذا األمر وجود عنصرين على األقل يعوم         . هولةمحددة بسرعة وس  
  .أحدهما فوق اآلخر

 استخدام أزرار االلتحام، التقاطع، القطع من شريط الخصائص 

  :تعمل أوامر االلتحام والتقاطع والقطع الموجودة في شريط الخصائص كما يلي
  Weldيقوم أمر االلتحام  •

ــر   ــع العناص ــم جمي بلح
المختارة بدون الحفاظ على العناصر األخرى أو العناصـر األصـلية علـى             

  .الشاشة
ويتـرك  ) العنـصر الهـدف  ( بقطع العنصر األخير  Trimيقوم أمر القطع  •

  .شاشةجميع العناصر األخرى على ال
 كالً من العناصـر األخـرى والعنـصر     Intersectionيترك أمر التقاطع •

  .الهدف على الصفحة
  

DMا���� ،C=7ا� ،N(��P، ا��ز�D، ا��  ا�
  

 الحل األمثـل لجميـع   Distribute والتوزيع  Alignتقدم أوامر الرصف 
  أمور الرصف وترتيب العناصر على الشاشة 

  Aligning Objectsرصف العناصر  

 Arrange من خالل قائمة التنظيم Alignيمكن الوصول إلى أمر الرصف   

  .  أو بالنقر على زر الرصف الموجود في شريط الخصائص
يسمح أمر الرصـف برصـف      
عنصرين أو أكثـر إلـى أحـد        
حواف الصفحة أو إلى مركـز      
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أمـا  . حافة آخر عنصر مختار   كما يمكن رصف العناصر إلى مركز أو        . الصفحة
في حال اتباع طريق النقر والسحب فسوف يكون آخر عنصر مختار هو العنصر             

  .الذي يكون في أسفل ترتيب العناصر
  Distributing Objectsتوزيع العناصر 

يستخدم لضبط الفراغات بين العناصر     
تيـار  حيث يمكن ببـساطة اخ    . على الصفحة 

العناصر الموزعة عشوائياً ثم القيام بتوزيعها      
  . حتى على كامل الصفحة

يجب أوالً اسـتخدام أمـر الرصـف        : تنبيه
Align   ــع ــر التوزي ــتخدام أم ــل اس  قب

Distribute    
  

  Copying and Pastingالنسخ واللصق 
  

 هو نفس األمـر   Edit الموجود في قائمة التحرير  Copyإن أمر النسخ 
ويعمـل  .  Windowsفي جميع البرامج األخرى التي تعمل تحت النظام الموجود 

 لنسخ ولـصق جميـع أو       Edit من قائمة التحرير     Pastبالتناوب مع أمر اللصق     
  .بعض الصور من تطبيق أو ملف إلى تطبيق أو ملف آخر

  Cloningالتوابع 

 يتم  إلنشاء نسخ متتابعة من العناصر، فعندما Cloningيستخدم أمر التوابع
 يتم إنشاء نسخة مضاعفة من العنصر المختار ليـصبح     Cloneاختيار أمر التوابع    

العنصر المختار هو عنصر التحكم أما العناصر المـضاعفة فتـسمى العناصـر             
  .التابعة

  Cloning Other Effectsإنشاء توابع للتأثيرات األخرى 

ـ  Effects من قائمة التأثيرات  Cloneيسمح أمر التوابع  شاء توابـع   بإن
  Blendالـدمج  : يمكن إنشاء توابع للتأثيرات األربعـة التاليـة  . لبعض التأثيرات
 Drop ، إسقاط الخيـاالت  Contour، النسخ المتمركز  Extrudeاإلبعاد الثالثية

shadow.  



  24

�ات �QRا�� ;��SإAdding Effects   
   Enveloping and Perspectiveالمغلفات والمنظور 

 Envelopingالمغلفات  ����

يجب النقر على زر حالة المغلف قبل البـدء بتغليـف العنـصر، وتحـدد                 
  الحاالت الموجودة في الالئحة المنسدلة لهذا األمر طريقة تشكيل المغلف وتتوضع 

  

 وقد سميت هـذه  Add Presetأزرار الحالة بجانب زر إضافة األشكال الجاهزة 
، حالـة القـوس   Straight Lineحالة الخط المـستقيم  :  بحسب وظيفتهاالحاالت
 ، حالـة عـدم   Double Arc، حالة القـوس المـضاعف  Single Arcالمنفرد 

  .   Unconstrainedالتقييد
  

  unconstrained والغير مقيدة Constrainedالمقيدة : يوجد نوعان من الحاالت
  .بحيث يمكن التحكم بشكل المغلف

 Constrained Modesالتقيد حاالت 

 أثناء سحب العقدة فإن العقدة المقابلـة مـن          Ctrlإذا تم الضغط على مفتاح       •
  .الصندوق سوف تتحرك باالتجاه نفسه

 أثناء سحب العقدة فإن العقدة المقابلة مـن   Shiftإذا تم الضغط على مفتاح •
  .الصندوق سوف تتحرك باالتجاه المعاكس

 أثناء سحب العقـدة فـإن العقـد     CtrlوShift  مفتاح إذا تم الضغط على •
األربعة المقابلة لهذه العقدة في صندوق المغلـف سـوف تتحـرك باالتجـاه              

  .المعاكس
 Unconstrained Modeحالة عدم التقيد 

عند استخدام حالة عدم التقيد فإن العقد التي تقع على صندوق المغلف تعمل             
نية وهذا يعني أنه باإلمكان تغيير عقدة ناعمـة         بنفس طريقة العناصر العادية المنح    

  .إلى شكل آخر أو إضافة أو حذف العقد
 Applying Preset Effectsتطبيق التأثيرات الجاهزة 

[  
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 بتطبيق أشكال مـسبقة  Add Presetsيسمح زر إضافة األشكال الجاهزة 
  .الصنع على العناصر

  Perspectiveالمنظور  ����

ساً بالعمق والبعد لعنصر ما بالنسبة إلى الزاوية        يعطي تأثير المنظور إحسا   
التي يشاهد من خاللها، عند إضافة المنظور إلى عنـصر فإنـك تقـوم بإعطـاء                

  .اإلحساس بأن العنصر يغوص داخل الخلفية
يمكن استخدام تأثير المنظور على عنصر مستقل أو مجموعة عناصـر ولكـن ال              

  .فس الوقتيمكن استخدامه على عدة عناصر مستقلة في ن
وتعني كلمة النقطة   : منظور ذو نقطة واحدة أو نقطتين     : يوجد نوعان من المنظور   

هنا نقطة التالشي وذلك ألن المنظور ذو النقطة الواحدة يـستخدم نقطـة تالشـي               
يعطي المنظور ذو نقطة    .  فستخدم نقطتي تالشي   :النقط المنظور الثنائي واحدة أما   

 العنصر أمـا المنظـور ذو نقطتـي التالشـي     التالشي الواحدة اإلحساس بتناقص 
  .فيضيف اإلحساس بإمالة العنصر

إلضافة تأثير المنظور على عنصر ما يجب اختيار العنصر أو مجموعـة            
 من قائمة التأثيرات  Add Perspectiveالعناصر، ثم اختيار أمر إضافة المنظور

Effects وق اختيـار   مما يؤدي إلى إحاطة العنصر أو مجموعة العناصر بصند
  . بشكل تلقائيShapeثم يتم اختيار أداة الشكل . مستطيل منقط األضالع

  

 ;�QTUد ا���MVاExtruding  

  . يسمح تأثير األبعاد الثالثية بإضافة بعداً ثالثاً إلى العناصر الثنائية البعد  
  

ء أسطح جديدة للعناصر تبـرز مـن    بإنشا CorelDRAW9حيث يقوم البرنامج
  .العنصر األساسي باتجاه نقطة التالشي

  

     Blending and Contouring ا�#WI وا��)N ا�(�(�آ	
  

   Using the Blend Effectاستخدام تأثير الدمج 
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عنصر تحكم البداية وعنصر النهاية     : تتألف مجموعة الدمج من ثالثة أقسام     
  .لى العناصر الناشئة من تطبيق تأثير الدمجومجموعة من العناصر تحتوي ع

  :  عدة خيارات وهي حسب ترتيبها  Blendتقدم الئحة أمر الدمج

  

يسمح اختيار هذا الزر بتحديد عـدد  :  Number or Stepsعدد الخطوات �
  .خطوات الدمج

  .ر المطلوبةيمكن إدخال قيمة زاوية التدوي:  Rotateالتدوير �
يقوم بثني الدمج في الوسط باالعتماد على قيمـة درجـات           : Loopالحلقة   �

  .التدوير المدخل
تتغير ألوان العناصر المتوسـطة  :  Direct Blendالدمج الخطي المستقيم  �

في الدمج إلى خط مستقيم حيث يتم دمج لون العنصر األول مع لون العنـصر               
  . طيف اللونالثاني من خالل المرور بألوان

   Clockwise Blendالدمج مع عقارب الساعة  �
  counterclockwise Blendالدمج بعكس عقارب الساعة  �
  :Object and Color Accelerationتسريع ألوان الملء والعناصر  �
  Object Accelerationتسريع العناصر  •
   Color Accelerationتسريع ألوان الملء  •
عند تفعيـل   : Acceleration Sizing For Blendى القياس التطبيق عل •

هذا األمر فأن المسافة بين عناصر الدمج الوسطى سوف ترتبط بقيـاس هـذه              
  .العناصر لتتوزع بين العنصرين األساسيين بحسب القياس

عند تفعيل هذا األمر تتحرك : Link Blend Accelerationربط السرعة  �
  .مع منزلقة تسريع العناصر بنفس الحركةمنزلقة تسريع ألون الملء 

  : أربعة أزرار لتنفيذ وظائف متنوعة وهي كالتالي Blendألمر الدمج 
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عند دمج عنصرين مختلفين بالشكل قد تتشكل : Map Modesمطابقة العقد  �
 Mapولكن عنـد النقـر علـى زر    . عناصر متوسطة بغير النتائج المتوقعة

Modes ختيار العقد المتطابقة من كل عنصر سيظهر سهم يساعدك في ا.  
يسمح هذا الخيار بإضافة عنصر تحكم جديد إلى مجموعة :  Splitاالنقسام  �

الدمج حيث يتم تحويل أحد العناصر المتوسطة إلى عنصر تحكم ثالـث ممـا              
  .يسبب في تغيير الدمج األصلي إلى دمج مركب

ذف عناصر التحكم اإلضافية يقوم هذا الخيار بح:  Fuse Startاتباع البداية  �
  .من الدمج المركب وتحويلة إلى دمج مفرد

يقوم هذا الخيار بحذف عناصر التحكم اإلضـافية  : Fuse Endاتباع النهاية  �
  .من الدمج المركب وتحويلة إلى دمج مفرد

لتطبيق تأثير الزرين األخيرين انقر عناصر الدمج المركب أثناء الضغط على زر            
Ctrl حد األزرار فعاالً بحسب القسم الذي قمت باختياره من أقسام الدمج ليصبح أ.  

  

  Using the Contour Effectاستخدام النسخ المتمركز  

يضيف تأثير النسخ المتمركز للعناصر نسخ مضاعفة من العنصر المختـار      
صـلي أو أكبـر وخـارج    متحدة المركز قد تكون إما أصغر وداخل العنـصر األ        

وتندمج ألوان المـلء الـداخلي والخـط الخـارجي للعناصـر            . العنصر األصلي 
يمكن الـتحكم بعـدد     . المضاعفة بألوان الملء والخط الخارجي للعنصر األساسي      

  .العناصر المضاعفة المنشأة والمسافة بين هذه العناصر
دخلة في صـندوق قـيم      يتحدد عدد العناصر المضاعفة المتحدة المركز بالقيمة الم       

 كما تتحدد المسافة بالقيمة المدخلة في صـندوق قـيم اإلزاحـة     Stepsالخطوات
Offset .  

  Lens ا��#�;

 ال يجب التفكير بالعنصر المطبق علية هذا  Lensعند العمل بتأثير العدسة   
التأثير وإنما بالعنصر الذي يقع خلفه وتكمن أهمية العنصر التي تم تطبيـق تـأثير     
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عدسة عليها في شكلها وموقعها ألنه عند تطبيق تأثير العدسة علـى أي عنـصر               ال
وال يمكن تطبيـق    . يختفي لون الملء الداخلي لهذا العنصر ويبقى الخط الخارجي        

أكثر من تأثير عدسة واحدة فقط على كل عنصر وللحصول على أكثر من تـأثير               
 العدسـات علـى     يمكن مضاعفة العناصر فوق بعضها وتطبيق أنواع أخرى مـن         

وال يتم تطبيق تأثير العدسة إال على العناصر ذات الممـرات           . العناصر المضاعفة 
  .المغلقة

يوجد ثالث خيارات عند اختيار جميع أنـواع العدسـات    
  Viewpoint ونقطـة الرؤيـة    Frozenهي التجميد 

   . Remove Faceوحذف السطح 
ئحة المنسدلة للعدسة يمكن اختيـار أحـد        ومن خالل الال  
  :األنواع التالية

، نهايـة  Color Add، إضافة لون Brightenاإلضاءة 
 Custom Color، لون مخصص Color Limitsلون 

Map العين السحرية ،Fisheye أشعة حرارية ،Heat 

Map العكس ،Invert المكبر ،Magnify   درجات رمـادي خفيـف ،Tinted 

Grayscaleشفافية ، الTransparency  المحيطات ،Wireframe   . 
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