
  Adobe Photoshopفي برنامج  3Dالكتابة 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  طرق احترافیة سأذكرھا ٣لكن ھناك   3dكثیرة ھي طرق الكتابة 

١١- ١٠الكتابة ببرامج األبعاد الثالثیة االحترافیة ثم التصدیر الى فوتوشوب  وھي رائعة مع االصدارات - ١
ثم التصدیر الى فوتوشوب وھي ناجحة وال تحتاج الى الكثیر وتعمل مع كل االصدارات Xara3Dالكتابة ببرنامج - ٢
  ا تحتاج لدقة وتركیزطریقة جمیلة ولكنھ: طرقة االزاحة االحترافیة بالفوتوشوب لوحده - ٣

ن یستطیع التعامل مع برامج مسنشرح الطریقة الثالثة والثانیة وسنھمل األولى كون 
  .الماكس والسینما فور لیس بحاجة لھذا الشرح

  

یفضل االصدار السادس  Xara3Dلذا نحتاج لبرنامج  ٢ ولنبدأ أوال بالطریقة رقم

  :البرنامج  الكتابة والتصدیر بھذا وسنبدأ بشرح

   GI-Arabic Now 1.0للكتابة بالعربي تحتاج لبرنامج  

  وسنشاھد كمایلي في الصورة  Xara3Dسنبدأ اآلن نفتح برنامج 

  

حیث اشرت علیھ  Xالخطوة األولى ھي الضغط على الرمز .. ھاھي واجھة البرنامج 
  فیصبح كما في الصورة التالیة  بدون اطاربالسھم وھوللتحویل الى كتابة 

Go to Phoenix >> http://mnhlx3dday.blogspot.com

http://mnhlx3dday.blogspot.com


  

عند الضغط  

نقوم بمسح النص المكتوب وكتابة مانرید ونختار نوع الخط  ذلك ان كانت الكتابة 
ر انجلیزیة أما اذا عربیة فقم بنسخھا من برنامج الحلول المتكاملة والصقھ بالفراغ ثم غی

 اشرت بالسھم االحمر لتحریر النص

  

نقوم بمسح النص المكتوب وكتابة مانرید ونختار نوع الخط  ذلك ان كانت الكتابة 
انجلیزیة أما اذا عربیة فقم بنسخھا من برنامج الحلول المتكاملة والصقھ بالفراغ ثم غی

POENIX

اشرت بالسھم االحمر لتحریر النص

نقوم بمسح النص المكتوب وكتابة مانرید ونختار نوع الخط  ذلك ان كانت الكتابة 
انجلیزیة أما اذا عربیة فقم بنسخھا من برنامج الحلول المتكاملة والصقھ بالفراغ ثم غی

  AXنوع الخط الى خطوط الحلول المتكاملة التي تبدأ بــ 

POENIXأنا قمت بالكتابة باالنجلیزیة كلمة 

اشرت بالسھم االحمر لتحریر النصحیث   Aaثم نقوم بالضغط على الرمز 
  

نقوم بمسح النص المكتوب وكتابة مانرید ونختار نوع الخط  ذلك ان كانت الكتابة 
انجلیزیة أما اذا عربیة فقم بنسخھا من برنامج الحلول المتكاملة والصقھ بالفراغ ثم غی

نوع الخط الى خطوط الحلول المتكاملة التي تبدأ بــ 

أنا قمت بالكتابة باالنجلیزیة كلمة 

ثم نقوم بالضغط على الرمز 
  :شتنبثق النافذة التالیة 

نقوم بمسح النص المكتوب وكتابة مانرید ونختار نوع الخط  ذلك ان كانت الكتابة 
انجلیزیة أما اذا عربیة فقم بنسخھا من برنامج الحلول المتكاملة والصقھ بالفراغ ثم غی

نوع الخط الى خطوط الحلول المتكاملة التي تبدأ بــ 

أنا قمت بالكتابة باالنجلیزیة كلمة . . ثم اضغط موافق 

ثم نقوم بالضغط على الرمز 
شتنبثق النافذة التالیة 

نقوم بمسح النص المكتوب وكتابة مانرید ونختار نوع الخط  ذلك ان كانت الكتابة 
انجلیزیة أما اذا عربیة فقم بنسخھا من برنامج الحلول المتكاملة والصقھ بالفراغ ثم غی

نوع الخط الى خطوط الحلول المتكاملة التي تبدأ بــ 

ثم اضغط موافق 
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  وكانت انتیجة مایلي

  

  اآلن علینا ازالة الظل عنھا نقوم بالضغط كما في الصورة التالیة

  

  

  

  ذلك سیكون كما في الشكل التاليعند 

نزیل ھذه – ٢
 إلیقاف اإلشارة

الظل
اضغط ھنا 

أوال
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  اآلن حاول ان تغیر لون ثالثي االبعاد كما تشاء من البرنامج مع ترك لون الوجھ أبیض

وعند االنتھاء قم بتصدیره وھذه أھم خطوة انتبھ للتصدیر وقم بالتنفیذ كماترى لتحصل 
  الخطوة األولى من القائمة ملف نضغط على تصدیر على نتیجة عملك الحظ مایلي

  

  

  

  ستظھر بعدھا ھذه القائمة
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  PNGأنظر الى الصیغة 

اضغط  حفظ بعد تسمیة الملف واختیار الصیغة المذكورة لتظھر لك ھذه اعدادت الحفظ 
  :كما في الصورة التالیة

  

  الحظ االعدادات اضبط بھذا الشكل حرفیا ثم اضغط حفظ

  الحجم مخصص: الحظ 

  عمق اللون

  خیارات

.............  

  لنذھب اآلن الى فوتوشوب Xara3Dبذلك انھینا عملنا مع 
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CMYK نفتح ملف جدید ونختار الدقة اذا كانت للطباعة واالعالنات فھي بنظامCMYK

RGBأما اذا كان للشاشة مثل النت وللبرامج والشروحات فھي بنظام 

  

نفتح ملف جدید ونختار الدقة اذا كانت للطباعة واالعالنات فھي بنظام 

أما اذا كان للشاشة مثل النت وللبرامج والشروحات فھي بنظام 

Fileاآلن بعد أن فتحنا الملف نذھب الى القائمة 

  PNGثم اخترت الملف الذي صنعتھ و حفظتھ بصیغة 

نفتح ملف جدید ونختار الدقة اذا كانت للطباعة واالعالنات فھي بنظام 

  انش

أما اذا كان للشاشة مثل النت وللبرامج والشروحات فھي بنظام 

  انش

اآلن بعد أن فتحنا الملف نذھب الى القائمة 

  بالعربي وضع

  

RGBلشاشة 

ثم اخترت الملف الذي صنعتھ و حفظتھ بصیغة 

نفتح ملف جدید ونختار الدقة اذا كانت للطباعة واالعالنات فھي بنظام 

انش/  بیكسل  ٣٠٠

أما اذا كان للشاشة مثل النت وللبرامج والشروحات فھي بنظام 

انش/ بیكسل  ٧٢

اآلن بعد أن فتحنا الملف نذھب الى القائمة 

بالعربي وضع  Placونختار األمر 

  التالیة  كما في الصورة

لشاشة أنا اخترت صیغة ا

ثم اخترت الملف الذي صنعتھ و حفظتھ بصیغة 

  فكان كما في الصورة

  

نفتح ملف جدید ونختار الدقة اذا كانت للطباعة واالعالنات فھي بنظام 

٣٠٠وبدقة 

أما اذا كان للشاشة مثل النت وللبرامج والشروحات فھي بنظام 

٧٢وبدقة 

اآلن بعد أن فتحنا الملف نذھب الى القائمة 

ونختار األمر 

كما في الصورة

  

  

  

أنا اخترت صیغة ا

ثم اخترت الملف الذي صنعتھ و حفظتھ بصیغة 

فكان كما في الصورة
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Rasterize Layer  

smart object

  

Rasterize Layer فنقوم بالضغط على الطبقة بزر الماوس الیمین ونختار األمر

smart objectثم الحظ مصغر الطبقة أنھ تغیر الى كائن ذكي 

فنقوم بالضغط على الطبقة بزر الماوس الیمین ونختار األمر

ثم الحظ مصغر الطبقة أنھ تغیر الى كائن ذكي 

:  

فنقوم بالضغط على الطبقة بزر الماوس الیمین ونختار األمر

Enterاآلن اضغط 

ثم الحظ مصغر الطبقة أنھ تغیر الى كائن ذكي 

:كما في الصورة التالیة 

فنقوم بالضغط على الطبقة بزر الماوس الیمین ونختار األمر

  بالعربي تنقیط الطبقة

  

اآلن اضغط 

ثم الحظ مصغر الطبقة أنھ تغیر الى كائن ذكي 

كما في الصورة التالیة 

  

  

فنقوم بالضغط على الطبقة بزر الماوس الیمین ونختار األمر

بالعربي تنقیط الطبقة
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  أداة التحدید السحریة أو أي أداة تحدید تود استعمالھا مع توخي الدقة

قم بعد اختیار الحرف األول 
أول حرف یحدد 
  احد بعد اآلخر ثم اطلب طبقة جدیدة

  

  اآلن صار عندي طبقة جاھزة للتحریر

أداة التحدید السحریة أو أي أداة تحدید تود استعمالھا مع توخي الدقة

قم بعد اختیار الحرف األول 
أول حرف یحدد : یعني  بالضغط على زر شیفت بالكیبورد  لكي یضاف الحرف الثاني

احد بعد اآلخر ثم اطلب طبقة جدیدة

  كما في الصورة

  

اآلن صار عندي طبقة جاھزة للتحریر

أداة التحدید السحریة أو أي أداة تحدید تود استعمالھا مع توخي الدقة

قم بعد اختیار الحرف األول   وذلك الختیار لون وجھ الطبقة أنا خترت ھذه األداة 
بالضغط على زر شیفت بالكیبورد  لكي یضاف الحرف الثاني

احد بعد اآلخر ثم اطلب طبقة جدیدةبدون شیفت أما البقیة فاضغط شیفت واخترھم و

Sheft+Ctrl+N كما في الصورة

  

اآلن صار عندي طبقة جاھزة للتحریر

أداة التحدید السحریة أو أي أداة تحدید تود استعمالھا مع توخي الدقة

وذلك الختیار لون وجھ الطبقة أنا خترت ھذه األداة 
بالضغط على زر شیفت بالكیبورد  لكي یضاف الحرف الثاني

بدون شیفت أما البقیة فاضغط شیفت واخترھم و

Sheft+Ctrl+Nوذلك بالضغط على األزرار 

  :كمافي الصورة التالیة 

أداة التحدید السحریة أو أي أداة تحدید تود استعمالھا مع توخي الدقةنقوم اآلن باستخدام 

وذلك الختیار لون وجھ الطبقة أنا خترت ھذه األداة 
بالضغط على زر شیفت بالكیبورد  لكي یضاف الحرف الثاني

بدون شیفت أما البقیة فاضغط شیفت واخترھم و

وذلك بالضغط على األزرار 

  

كمافي الصورة التالیة 

نقوم اآلن باستخدام 

وذلك الختیار لون وجھ الطبقة أنا خترت ھذه األداة 
بالضغط على زر شیفت بالكیبورد  لكي یضاف الحرف الثاني

بدون شیفت أما البقیة فاضغط شیفت واخترھم و

وذلك بالضغط على األزرار 
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  Fillنختار األمر  fileالحظ أن التحدید انتقل وصار على الطبقة الجدیدة اآلن من القائمة 

  ملف ثم تعبئة: ونختار اللون األبیض بالعربي 

  Ctrl+Dثم نلغي التحدید بالضغط على 

  وانقر على الطبقة األولىعد اآلن 

قم بالضغط دبل كلیك على اآلن قم بالتعدیل كما یلي سأقوم بتغیر ألوان األبعاد الثالثیة 
  laer styleالطبقة وستظھر لك القائمة 

  قم بعمل ماتراه بالصور لنجعل اللون ذھبي

  

٢  
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  للمحافظة على اللمعة المعدنیة  colorالحظ الصیغة 

والنقر على الطبقة الھدف لتحدید شفافیتھا ثم نذھب الى   ctrlثم نضغط على زر 
  القائمة

Image   ونختارAdjustments   ومنھا نختارHue/Saturation

  كما في الصورة التالیة

  

  :فیظھر ھذه القائمة التالیة 

  

  نفذ نفس ھذه الخیارات باألرقام

  Exposureثم   Adjustmentsونختار   Imageثم نختار من جدید القائمة 

  ونطبق القیاسات كما في الصورة

فّعل ھذا الخیار مھم 
جدا
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  شاھد النتیجة اآلن مع خلفیة سوداء

  

  Ctrl+Dال تنسى ازالة التحدید بالضغط على 

اآلن نذھب لطبقة الوجھ البیضاء وننقر علیھا دبل كلیك ثم نقوم بتلوینھا كما نحب وھذه 
  ھتمام بتنعیم الحوافأرجو اال أبسط خطوة أتركھا لكم و

  أنا عملت بھذا الشكل

  

  اآلن اربط طبقة الوجھ مع طبقة الخلف وادمجھما مع بعض فتكون قد انتھیت

  وھذه أیضا بنفس الطریقة                                  

  

  

  كل االعدادات ترجع إلبداعك

  ھكذا انھینا الطریقة األولى أرجو أن أكون قد أفدتك بھذا الشرح
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..................................  

  اآلن الى الطریقة الثانیة

  ١١ - ١٠اإلصدارات ببرنامج فوتوشوب 

  

  لنبدأ
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ثم نكتب مانرید ثم ننقر على الطبقة في اللوح الجانبي بزر الماوس 

    

  : اآلن نتابع فنقوم بالنقر دبل كلیك على الطبقة المنسوخة والتطبیق  كما في الصورة التالیة

ثم نكتب مانرید ثم ننقر على الطبقة في اللوح الجانبي بزر الماوس 

اآلن نتابع فنقوم بالنقر دبل كلیك على الطبقة المنسوخة والتطبیق  كما في الصورة التالیة

ثم نكتب مانرید ثم ننقر على الطبقة في اللوح الجانبي بزر الماوس 

  الحظ ما قمنا بھ الى اآلن

  

  

  

  

  

اآلن نتابع فنقوم بالنقر دبل كلیك على الطبقة المنسوخة والتطبیق  كما في الصورة التالیة

ثم نكتب مانرید ثم ننقر على الطبقة في اللوح الجانبي بزر الماوس   نفتح ملف جدید بإحدى االعدادات التي تكلمنا عنھا 
  :الیمین ونطبق ھذه الخطوات حسب الصورة 

                            

                        

  تطبق على الطبقة الجدیدة

الحظ ما قمنا بھ الى اآلن

اآلن نتابع فنقوم بالنقر دبل كلیك على الطبقة المنسوخة والتطبیق  كما في الصورة التالیة

١

٢

نفتح ملف جدید بإحدى االعدادات التي تكلمنا عنھا 
الیمین ونطبق ھذه الخطوات حسب الصورة 

                          

                      

  

  

تطبق على الطبقة الجدیدة ٢ھذه العملیة رقم 

  

  

  

  

  

  

اآلن نتابع فنقوم بالنقر دبل كلیك على الطبقة المنسوخة والتطبیق  كما في الصورة التالیة

نفتح ملف جدید بإحدى االعدادات التي تكلمنا عنھا 
الیمین ونطبق ھذه الخطوات حسب الصورة 

ھذه العملیة رقم 
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  ثم

        

  اللون یعني رمادي فاتح لیس ضروري قیاس األلوان فھو خامة فقطأختر ھذا 

  وھذا الناتج
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  ثم نقوم بتحدید شفافیة الطبقة بالضغط بزرالماوس الیمین على مصغر الكائن الذكي كما في الشكل

  

ثم نقوم بتحدید شفافیة الطبقة بالضغط بزرالماوس الیمین على مصغر الكائن الذكي كما في الشكل

   ثم نقوم بمایلي

ثم نقوم بتحدید شفافیة الطبقة بالضغط بزرالماوس الیمین على مصغر الكائن الذكي كما في الشكل

  

  فالناتج یكون كما یلي

ثم نقوم بمایلي

      

  تحویل الى كائن ذكي

ثم نقوم بتحدید شفافیة الطبقة بالضغط بزرالماوس الیمین على مصغر الكائن الذكي كما في الشكل

فالناتج یكون كما یلي

           
  

تحویل الى كائن ذكي

  

  

  

  

  

  

  

  

ثم نقوم بتحدید شفافیة الطبقة بالضغط بزرالماوس الیمین على مصغر الكائن الذكي كما في الشكل
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  مرة أسفل مرة یمین

یمین ویسار كما شأت ازاحة بجھتین 

  بآن واحد  Ctrl+Altواآلن نبدأ باإلزاح وذلك بالضغط دون رفع الید على الزرین 

مرة أسفل مرة یمینمرات 

  

شأت ازاحة بجھتین اآلن أزل التحدید وانقل الطبقة االصلیة التي أخذنا منھا النسخة الى االمام وستجد انك ان

  

  

واآلن نبدأ باإلزاح وذلك بالضغط دون رفع الید على الزرین 

مرات  ١٥والضغط على زر االتجاه مرات متتالیة ویفضل أكثر من 

  

  

  

  فینتج التالي

اآلن أزل التحدید وانقل الطبقة االصلیة التي أخذنا منھا النسخة الى االمام وستجد انك ان
  :في الصور القادمة 

١  

  ازاحة یمین

  ازاحة یسار٢

واآلن نبدأ باإلزاح وذلك بالضغط دون رفع الید على الزرین 

والضغط على زر االتجاه مرات متتالیة ویفضل أكثر من 

فینتج التالي

اآلن أزل التحدید وانقل الطبقة االصلیة التي أخذنا منھا النسخة الى االمام وستجد انك ان
في الصور القادمة 

ازاحة یمین

٢

واآلن نبدأ باإلزاح وذلك بالضغط دون رفع الید على الزرین 

والضغط على زر االتجاه مرات متتالیة ویفضل أكثر من 

اآلن أزل التحدید وانقل الطبقة االصلیة التي أخذنا منھا النسخة الى االمام وستجد انك اناآلن أزل التحدید وانقل الطبقة االصلیة التي أخذنا منھا النسخة الى االمام وستجد انك ان
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  ١اآلن سنتستخدم رقم 

  ثم نطبق علیھا الستایلز على الطبقتین وھذه ترجع لزوقك

  Rasterize Layerوبعد التطبیق نربطھما ببعض اذا اعجبك عملك اعمل تنقیط للكائن الذكي 

  لتحصل على نسخة منھ مع المؤثراتأو اضغط دبل كلیك علیھ 

  بعد ربط الطبقات ادمجھما ببعض وضع خلفیة وانظر الى النتیجة

  أنا اخترت ھذه األلوان

  

  

  بیكسل ١مع اطار من الداخل  ١٠٠مالحظة طبق استایالت بسیطة على الواجھة من ناحیة االمبوس أقل من 

  اما الكائن الذكي اعطھ تدرج لوني فقط 

  ألنھ یسمح لك بالعودة الى البدایة ویفتح لك المؤثرات المدمجة معھ:  الذكيلماذا الكائن 

  

.....................................  

  

  في النھایة أرجو أن أكون قد أفدتكم وأرجو اال أكون قد أطلت بشرحي

  مع خالص تحیاتي 

  ألي استفسار زر مدونتي 

Mnhlx3dday.blogspot.com  

  عندي من نشر أو نسخ أي شيء في ھذا الكتاب االلكتروني المانع

  مع الرجاء ذكر المصدر

  ص ٠١:٣٣  ٢٠٠٩/ ٠١/ ٢٠ 

Mnhlx3dday@yahoo.com
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