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المقدمة
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مقدمة 
تُعد الربمجيات مفتوحة املصدر )الحرة( من أكرث الربمجيات التي يهتم بها العامل يف الوقت الراهن ملا لها 

من إمكانيات  تسمح ملستخدميها حرية تطوريها والتعديل عليها دون قيود، كام إن معظمها ميكن تداولها 

واستخدامها  ألي غرض دون مقابل وبصورة مجانية، باإلضافة إىل ذلك فهي تتميز بسهولة الحصول عليها 

من خالل توفرها يف مواقع عىل شبكة االنرتنت تتضمن كل ما يتعلق بها من توضيح لها وكيفية االستفادة 

منها.

توجد العديد من الربمجيات الحرة والتي تُستخدم يف مجاالت مختلفة من بينها الرسم والتصميم املتجهي 

ويعترب برنامج Inkscape من أشهرها، إذ يُستخدم يف تحرير الرسوم املتجهة وانتاجها بصورة احرتافية كام 

له إمكانيات مميزه تجعله منافس قوي لغريه من الربامج التجارية واملستخدمة يف نفس املجال.

وقد جاء هذا الكتاب الذي بني يديك مبيًنا كيفية االستفادة من برنامج Inkscape الرائع واستخدامه يف 

انتاج رسوم دقيقة وبجودة عالية، إذ يحتوي الكتاب عىل جزأين يعرض أولهام رشح ُمفّصل لواجهته وكيفية 

التعامل معها أما الجزء الثاين فيتضمن مشاريع تُساعدك يف التمرين عىل استخدام أدوات الربنامج وأوامره 

املختلفة وفهمها واالستفادة منها يف إنتاج تصاميم أخرى. 

ويتألف الجزء األول يف الكتاب من تسعة فصول، يتضمن أولها تعريًفا بالربنامج وأهم املفاهيم واملصطلحات 

املتعلقة به، بينام يوضح الفصل الثاين مكونات واجهته من أدوات وأوامر ونوافذ، أما الفصل الثالث فيبني 

والتعامل معها، ويعرض  بالكائنات  يتعلق  ما  الرابع كل  الفصل  ويتناول  فيه،  امللفات  التعامل مع  كيفية 

الفصل الخامس ماهية املسارات وكيفية إنشاءها والتحكم بها، أما الفصل السادس فيعرض كيفية إنشاء 

الفصل  أما  بأنواعها،  الصور  بالتعامل مع  السابع كل ما يتعلق  الفصل  النصوص وتنسيقها، ويبني  وتحرير 

الثامن فيوضح أهم التأثريات أو املرشحات التي ميكن تطبيقها عىل الكائنات واملسارات املختلفة، واخريًا 

وتتميز  منها،  واالستفادة  تطبيقها  وكيفية  الربنامج  يف  املستخدمة  امللحقات  بعض  فيعرض  التاسع  الفصل 

جميع هذه الفصول بوجود الكثري من األفكار واألمثلة واالضاءات واملالحظات التي تُعزز املحتوى النظري 

وتوضحه. 

أما الجزء الثاين من الكتاب فيعرض إجراءات وتعليامت تنفيذ بعض التصاميم املنشئة بالربنامج حيث تناول 

تُساعدك يف توظيف ما  أفكار وخيارات متنوعة  ستة مشاريع يف كل مرشوع تصميم، وكل تصميم يضم 

تعلمته سابقا يف الجزء األول عن الربنامج.

هذا، وأمتنى أن يكون الكتاب مرجع لك يف برنامج Inkscape وانطالقه لتعلمك املزيد من املهارات حوله 

واإلبداع فيه، مام يجعلك مميز يف إنتاج كل ما هو جديد ومبتكر يف عامل التصميم.

حنان بنت حمدان العربية
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الفصل األول :

Inkscape مقدمة حول برنامج  
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Inkscape  برنامج

هو برنامج مفتوح املصدر متخصص يف إنشاء أشكال رسومية متجهه Vector، واألصل يف هذا الربنامج أنه 

يعتمد وبشكل أسايس يف تصميمه للرسوم عىل النسق املعياري SVG، ومن أهم ميزات الرسوم املُنشأَِة فيه 

أنها تحافظ عىل جودة دقتها عند تكبريها أو تصغريها أي لن تتأثر دقتها وستبقى واضحة دقيقة.

وتطويع  املختلفة  الهندسية  األشكال  برسم  الربامج  من  غريه  عن   Inkscape برنامج  يتميز 

األعامل  من  وغريها  العريب  الخط  ورسم  املستخدم  يريده  ما  حسب  مختلفة  بأشكال  النصوص 

مثل عمله  بنفس  تقوم  التي  التجارية  للربامج  قويًّا  منافًسا  جعله  الذي  املختلفة  والفنية  الطباعية 

 ) Adobe Illustrator - Corel Draw - FreeHand - Xara Xtreme (  وغريها من الربامج.

الصور المتجهة والصور النقطية:

يف عامل برامج تحرير الرسوم والصور يوجد تقنيتان يف إنشاء الصور املنتجة من قبل هذه الربامج ، وعىل أساس 

هاتني التقنيتني تم تقسيم الصور الحاسوبية إىل نوعني رئيسني ، لكل نوع منهام مميزاته ومجاالت استخدامه 

وهام:

يعترب برنامج Inkscape من الربامج التي تقدم صوًرا يف شكل متجهي ، والصور املتجهة تصف الشكل واليشء 

الحاسب اآليل بحفظ  يقوم  الصور  النوع من  العرض ويف هذا  النظر عن مقياس  الصورة بغض  املشاهد يف 

معلومات معينة عن الصورة وهذه املعلومات هي التي تحدد معامل الصورة كنقطة بداية لها، طولها و حجمها 

، نوع الشكل املرسوم ، لون الخط أو الشكل ، املساحات املحصورة بني الخطوط. أي بشكل عام يتعامل هذا 

النوع من الصور مع الخطوط مثل موقع كل خط واتجاهه و سمكه ولونه.

وما مييز هذا النوع من الربامج أنها تحافظ عىل جودة ) دقة ووضوح ( الصورة عندما يتم تكبريها ولكنها يف 

املقابل ال تستطيع عرض درجات األلوان املتجاورة يف الصورة ،ومن أشهر أنواع ملفات الصور املتجهة:

SVG – PDF – DXF – SWF – EPS – ODR – CDR - AI

من الربامج التي تستخدم يف إنشاء الصور املتجهة :

 	Adobe Illustrator 

 	Inkscape 

 	CorelDraw 

. Vector Image الصور املتجهة
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تعتمد تقنية هذه الصور عىل تقسيم الصورة إىل شبكة من مربعات صغرية تسمى نقاط Pixcels ، حيث 

د هذه النقطة أو Pixcel من خالل اإلحداثيات لتكوِّن يف  يأخذ كل Pixcel لونًا واحًدا فقط وعادة ما تُحدَّ

مجموعها صورًة ما ، وما يقوم به الحاسب اآليل هو حفظ معلومات لون كل بكسل بالصورة.

وتتميز مثل هذه الصور بقدرتها عىل عرض األلوان املتدرجة ولكنها يف املقابل ال تحافظ عىل جودة ) دقة ( 

الصورة عندما يتم تكبريها كام إن حجم ملف الصورة يكون كبريا كلام كانت دقة الصورة كبرية.

ومن أشهر أنواع ملفات الصور النقطية :

PCX – XCF – PSP – PSD – TIFF – PNG – GIF – BMP

من الربامج التي تستخدم يف إنشاء الصور النقطية :

 	Adobe Photoshop

 	Gimp

 	Corel Photo-Paint

جميع الصور املأخوذه عن طريق املاسح الضويئ أو الكامريا تكون صوًرا نقطيًة، ويوضح الجدول اآليت الفرق 

بني دقة الصورة املتجهة وبني دقة الصورة النقطية عند تكبريها:

 Bitmap Image الصور النقطية
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SVG مفهوم

SVG اختصاٌر لـ Scalable Vector Graphics وتعني الرسوم املتجهة القابلة للتحجيم، والتحجيم يشري إىل 

الفكرة التي ميكن بها تكبري الرسم إىل حجم أكرب دون أن يفقد التفاصيل.

الرسوم  لوصف  لغة XML ومخصصة  كُلّيًا عىل  مبنية  تنسيق ملف  عائلة من مواصفات  عبارة عن   SVG

املتجهة ثنائية األبعاد بنوعيها الساكن والتفاعيل ) املتحرك( ، ميزة SVG وهذه املواصفات ال تزال معياًرا 

مفتوًحا تحت التطوير من قبل  اتحاد شبكة ويب العاملية World  Wide Web Consortium W  C  منذ 

عام  1999م والتي تشمل الخطوط واأللوان واملنحنيات واإلحدثيات.

وتكون صور SVG ومواصفاتها ُمعرَّفًة يف ملفاٍت نصيٍة )XML (وهذا يعني أنه ميكن البحث عنها أو فهرستها 

أو كتابتها ) إذا لزم األمر (، أو ضغطها ألنها عبارة عن ملفات XML، وكام ميكن إنشاء وتحرير صور مع أي 

محرر نصوص عادي، ولكن غالبًا ما يكون أكرث مالءمة إلنشاء هذه األنواع من الصور مع برامج تحرير الرسوم 

. Inkscape املتجهة مثل

املتجهي  الرسم  برامج  فأغلب  يتسع برسعة  أنه  للاَلَحظَت   SVG املعيار استخدام  إىل مجاالت  تطرقَْت  ولو 

املعروفة إىل حد الساعة لها القدرة عىل استرياد وتصدير الصور عىل شكل SVG ، ولذلك صار هذا املعيار هو 

املستخدم يف أغلب األعامل الفنية عىل أجهزة الحاسب اآليل وأنظمة التشغيل التي تعمل فيه ، وتتميز ملفات 

SVG بأنها صغرية الحجم، والرسوم التي وصفها املعيار جيدة لتكييف أساليب العرض املختلفة، بالتايل أدى 

ذلك إىل االهتامم الكبري به. ليشمل دعمه يف العديد من متصفحات الويب عىل سيبل املثال فايرفوكس، كروم 

وأوبرا وسفاري وإنرتنت إكسبلورر من اإلصدار 9، أي ميكن فتح ملف Inkscape مبارشة عىل املتصفح بشكل 

واضح وتام نظريا .

وبالرغم إن برنامج Inkscape مل يصل بعد للدعم الكامل لخصائص SVG إال أن نسخته األخرية وصلت به 

ملراحل متقدمة للغاية من هذا الدعم.

XML لغة

هي ملفات نصية ) برمجيات ( مستقلة صممت لنقل البيانات وتخزينها، حيث أصبحت XML توصية

 لـ W  C يف 10 فرباير عام 1998 . و لغة XML هي مكملة للغة HTML وليست بدياًل عنها، ففي معظم 

تطبيقات الويب تستخدم XML لنقل البيانات بينام HTML تستخدم لتنسيق وعرض البيانات.

: HTML و XML إذن فاألهداف مختلفة يف تصميم كل من

مت لنقل وتخزين البيانات مع الرتكيز عىل ماهية البيانات.	  XML ُصمِّ

مت لعرض البيانات مع الرتكيز عىل كيف تبدو البيانات.	  HTML ُصمِّ

3

3



1717

 XMLمحرِّر

يحوي برنامج Inkscape عىل محرر للغة XML هذا املحرِّر هو املسيطر عىل جميع العمليات التي تتم يف 

الربنامج فهو يعرض شجرة سري العمليات بأكملها من مستند الرسم، والذي يعكس وضعها عىل لوحة الرسم 

أي ميكنك تحرير الرسم ومشاهدة التغيريات التي تقوم بكتابتها يف املحرِّر عىل لوحة الرسم ، باإلضافة إىل ذلك 

ميكنك تحرير أي نص أو كائن أو سمة أو تحرير عملية يصعب عىل أدوات التحرير العادية يف الربنامج عملها .

تستطيع الوصول إىل محرر XML يف الربنامج من قامئة ) تحرير Edit ( أو بنقر األيقونة        املوجودة يف 

رشيط األوامر Command Bar أو تضغط عىل ) Shif + Ctrl + X ( من لوحة املفاتيح.

                                     
XML مربع حوار محرر

Inkscape استخدامات برنامج

يستخدم هذا الربنامج يف إنشاء تصاميم دقيقة تفيد الكثري من املستخدمني لهذا الربنامج واملستفيدين منه 

مثل :

تصميم شعارات للرشكات واملؤسسات سواء التجارية أو الحكومية.	 

تصميم إعالنات ملؤسسات أو مناسبات أو ألي نشاطات أخرى مثل تصميم إعالن ملجالت.	 

إنشاء تصاميم ميكن وضعها يف صفحات الويب.	 

تصميم أشكال الصور بطريقة دقيقة والحصول عىل تصاميم ثنائية األبعاد أو ثابتة ( تستطيع تصدير 	 

صور ُمنشأَة يف برنامج Inkscape إىل برنامج Blender )أحد الربامج مفتوحة املصدر( لصنع صور ثالثية 

األبعاد

إنشاء الرسومات الكارتونية والكاريكاتورية .	 

رسم الخطوط وتطويعها بأشكال مختلفة .	 

رسم سامت وأيقونات أنظمة التشغيل املختلفة .	 
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Inkscape تحميل برنامج

:Window يف نظام التشغيل

ميكن تحميل برنامج Inkscape باستخدام أي من وسائط التخزين املستخدمة ويجب أالَّ تقل مساحته عن 

33.1MB مساحة الربنامج وهي

كام ميكن تحميل هذا الربنامج عن طريق االنرتنت وذلك بالدخول إىل موقع الويب اآليت:

 www.inkscape.org

:Ubuntu يف نظام التشغيل

اتبع الخطوات اآلتية :

.) Application ( ١. عىل سطح املكتب ، اذهب للقامئة

.) Ubuntu Software Center( ٢. اخرت األمر

.Install ثم انقر الزر        Ink           Search ٣. اكتب داخل مربع نص

Inkscape فتح برنامج

:Window يف نظام التشغيل

ميكن فتحه بطريقتني :

 	 Inkscape ومن القامئة الظاهرة لك اخرت أيقونة الربنامج All Programs ثم اخرت Start انقر الزر 

 	.Inkscape عىل أيقونة برنامج Destop انقر نقرة مزدوجة عىل سطح املكتب 

شكل أيقونة الربنامج عىل سطح املكتب

:Ubuntu يف نظام التشغيل

اتبع الخطوات اآلتية:

 	.) Application( عىل سطح املكتب، اذهب للقامئة

 	.Inkscape وستظهر لك قامئة اخرت منها برنامج )Graphics( اخرت األمر
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الفصل الثاني

Inkscape واجهة برنامج
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Inkscape تفصيل واجهة

عدة 	  عىل  تحتوي  النافذة  وهذه  فتحه،  خطوات  اتباعك  بعد   Inkscape برنامج  نافذة  واجهة  تظهر 

مكونات رئيسية ، العديد من الرموز القابلة للنقر أو التي تحتوي عىل قوائم منسدلة. ويوضح الشكل 

أدناه هذه النافذة وتسميات األجزاء الرئيسية فيها .

تتكون نافذة واجهة برنامج Inkscape من:- 

 Title Bar 1. رشيط العنوان

يحتوي عىل اسم املستند ) امللف( ، وأزرار تكبري وتصغيري وغلق نافذة الربنامج .

:Menu Bar ٢. رشيط القوائم

يتكون من قوائم وكل قامئة تحتوي عىل مجموعة من األوامر، وكل أمر يؤدي مهمة معينة يف الربنامج.

:Command Bar 3. رشيط األوامر
يستخدم بدياًل الختيار األوامر من القوائم ألداء األعامل بشكل أرسع.
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:Work Area 4. منطقة العمل

لوحة الرسم يف برنامج Inkscape تنقسم إىل جزءين :

الجزء األول Page : صفحة الرسم وتستخدم إلنشاء الرسوم والتصاميم، فعند حفظ املستند كملف صورة فإن 

محتويات هذه اللوحة هو ما سيتم حفظه من منطقة العمل، كملف صورة عند الحفظ بإمتدادات الصور(.

الجزء الثاين Canvas : مساحة بيضاء تستخدم لوضع الكائنات وميكن أن نشبهها بالطاولة حيث نضع األشياء 

عليها وعند حفظ املستند كملف مرشوع تحفظ محتويات هذه املساحة مع جميع ألواح وأرشطة الربنامج.

           المساحة البيضاء

صفحة الرسم

:Color Palette 5. لون األلواح

يتكون هذا اللوح من عدد من مربعات حامالت األلوان ، وتستطيع من خالله تعيني لون لتعبئة الكائن أو 

حدوده، ولعمل ذلك توجد طريقتان:

اسحب اللون من حامل اللون إىل الكائن لتغيري تعبئته الداخلية- أّما لتغيري لون حدوده استخدم مفتاح	 

      ) Shift ( أثناء سحب اللون ستالحظ تغري حواف حد الكائن بدال من تعبئته.

د الكائن املراد تغيري تعبئته ثم انقر مربع حامل اللون يف لوح األلوان- أّما لتغيري لون حدوده فتأكد 	  َحدِّ

أوال من تحديده ثم انقر املفتاح  ) Shift ( أثناء النقر عىل حامل اللون.

اللوحة والذي  النقر عىل رمز السهم يف الطرف األمين من  وميكنك تغيري لوح األلوان االفرتايض من خالل 

يشمل عىل ألواح عديدة محددة سابًقا ، كام هو موضح فيام ييل :

لتغييـر لـوح األلـوان ميكنـك عمـل

 ذلـك عن طريق النقر عىل السهم

 املوجـود أقصـى ميني لـوح األلوان

 ستظهـر لـك قامئـة منسدلـة اخـرت

 منهـــا أي لـــوح حامـــل ألـوان

 آخــــر.
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إذا كان عدد حوامل اللون يف اللوحة تتجاوز املساحة املخصصة، ميكنك استخدام رشيط التمرير تحت اللوحة 

للوصول إىل الحوامل غري الظاهرة.

:Snap Bar 6. رشيط الوثب

للنقر والتي تتحكم يف مغناطيسية األشياء والكائنات والتّحول لتحديد  قابلة  أيقونات متنوعة  يحتوي عىل 

مواقعها بدقة عىل لوحة الرسم، أي تسطيع باستخدام هذه األيقونات التبديل بني نقاط االلتقاط املحددة 

وبني األهداف املراد الوثب إليها ، وميكن أن يكون الهدف املراد التقاطه نقطة أو كائًنا آخر أو حدود الصفحة 

أو خط دليل أو خط شبكة ، واأليقونات عىل هذا الرشيط هي :

وميكن تقسيم هذه األيقونات إىل ثالث أقسام:

القسم األول )تشغيل أو إيقاف تشغيل االلتقاط بشكل عام(.

القسم الثاين )يشمل االلتقاط أو الوثب من النقاط املحددة وإليها من قبل مربعات اإلحاطة بالكائنات(.

األدلة  أو لخطوط  الصفحة  لحدود  كان  واملقابض سواء  العقد  االلتقاط يف  )يشمل خيارات  الثالث  القسم 

أوالشبكات ولكن نقاط مربعات اإلحاطة بالكائنات ال ميكن معاملتها كعقد فهي مستقلة أي ال يشملها هذا 

القسم من األيقونات(.

وتفصيل هذه األقسام :

القسم األول: يحتوي عىل أيقونة واحدة يف رشيط الوثب وهي :

تعميم  وميكنك  والشبكات.  األدلة  يشمل خطوط  وهذا   ، عام  بشكل  االلتقاط   / الوثب  إيقاف  أو  تشغيل 

تشغيل أو إيقاف االلتقاط من قامئة  )عرض View( ثم النقر عىل األمر )الوثب Snap       ( أو بضغط املفتاح 

) % ( يف لوحة املفاتيح .

القسم الثاين : يحتوي عىل أيقونات االلتقاط أو الوثب من النقاط املحددة وإليها من قبل مربعات اإلحاطة 

بالكائنات، وهي كاآليت :

التقاط زوايا مربع اإلحاطة والوثب دامئا لنقطة .

االلتقاط أو الوثب إىل حواف مربع اإلحاطة يف الكائن .

الوثب إىل زوايا املربع املحيط .

الوثب من نقاط املنتصف و إليه لحواف مربع اإلحاطة.

الوثب من مراكز مربعات اإلحاطة و إليها .
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القسم الثالث : يحتوي عىل أيقونات وثب والتقاط العقد واملقابض من أجل التمكني أو التعطيل، وهي :

التقاط عقدة أو مقبض .

الوثب إىل املسارات .

الوثب إىل تقاطع املسارات ، وللوثب إىل املسارات وتفعيل االلتقاط يجب تفعيل هذا   الخيار .

الوثب إىل عتباب عقد العقد .

الوثب إىل عقد السلسة .

الوثب إىل نقاط املنتصف من قطاعات خط مستقيم ، سواء كان يف األشكال أواملسارات.

الوثب إىل مركز الكائن ، والنقطة نفسها هي مركز ملربع اإلحاطة فيه.

الوثب من مركز دوران الكائن وإليه .

كام ميكنك تحديد هدف االلتقاط املراد كحد صفحة أو شبكة أو دليل بالنقر عىل األيقونات اآلتية يف رشيط 

الوثب:

الوثب إىل حدود الصفحة.

الوثب إىل خطوط الشبكة.

الوثب إىل خطوط األدلة.

:Rulers 7. املساطر

تظهرعليها   (  Y واملحور   X للمحور  بالنسبة  الكائن  موقع  وتحديد  الرسم  أبعاد  قياس  طريقها  عن  ميكنك 

 )View (وميكنك إظهار املسطرة أو إخفاؤها من القامئة .) Y واملحور X إحداثيات الرسم أي عالمات املحور

أوميكنك   .)Rulers( األمر   منها  اخرت  منسدلة  فرعية  قامئة  لك  ستظهر   )Show/Hide( األمر  نقر  بعد  ثم 

الضغط عىل مفتاحي) Ctrl + R( من لوحة املفاتيح.

:Statue Bar 8. أرشطة التمرير

يسمح لك رشيط التمرير ضبط أي جزء من شاشة الربنامج غري قابل للعرض والتحكم برؤيته، ويظهر رشيط 

مترير أفقي وآخر رأيس عىل حسب الجزء غري املريئ.
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:Status Bar 9. رشيط الحالة

تظهر فيه معلومات مفيدة عن وضع املستند الحايل عىل سبيل املثال )األلوان املختارة لتعبئة الكائن وحدوده، 

الطبقة التي تعمل عليها، وضع مؤرش الفأرة عىل املحاور X , Y ، وضع الشاشة فيمكنك تكبريها أو تصغريها(.

ولو تطرقت إىل تفصيل رشيط الحالة لوجدته يتكون من :

:Style Indicator    منط املؤرش

النقر  فعند   . هنديس  شكل  من  جزء  تحديد  مثل  وحدوده  املحدد  الكائن  تعبئة  منط  يوضح 

حوار  مربع  فتح  إىل  سيؤدي  ذلك  فإن  املحدد  للكائن  الحد  أو  التعبئة  لون  عىل  األيرسللفأرة  بالزر 

)التعبئة والحد Fill and Stroke( أما النقر بالزر األمين للفأرة فسيؤدي إىل ظهور قامئة منسدلة فيها العديد 

من األوامر مثل )نسخ – لصق – تكرار .... الخ( .

:Opacity درجة التعتيم

تستطيع التحكم بدرجة تعتيم اللون )مدى الشفافية( للكائن املحدد عن طريق النقر عىل أحد األسهم أعىل 

أوأسفل لزيادة أو تقليل درجة التعتيم.

:Layer Information معلومات الطبقة

تظهر فيه معلومات عن الطبقة الحالية التي تعمل عليها، وميكنك وضعها مرئية أو غري مرئية بالنقر عىل 

شكل العني           ، وميكنك أيضا قفلها بالنقر عىل شكل القفل         ، وتستطيع أيضا التنقل بني الطبقات 

املُنشئِة للرسم عن طريق النقر عىل السهم األسود لتظهر لك قامئة الطبقات املُنشئة ثم اخرت منها ما تريد.

:Notification Region منطقة إعالم

تُظهر معلومات مفيدة  إنها  التي تعتمد عىل منط املؤرش كام  الخيارات  تظهر فيها معلومات تصف سياق 

للغاية عند استخدام أداة غري مألوفة- أي تعطيك معلومات عن استخدام األداة املفعلة يف الرسم، فإذا كانت 

املنطقة صغرية جدا لعرض كافة النص فيمكنك وضع املؤرش فوق منطقة عرض تلميح األداة لعرض النص 

كاماًل.

:Pointer Position إحداثيات املؤرش

.)Y ومحور X تحدد موقع املؤرش بالنسبة إلحداثيات الرسم )محور

التكبير 
والتصغير

إحداثيات
المؤشر

منطقة
إعالم

معلومات
الطبقة

درجة
التعتيم

نمط 
المؤشر
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:Zoom التكبري والتصغري

تستطيع التحكم بدرجة تكبري شاشة الربنامج أو تصغريها .

:Dockable الحوارت

يف برنامج Inkscape توجد ميزة إظهار حوارات يتم وضعها يف داخل مربعات يطلق عليها مربعات حوار 

حيث يقوم برنامج Inkscape بوضعها عىل الجانب األمين يف نافذته )ويطلق عليها منطقة اإلرساء( وتستطيع 

البعض.   بعضها  فوق  مكدسة  تظهر  حيث  اإلرساء  منطقة  يف  حجمها  عىل  اعتامًدا  الحوارات  هذه  ترتيب 

وميكنك نقل أي منها إىل املكان الذي تريد عىل نافذة الربنامج وذلك بالنقر عىل رشيط عنوان نافذة مربع 

الحوار ثم السحب إىل املكان املراد .

باإلضافة إىل ذلك ميكن وضع مربعات الحوارات يف نافذة خاصة بها )يف إطار رئييس(وتحريكها بشكل مستقل 

ألي موضع عىل نافذة الربنامج أو إلغاء استخدام منطقة اإلرساء .

وذلك بالذهاب للقامئة )ملف File( ثم اختيار )تفضيالت إنكسكيب Inkscape Preferences ( أو بالضغط 

عىل املفتاح ) P + Ctrl + Shift ( وسيظهر لك مربع الحوار اخرت منه تبويب )نوافذ Windows ( من املقطع 

أدناه قم بتعطيل استخدام اإلرساء.

بعد ذلك أعد تشغيل الربنامج ، والحظ الفرق الذي يطرأ عىل النوافذ .

يف الشكل أدناه الحظ وجود مربع حوار ) التعبئة والحد( للكائن املحدد يف منطقة اإلرساء :

  مربع حوار
 التعبئة والحد 

fill and stroke
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:Tool Box صندوق األدوات

مرة  النقر  فعند  الكائنات.  لتعديل  أو   ، للرسم  أو  للتحديد،  فمنها   الوظائف  مختلفة  أدوات  عىل  يحتوي 

واحدة عىل رمز األداة سيتم تفعيل عمل األداة أما النقر املزدوج يف األداة سيظهر لك مربع حوار ) تفضيالت 

إنكسكيب Inkscape Preferences(، وكام أن املؤرش يتغري شكله عند وضعه عىل نافذة الربنامج اعتامًدا عىل 

األداة التي تم تحديدها.

لوح خيارات التحكم باألداة :

يحتوي عىل مربعات إدخال وأيقونات قابلة للنقر ويتغري عىل حسب األداة املختارة من صندوق األدوات. 

عىل سبيل املثال عند نقر أداة مستطيل         يف صندوق األدوات لتنشيطها ستتغري خيارات لوح التحكم 

باألداة إىل خيارات خاصة بأداة املستطيل مثل مربع اإلدخال لتحديد عرض املستطيل املحدد، ولتغيريه انقر 

السهم لألسفل لتحصل عىل اإلدخاالت التي قد تكون غري ظاهرة بسبب املساحة الصغرية املعروضة عىل نافذة 

الربنامج ثم اخرت العرض الذي تريد أو قم بكتابة رقم عرض املستطيل بنفسك.

ةةة ةةةةةة ةةةةةةة ةةةةة ةةة ةةةة ةةةةةة ةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةة ةةةةةةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةةةة .

إدخال عرض المستطيل

أداة 
المستطيل
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تفصيل أدوات صندوق األدوات

:Selector Tool أداة التحديد واالتحويل  

ميكنك عن طريق هذه األداة تحديد الكائن وتحريكه إىل أي مكان عىل منطقة العمل ، وتستطيع تكبريه أو 

تصغريه عن طريق املقابض السوداء الظاهرة حول الكائن ، أو تدويره باالعتامد عىل نقطة ارتكازه أي تستطيع 

تغيري مكان نقطة ارتكاز الكائن وتدويره إىل االتجاه الذي تريد، وميكن الحصول عىل هذه األداة أيضا بالضغط 

.) F1( عىل املفتاح

لتحريك الكائن تظهر إشارة اليد مع السهم وعن طريق النقر عىل الكائن نفسه والسحب ميكن نقل الكائن 

إىل أي مكان.

كام ميكنك تكبري أو تصغري الكائن عن طريق املقابض السوداء الظاهرة حول الكائن بنقر املقبض والسحب 

بالزر األيرس للفأرة :

تستطيع أيضا تدوير الكائن من خالل مقابض التدوير، ولتحصل عليها انقر نقرة مزدوجة عىل الكائن نفسه.

 

ŖĜ̈́ ħŎΩė ĤǼ⅞Δ نقطة االرتكاز
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إضــــاءة

وعند النقر عىل أداة التحديد يظهر لك يف أعىل نافذة الربنامج لوح خيارات التحكم ببعض مهام هذه األداة 

وفيام ييل توضيح لهذه الخيارات :

األيقونات التي تستخدم يف تحديد الكائنات:

تحديد كل الكائنات املوجودة يف الطبقة.

تحديد كل الكائنات يف كل الطبقات.

إلغاء التحديد عن الكائنات.

أيقونات تستخدم يف قلب الكائنات املحددة:

تدوير الكائن ٩0 درجة مع عقارب الساعة.

تدوير الكائن ٩0 درجة عكس عقارب الساعة .

.)H( قلب الكائن أفقيًا . ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط املفتاح

.)V( قلب الكائن رأسيًا . ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط املفتاح

أيقونات تستخدم يف ترتيب الكائنات املحددة :

 تحريك الكائن املحدد خطوة واحدة لألعىل .

تحريك الكائن املحدد خطوة واحدة لألسفل .

نقل الكائن املحدد إىل أعىل )القمة(.

نقل الكائن املحدد إىل أسفل )القاع(.

لتغيري عرض الكائن املحدد وارتفاعه بنفس النسبة انقر رمز القفل        املوجودة يف لوح خيارات التحكم 

.Select Tool بأداة التحديد

توضيح تأثريات التحديد )Affect( يف لوح خيارات أداة التحديد:

: عند تحديد أي كائن ثم النقر عىل هذا الخيار فإن أي تحجيم يف الكائن يتم فيه أيضا تحجيُم َحدِّ 

الكائن بنفس النسبة )أي يتم تكبري أوتصغري حد الكائن بنفس نسبة تكبري أو تصغيري الكائن(.

 

.1
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:هذا الخيار عند تحجيم الكائن )مستطيل( يعمل أيضا عىل تحجيم الزوايا املدورة للكائن ) أي 

تصغريها أو تكبريها حسب تحجيم الكائن(.

: هذا الخيار عند النقر عليه يعمل عىل تحريك التدرج اللوين يف تعبئة الشكل َوْحِده جنبًا إىل 

جنب مع الكائن .

: النقر عىل هذا الخيار يعمل عىل تحريك األمناط يف تعبئة الشكل و َْحِده  جنبا إىل جنب مع 

الكائن .

:Node Tool أداة العقد

باستخدام هذه األداة تستطيع تعديل مسار الكائن والتحكم به من خالل العقد ) النقاط ( الظاهرة عليه 

ولتحصل عىل هذه األداة اضغط املفتاح ) F2 ( يف لوحة املفاتيح، وميكنك عن طريق هذه األداة التحكم 

مبسار الكائن نفسه أو التحكم مبسار حد الكائن، أو وضع املؤرش بني عقدتني وتحريف الشكل ، كام ميكنك 

إضافة عقٍد جديدة أو حذف عقد وذلك من خالل تحديد العقد املراد أواًل.

ولتحديد العقد انقر عىل القطاع الواصل بني العقدتني أو انقر عىل العقد مع استمرار الضغط عىل املفتاح 

.)Shift(

هذا  عىل  النـــقر  عدم  عند 

الخيار يحافظ عىل الزوايا عند 

التحجـيم.

تتغري  الخيار  هذا  عىل  النقر  عند 

حســب  عىل  الكــائن  زوايــا 

تحجيـــمه.

ميكنك تعديل املسار من خالل العقد

انقر هنا يف القطاع الواصل بني العقدين

الشكل  تكرار  ثم  مستطيل  شكل  رسم 

واختيـــار لــون آخـر.

 

 

.٢

.٣

.4



31 30

بعد التحديد ميكنك إضافة عقدة ) نقطة ( جديدة أو حذف عقدة ، فعند إضافتك لعقد جديدة تستطيع

التعديل عىل شكل املسار من خاللها ، كام يف الشكل أدناه :

: ييل  كام  األداة  بهذه  التحكم  خيارات  لوح  خالل  من  به  والتحكم  املسار  تعديل  أيضا  تستطيع 

تفصيل لوح خيارات التحكم:

إضافة عقدة ) نقطة (.

حذف عقدة.

انضامم العقد املختارة ) املحددة (.

كرس املسار يف العقد املحددة.

إضافة قطاعات جديدة مع العقد املحددة.

حذف قطاعات بني عقدتني.

جعل العقد املحددة زوايًة .

جعل العقد املحددة سلسًة .

جعل العقد املحددة متناسقًة .

جعل العقد املحددة تلقائيا سلسة.

جعل القطاعات املحددة خطوطاً .

جعل القطاعات املحددة منحنياٍت .

تحويل مسار الكائنات املحددة .

تحويل مسار حد الكائنات املحددة.

تظهر لقطة من الكائنات املحددة .

تظهر القناع من الكائنات املحددة .

تظهر تأثري املسار املحدد والقابل للتحرير.

تظهر مقابض التحويل للعقد املحددة.

تظهر مقابض بيزيري للعقد املحددة .

تظهر مخطط املسار دون آثار املسار .

مالحظة : يجب أوال تحديد العقد املرادة أو القطاعات لعمل العمليات السابقة يف تعديل املسار. 
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:Tweak Tool أداة القرص      

تسطيع إجراء بعض التغيريات عىل األشكال املرسومة باستخدام هذه األداة ، مثل بعرثة األشكال أو تغيري لونها 

كام ميكنك تطبيق تأثريات أخرى باستخدام لوح الخيارات الخاص بهذه األداة          ولتحصل عىل هذه األداة 

بطريقة أخرى اضغط عىل املفتاحني )shift  + F2( يف لوحة املفاتيح.

د أواًل األشكال باستخدام أداة التحديد لتطبيق تأثري هذه األداة عىل بعض األشكال املرسومة ، حدِّ

 كام موضح يف الشكل أدناه.

بعد التحديد انقر عىل أداة القرص ثم اخرت النسق ) mode ( املناسب من لوح خيارات التحكم باألداة.

د أواًل األشكال ثم انقر عىل أداة القرص ثم اخرت النسق           من لوح  لتطبيق النسق يف الشكل أعاله ، حدِّ

رر مؤرش الفأرة عىل األشكال ليظهر تغري األلوان فيها. خيارات التحكم باألداة ، ثم مِّ

فيام ييل توضيح للمهام املوجودة يف لوح خيارات التحكم بهذه األداة :

   : استخدام أداة اإلدخال لتغييري قوة القرص.

األيقونات الخاصة بالكائنات

 )Shift+M( نقل الكائنات يف أي اتجاه، ولتحصل عىل هذا النمط من لوحة املفاتيح اضغط :  

.)Shift+I( نقل الكائنات باتجاه املؤرش مع التحول عن املؤرش، ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط :  

قوة عملدرجة الدقة

القرص

عرض 

منطقة

القرص
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. )Shift+Z( تحريك الكائنات يف اتجاه عشوايئ، ولتحصل عىل هذا النمط من لوحة املفاتيح اضغط: 

. )>+Shift( أو )<+Shift( تقليص الكائنات مع تحول تكبري ، ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط:

.)]+Shift( أو )[+Shift( تدوير الكائنات مع عقارب الساعة، ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط:

. )Shift+D(تكرار الكائنات مع حذف التحول، ولتحصل عىل هذا النمط من لوحة املفاتيح اضغط:

 )Shift+B( الضبابية أو التمويه ، ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط: 

األيقونات الخاصة باملسارات :

)Shift+P(دفع أجزاء يف أي اتجاه ، ولتحصل عىل هذا النمط من لوحة املفاتيح اضغط: 

.)Shift+S(تقليص الشكل ، ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط: 

:جذب أجزاء من املسارات باتجاه املؤرش مع التحول عن املؤرش، ولتحصل عىل هذا النمط من لوحة 

.)Shift+A( املفاتيح    اضغط

.)Shift+R( تخشني أجزاء من املسار ، ولتحصل عىل هذا النمط من لوحة املفاتيح اضغط:

األيقونات الخاصة باأللوان :

. )Shift+C( لون طالء األداة عىل الكائنات ، ولتحصل عىل هذا النمط من لوحة املفاتيح اضغط:

.)Shift+J( تلوين الكائنات املحددة ، ولتحصل عىل هذا النمط من لوحة املفاتيح اضغط:

:) Channels ( تلوين الكائنات باستخدام هذه األداة يعتمد عىل أربع قنوات

H : اللون	 

S : درجة التشبع	 

L : اإلضاءة	 

O : درجة التعتيم	 

:Zoom Tool أداة العدسة

تستخدم يف تكبري أو تصغري منطقة العمل ) لوحة الرسم ( يف الربنامج وميكن الحصول عىل هذه األداة أيضا 

بالضغط عىل املفتاح ) F3  ( من لوحة املفاتيح، وللتعرف أكرث عىل مهام أداة العدسة ميكنك النظر يف لوح 

خيارات التحكم الخاص بها :
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التكبري أو التقريب ، ولالختصار من لوحة املفاتيح اضغط عىل )+( .

التصغري ، ولالختصار من لوحة املفاتيح اضغط عىل )-( .

تكبري إىل 100 % من حجم الرسم ، ولالختصار من لوحة املفاتيح اضغط عىل )1(   ، حيث إن بكسل 

رسٍم واحٍد يساوي بكساًل واحًدا من الشاشة.

التكبري إىل 50 % من حجم الرسم ، ولالختصار من لوحة املفاتيح اضغط عىل )2(.

للتكبري 200 % من حجم الرسم.

التكبري الحتواء التحديد يف النافذة ) اإلطار( ، ولالختصار من لوحة املفاتيح اضغط عىل )3(.

الكائنات املرسومة والتي قد تكون  أصغر أو أكرب من  التكبري ليتالَءم مع الرسم يف اإلطار )عرض كل 

الصفحة(، ولالختصار من لوحة املفاتيح اضغط عىل ) 6(.

التكبري ليتناسب مع الصفحة يف النافذة ، ولالختصار من لوحة املفاتيح اضغط عىل )5(.

التكبري ليتناسب مع عرض الصفحة يف النافذة ، ولالختصار من لوحة املفاتيح اضغط عىل )6( أو

. )Ctrl +E (

التكبري السابق ، ولالختصار من لوحة املفاتيح اضغط عىل ) ` ( .

.) `+ Shift ( التكبري التايل ، ولالختصار من لوحة املفاتيح اضغط عىل

:Tool Rectangle أداة املستطيل 

تستخدم هذه األداة يف رسم املربعات واملستطيالت ، ولتحصل عليها من لوحة املفاتيح اضغط ) F4 ( أو

 ) R( من لوحة املفاتيح .

لرسم مستطيل انقر بالزر األيرس للفأرة يف أي مكان عىل لوحة الرسم ، ثم اسحب بالفأرة الَحْجَم الذي تريد 

ثم اترك زر الفأرة ، ميكنك أثناء الرسم الضغط عىل املفتاح ) Ctrl(ليسهل رسم مربع بدل من مستطيل، كام 

ميكنك الضغط عىل املفتاح ) Shift ( ليتيح لك رسم املسطيل من املركز- أي كلام اتجهنا بالفأرة يف جهة كانت 

الزيادة يف الجهة األخرى بنفس املقدار.

 ) Ctrl + Shift (  وتستطيع رسم شكل متساوي األضالع »الطول ^العرض« من خالل الضغط عىل مفتاحي

أثناء رسم الشكل .

ستالحظ ظهور املقابض اآلتية عىل الشكل :

سيظهر لك مربعان عىل زوايا الشكل) مقابض تحجيم ( تستطيع تكبري أو تصغيري الشكل منهام.

مقبض للتحجيم  
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كام سيظهر لك دائرة بيضاء ) مقبض تحكم بدوران الزاوية (، لو حركت الدائرة إىل اليسار، لالحظت حدوث 

دوران لزوايا الشكل يف املحور األفقي له.

أما إذا حركت الدائرة لألسفل ، ستالحظ حدوث دوران لزوايا الشكل يف املحور الرأيس .

وميكنك التحكم مبقدار الطول والعرض باإلضافة إىل درجة دوران كل زاوية من زوايا الشكل من لوح خيارات 

التحكم باألداة ، كام موضح يف الشكل أدناه :

:3D 3D Box Tool أداة الصندوق   

تستخدم يف رسم األشكال ثنائية و ثالثية األبعاد، والتي تعتمد عىل محاور ثالثة) X , Y , Z( ويف لوح خيارات 

هذه األداة ميكنك التحكم بدرجة كل زاوية للمحاور )االتجاهات( السابقة.

:3Dلرسم صندوق

 )Shift +F4( ْط أداة الصندوق بالنقر عىل أيقونة          يف صندوق األدوات أو بالضغط عىل املفتاحني نَشِّ

يف لوحة املفاتيح .

اسحب الزر األيرس للفأرة لرسم الجانب األيرس من الصندوق) املحاور X , Y تظهر طائرة(.	 

مقبض للتدوير

جعل زوايا

الشكل حادة

اختيار

 وحدة
قياس

جعل الزوايا

مـــــــدورة يف

محور الشكل

العمودي

جعل الزوايا

مـــــــدورة يف

محور الشكل

األفقي

ارتفـــــاع 

املستطيل

عـــــرض 

املستطيل
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املقابلة، وتنجذب 	  الزاوية  الزوايا يؤدي ذلك إىل سحب مجموعات  عند بدء سحب إحدى مجموعات 

االطراُف االخرى تلقائيًا من الصندوق مع الجانب األمين من الصندوق مع تعيني العرض االفرتايض .

إلجراء تغيريات يف املؤرش لتحديد العمق )عرض الجانب األمين أو البعد Z ( من الصندوق، اضغط املفتاح 	 

) Shift ( أثناء رسم الصندوق.

 ، للصندوق  املناسب  التحويل  تتيح لك إجراء   ، نقاط تاليٍش  الصندوق مقابض تحجيم مع  يظهر عند رسم 

والشكل األدىن يوضح هذه املقابض :

الخطوط الحمرراء لالتجاه X )العرض( .	 

الخطوط الزرقاء لالتجاه Y )االرتفاع(.	 

الخطوط الصفراء لالتجاه Z )العمق(.	 

وذلك   ،  )  X , Y , Z( الثالثة  االتجاهات  متنقلة يف  أو  ثابتة  بالزوايا وجعلها  التحكم  الصندوق  ميكنك يف 

)X , Y , Z ( يف أي من االتجاهات Parallel Lines         بنقراأليقونة

:Ellipse Tool أداة الشكل البيضوي 

تستخدم يف إنشاء الدوائر واألشكال البيّضوية واألقواس ، ولتحصل عىل هذه األداة من لوحة املفاتيح اضغط 

.)F5( املفتاح

نقطة التاليش اليمني
نقطة التاليش اليسار

تحرك الرسم املنظوري
مقابض التحجيم األمامية

زاوية ثابتة أو متنقلة يف

Z االتجاه

زاوية ثابتة أو متنقلة يف

Y االتجاه

زاوية ثابتة أو متنقلة يف

X االتجاه
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وللرسم بهذه األداة انقر بالزر األيرس للفأرة عىل لوحة الرسم ، ثم اسحب للحجم الذي تريد ثم اترك الفأرة 

لتتكون دائرة ، ستالحظ ظهور ثالثة مقابض حول الدائرة املرسومة :

مقبض مربع يظهر يف األعىل للتحكم يف البعد الرأيس للرسم ، و مقبض مربع يف الجانب األيرس للرسم للتحكم 

يف البعد األفقي للرسم .

واملقبض الثالث دائرة صغرية يف الجانب األمين للدائرة ، حيث تستخدم عند الرغبة يف رسم قوس أو جزء 

من دائرة) فعند تحريك مقبض الدائرة سيظهر مقبض آخر لتتشكل نقطتان نقطة بداية ونقطة نهاية زواية 

الرسم( كام موضح يف الشكل أدناه :

وتستطيع من لوح خيارات التحكم باألداة إمكانية تحديد زاويتي البداية والنهاية للشكل وفيام ييل توضيح 

هذه الخيارات املوجودة عىل لوح األداة :

 : التبديل إىل الجزء ) شكل مغلق بدون الجزء الخارجي من أنصاف األقطار(.

: التحول إىل شكل قوس غري مغلق .

: جعل الشكل البيضاوي كله وليس قوًسا ) شكل غري مغلق (.

:Star Tool أداة النجمة   

تستخدم هذه األداة يف إنشاء املضلعات والنجوم، وميكنك إجراء تعديالت عىل عدد األركان والزوايا املكونة 

للمضلعات والنجوم ودرجة دوران األركان ودرجة بعرثتها العشوائية ، ولتحصل عىل هذه األداة من لوحة 

.) 8 + Shift ( أو ) * ( املفاتيح اضغط املفتاح

 

درجة الزاوية من

املحور األفقي إىل

نقطة النهاية يف الدائرة

درجة الزاوية من

املحور األفقي إىل

نقطة البداية يف الدائرة
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فعند رسم املضلع املنتظم ستالحظ وجود مقبض واحد فقط وهو يف قمة الشكل .

أما إذا رسمت نجمة فسيظهر عليها مقبضا تحكم )مقبض يف القمة للتحكم بقمة النجمة ومقبض يف القاعدة 

ليتحكم يف قاعدة النجمة(.

تستطيع التحكم يف عدد األركان املكونة للمضلع أو النجمة حسب العدد املدخل يف لوح خيارات األداة .

وميكن تعديل األشكال من خالل لوح خيارات التحكم بهذه األداة :

: إنشاء مضلع منتظم )مع مقبض واحد(.

: إنشاء نجمة )مع مقبضني( .

: إرجاع إعدادت هذه األداة إىل الوضع االفرتايض .

درجة البعرثة 

العشوائية لألركان

والزوايا

درجة دوران

زوايا املضلع

أو النجمة

معدل نصف

قطر الشكل 

إىل طرفه

عدد أركان

)زوايا( املضلع

أو النجمة

مقبض تحكم القمة

مقبض تحكم القمة

مقبض تحكم القاعدة
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:Spiral Tool أداة اللولب 

 ) F9  ( املفاتيح اضغط املفتاح  اللوالب وااللتواءات ولتحصل عىل هذه األداة من لوحة  تستخدم يف رسم 

أواملفتاح ) I ( ، وتستطيع التحكم يف كيفية رسم اللولب كام موضح يف األشكال اآلتية :

عند رسم املضلع املنتظم الحظ وجود مقبيض تحكم )معينني( أحدهام داخيل واآلخر خارجي كام موضح يف 

الشكل أدناه ، وميكنك إكامل رسم بقية مسار اللولب بالنقر عىل واحد منهام ثم سحبه.

ميكنك زيادة عدد التحوالت أو اللفات املكونة للولب وذلك بتغيريها من لوح الخيارات الخاص باألداة.

كام ميكنك التحكم يف درجة انحراف كل تحوٍل) لفٍة( داخَل اللولب عن اآلخر ، كام موضح يف الشكل أدناه :

وتستطيع تعديل الخيارات السابقة لألداة من خالل لوحها الخاص بها :

مقدار نصف القطر الداخيل للولب

مع  الداخلية  النقطة  تعديل  أي 

ثبات النقطة الخارجية

مقدار التباعد بني اللفات من نقطة 

املركز ) انحراف التحوالت(

عدد اللفات أو  التحوالت

مقبض تحكم داخيل

مقبض تحكم خارجي
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:Pencil Tool أداة قلم الرصاص  

تستخدم يف رسم مسارات الخطوط اليدوية ولتحصل عىل هذه األداة من لوحة املفاتيح اضغط املفتاح    

) F6 ( أو املفتاح ) P ( ، و الخطوط املرسومة أدناه تم رسمها بهذه األداة:

وميكنك التحكم بالخط املرسوم من خالل لوح خيارات هذه األداة :

: إنشاء مسار بيزيري العادي .

: إنشاء مسار ملتٍو .

مالحظة: تم تفصيل استخدام هذه األداة يف الفصل السادس إنشاء املسارات .

:Pen Tool أداة القلم  

تستخدم يف رسم مسارات منحنيات بيزيري والخطوط املستقيمة ، وميكنك إختيار نسق املنحنى املرسوم ملتٍو 

أم سلسلة، كام تستطيع اختيار أشكال للقلم تم رسمها سابًقا بهذه األداة ) حرب القلم السميك أو الرفيع يف 

املسار املرسوم حسب الشكل املختار(، انظر إىل املنحنى اآليت :

رسمها  تم  مسارات  شكل  اختيار 

بهذه األداة

إىل  األداة  هذه  إعدادات  إرجاع 

الوضع االفرتايض
درجة تنعيم )تبسيط (

 خط القلم

   



41 40

وفيام ييل توضيح للوح خيارات هذه األداة :

 إنشاء مسار بيزيري العادية.

إنشاء مساٍر ملتٍو.

إنشاء تسلسل قطاعات الخط.

إنشاء سلسلة من القطاعات.

مالحظة : تم تفصيل استخدم هذه األداة يف الفصل السادس  إنشاء املسارات صفحة ) ١0٩(.

:Calligraphy Tool أداة التخطيط  

تستخدم هذه األداة يف رسم رضبات الفرشاة و الخطوط ) ذات سمك متباين ( يعتمد عىل الخيارات املحددة 

يف لوح خيارات التحكم بها، فهي تشبه الكتابة بقلم الخط العريب ، انظر يف الخطوط اآلتية املرسومة بهذه 

األداة:

وفيام ييل توضيح للخيارات املوجودة يف لوح خيارات التحكم الخاص بها:

 استخدام ضغط أداة اإلدخال لتغيري عرض القلم.

 تتبع اإلضاءة بواسطة عرض القلم.

Thinning  درجة ترقيق )تخفيف( الحدود.

Angle درجة زاوية منقار القلم.

ستخدام ميل أداة اإلدخال لتغيري زاوية منقار القلم.

Fixation  سلوك الزاوية )منقار القلم متعامد مع الحد(.

Caps  زيادة لجعل شكل القبعات عىل طريف الحد تربز أكرث.

Tremor زيادة اهتزاز القلم.

Wiggle زيادة تذبذب القلم.

Mass  زيادة بطء القلم )تكتل القلم(.

مالحظة : ملزيد من املعلومات عن استخدام هذه األداة يف الفصل السادس  إنشاء املسارات صفحة)١0٩(.

اختيار مسارات تم 

رسمهـــا بــــاألداة

اختيار سابق

عرض خط القلم
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:Text Tool أداة النص 

تستخدم يف إنشاء وتحرير كائنات النص، ولتحصل عليها من لوحة املفاتيح اضغط املفتاح )F8( وتستطيع 

التحكم بخيارات الكائن النص من خالل لوح الخيارات الخاص باألداة )نص(:

:سميك

: رفيع

: محاذاة لليسار

: محاذاة للوسط

: محاذاة لليمني

: محاذاة لليمني واليسار

: تبديل مرتفع

: تبديل منخفض

: التباعد بني األسطر

: التباعد بني الكلامت يف السطر

: التباعد بني األحرف

: تحول عمودي

: تقليص املسافات بني األحرف

: دوران الحرف

: اتجاه النص أفقيًا

: اتجاه النص عموديًا

:Spray Tool أداة الرش  

تستخدم يف إنشاء كائنات مرسومة بواسطة الرذاذ أو الرش       ، ولتحصل عىل هذه األداة من لوحة املفاتيح 

الرذاذ وغريها من  املراد يف طريقة اإلستنساخ أو عرض  بالوضع  التحكم  . وتستطيع   )Shift + F3( اضغط

خيارات الرش من لوح خيارات التحكم باألداة :

 اختيار منط النسخ للرش.

اختيار منط استنساخ.

 اختيار منط املسار املفرد.

 استخدام أداة ضغط اإلدخال لتغيري عرض منطقة الرش.

Amount مقدار تعديل عدد العنارص يف نقرة الرش.

Rotation درجة اختالف دوران رش الكائنات.

Scale  درجة تباين حجم رش الكائنات.

عرض منطقة

الرش

منط

الرش

نوع الخطحجم الخط
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Scatter  درجة بعرثة رش الكائنات.

Focus   درجة تركيز بقعة الرش.

لتطبيق أداة الرش :

د الشكل املراد بتنشيط أداة التحديد Select Tool ثم النقر عليه.	      َحدِّ

ْل يف خيارات األداة عىل حسب ما تراه مناسبًا كطريقة الرش والعرض 	  انقر عىل أداة الرش            )َعدِّ

والدوران ..الخ (.

انقر يف أي مكان عىل لوحة الرسم ، ينتج لك نفس الشكل املحدد.	 

:Eraser Tool أداة املمحاة        

األداة من لوحة  الكائنات املوجودة يف مساحة ولتحصل عىل هذه  تستخدم هذه األداة يف مسح مسارات 

املفاتيح اضغط ) Shift + E (، وتستطيع التعديل يف خيارات هذه األداة من خالل لوح التحكم الخاص بها :

لتطبيق عمل املمحاة عىل مجموعة من الكائنات :

انقر عىل إحدى خيارات التحكم بأداة املمحاة من لوح األداة ولتكن األيقونة              ، ثم قم مبسح األجزاء 

التي ال تريدها كام هو موضح يف الشكل اآليت :

قطع شكل

 الكائنات
حذف األشياء التي 

تلمس املمحاة
عرض املمحاه بالنسبــة

ملساحة الشاشة الظاهرة
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: Paint Bucket Tool أداة الدلو           

تستخدم يف تعبئة املناطق املحصورة واملحددة بلون تقوم أنت باختياره من لوح األلوان املوجود أسفل نافذة 

.)shift +F7 (  ولتحصل عىل هذه األداة من لوحة املفاتيح اضغط ،)الربنامج

انظر إىل الشكل أدناه فقد تم تلوين املنطقة املحصورة التي يتقاطع فيها الشكالن بهذه األداة:

وفيام ييل توضيح للوح الخيارات الخاص بهذه األداة :

: Gradient Tool أداة التدرج اللوين         

اضغط املفاتيح  لوحة  من  األداة  هذه  عىل  ولتحصل  اللونية،  التدرجات  وتحرير  إنشاء  يف  تستخدم 

 ) Ctrl + F1 ( من لوحة املفاتيح ، ومن خالل لوح خيارات التحكم باألداة تستطيع اختيار منط التدرج أو 

اتجاه التدرج أو تطبيق التدرج يف حد الكائن أو يف تعبئته ، كام ميكنك نقر ) Edit ( لتحصل عىل مربع حوار 

تحرير التدرج.

  : التدرج الخطي .
  : التدرج الشعاعي.

  : تطبيق التدرج عىل تعبئة الكائن.

  : تطبيق التدرج عىل طالء التعبئة يف حد الكائن.

وحدة القياسسد الثغرات

املستخدمة

منو وتقلص

تعبئة املسار

التعبئة بواسطةالبداية

من  نسق  أي  اخرت   (
القامئة املنسدلة (

تحرير التدرج اللوين
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لتطبيق التدرج يف تعبئة الكائن :
ْد األداة بالنقر عىل أيقونة             يف صندوق األدوات أو بالضغط  أواًل ارسم كائًنا عىل صفحة الرسم ، ثم َحدِّ

عىل )Ctrl + F1(من لوحة املفاتيح .ومبا أن أداة التدرج أداة لديها خيارات الختيار التدرج خطيًا أو شعاعيًا، 

د اتجاه التدرج لتعبئة الكائن وذلك بالنقر مرة واحدة عىل الخيار املراد من لوح خيارات التحكم باألداة ،  َحدِّ

ثم اسحب بالزر األيرس للفأرة داخل الكائن إلضافة التدرج إليه.

انظر يف الشكل اآليت ستالحظ عند السحب من نقطة البدء إىل نقطة التوقف تحديد مجموعة من وقفات 

التدرج.

ميكنك التحكم يف درجات األلوان املستخدمة يف التدرج اللوين عن طريق النقر عىل )Edit(سيظهر لك مربع 

:)Gradient editor حوار )تحرير التدرج

ميكنك أيضا من مربع الحوار تحرير التدرج السابق بإضافة وقفة تدرج ) لون للتدرج ( أو حذف وقفة ، كام 

تستطيع تحريرها والتحكم بدرجة الشفافية فيها .

انظر يف الشكل أدناه تم إضافة وقفتني تدرج )ميكنك سحب مقبض الوقفة لزيادة أو تقليل حجمها داخل 

الشكل(:

مالحظة: وملعرفة املزيد حول ستخدم التدرجات اللونية، ميكنك الرجوع للفصل الخامس سامت الكائنات 

صفحة ) ٧0 (.

تغيري  وتستطيع   ، السحب  بدء  نقطة 

اتجاه التدرج بتحريكها

تغيري  وتستطيع   ، السحب  توقف  نقطة 

اتجاه التدرج بتحريكها 

حذف وقفة تدرج 

تغيري درجة لون 

الوقفة مع ألفا 

)درجة الشفافية(

رشيط تدرج 

وقفة تدرج 

إضافة وقفة تدرج جديدة

نظام األلوان 

املستخدمة يف التدرج

مقابض وقفات التدرج 

يف الشكل
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: Dropper Tool  أداة القطارة         

التقاط لون معني من الصورة( ولتحصل عىل هذه  تستخدم هذه األداة يف اختيار األلوان من الصورة )أي 

األداة من لوحة املفاتيح اضغط املفتاح ) F7 (، وتستطيع التحكم يف درجة اللون املختار من خالل الخيارات 

املوجودة يف لوح خيارات التحكم بها:

:onnector Tool أداة الرابط          

تستخدم يف إنشاء روابط )موصالت( الرسم التخطيطي، وفيام ييل توضيح للوح خيارات التحكم بهذه األداة:

:عمل روابط تتجنب ) تبتعد عن( الكائنات املحددة.

: عمل روابط تتجاهل الكائنات املحددة.

: عمل روابط متعامدة أو خطوط متعددة.

: يقوم تلقائيا بإعادة ترتيب الروابط والكائنات املرتبطة بها.

: جعل الروابط يف نهاية العالمات نقاطًا تطبيقية

: ال تسمح بتداخل األشكال

لتطبيق أداة الرابط :

قم بتحديد الكائنات املراد وصلها بواسطة الرابط .	 

)بني طول الرابط التباعد  درجة 

الرابط والكائن (

درجة االنحناء

اللون  من  كل  اختيار 

وألفا )الشفافية(

إذا تم اختيار ألفا 

)الشفافية( يتعني

عىل ذلك اختيار

 درجة الشفافية والتعبئة 

والحدود

درجة غموض اللون

 ) التعتيم ( 
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انقر عىل أداة الرابط ثم اخرت الوضع املناسب )وليكن الوضع الثالث عمل روابط متعامدة( ثم قم برسم 	 

الرابط ليصل بني الكائنني .

َحرِّْك الرابط املرسوم والكائنات ثم الحظ الرابط )الرابط يتغري شكله حسب وضع الكائنات(، كام موضح 	 

يف :

الكائنات أي يبتعد عنها عند  الرابط يتجنب  يف حالة أنك قمت باختيار الوضع األول للرابط )ستالحظ أن 

تحريك الكائنات(، اتبع نفس الخطوات السابقة ولكن غرّيْ وضع الرابط ، سيظهر لك كام يف األشكال اآلتية:

مام سبق ميكنك أن تالحظ هكذا ) يتغري رسم الرابط حسب الخيارات املحددة يف لوح التحكم به مام ينتج 

لك مخططات رسومية منتظمة باستخدام روابط متغرية الوضع حسب موقع الكائنات(.

إضاءة حول ) النمط الحايل (:

يظهر عند النقر عىل معظم أدوات صندوق األدوات يف لوح خيارات التحكم بها يف الجزء األمين منه قسم 

يطلق عليه ) النمط الحايل(. والنمط الحايل هو آخر لون تعبئة َوَحدٍّ للكائن تم اختياره أو تحديده من قبل 

ه يعتمد عىل هذا النمط أي يأخذ  املستخدم. فعند رسم الكائن بإحدى هذه األدوات فإن لون تعبئته َوَحدِّ

نسق هذا النمط ، وميكنك تغيري لون التعبئة والحد الحايل باختيار اللون املراد من لوحة األلوان املوجودة يف 

أسفل نافذة الربنامج.
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والنمط الحايل ينقسم إىل ثالثة أجزاء :

أما عرض حد الكائن فيمكنك تغيريه من مربع حوار)التعبئة والحد Fill and Stroke ( الذي ميكنك الحصول 

.)Stroke Style (، يف تبويب )حد الكائنObject عليه من قامئة )كائن

و األدوات التي يظهر فيها النمط الحايل هي: 

أداة القرص

وأدوات رسم األشكال

 أداة املستطيل             

أداة الشكل البيّضوي           

 أداة النجمة            

 أداة الصندوق            

 أداة اللولب                         

وأدوات رسم املسارات  

 أداة قلم الرصاص           

 أداة قلم بيزيري          

 أداة التخطيط       

  وبعض األدوات اآلخرى :

أداة املمحاة        

أداة دلو التعبئة       

عرض حد الكائن

لوح  من  تعيينه  تم  الذي  التعبئة  لون 

األلوان حاليا

لوح  من  تعينه  تم  الذي  الكائن  حد  لون 

األلوان حاليا
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الفصل الثالث

التحكم بالرؤية وضبط
 مواقع العناصر
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التنقل في مساحة العمل

ميكنك تغيري املنطقة الظاهرة )املرئية( من مساحة العمل البيضاء يف برنامج Inkscape عن طريق:

أرشطة التمرير: وهي أسهل طريقة للتنقل ورؤية الجزء غري املريئ من مساحة عمل الربنامج وميكنك إظهار 

القامئة )عرض  بالنقر عىل  أو  املفاتيح  لوحة  ( معا من   Ctrl + B ( املفتاحني  بالضغط عىل  هذه األرشطة 

View( ثم اختيار األمر )إظهار/ إخفاء Show/Hide( ستظهر لك قامئة فرعية اخرت منها األمر ) أرشطة مترير 

.)Scrollbars

عجلة الفأرة : تستخدم للتنقل والتحرك صعودا وهبوطا يف مساحة عمل الربنامج، فعند الضغط عىل املفتاح 

)Shift + عجلة الفأرة (فهذا ميَكِّنك من التحرك يف املساحة بشكل عام .

أما يف حالة أنك قمت بتفعيل الخيار املدرج تحت مقطع ) التمرير Scrolling ( يف مربع حوار ) تفضيالت 

)Inkscape Inkscape Preferences

فإن إجراء عجلة الفأرة سيتغري للتكبري أي عند تحريك عجلة الفأرة سيتم تكبري وتصغري مساحة العمل ، بينام 

الضغط عىل ) املفتاح Ctrl + عجلة الفأرة ( سيقوم بتغيري التحرك ألعىل أو أسفل مساحة العمل .

كذلك ميكنك التحرك يف جميع اتجاهات مساحة العمل بالضغط عىل ) املفتاح Ctrl + مفاتيح األسهم(.

التكبري يف مساحة العمل:

، فالتكبري يعتمد عىل قيمة املعامل  العنارص بشكل أوضح عن قرب ويتم بطرق عديدة  يسمح لك برؤية 

االفرتايض وميكن تغيري هذا املعامل من مربع حوار ) تفضيالت إنكسكيب Inkscape Preferences ( يف قسم 

.)Steps خطوات(

:Inkscape ومن طرق تكبري أو تصغري مساحة العمل يف برنامج

الضغط عىل املفتاح ) + أو = ( يقوم بتكبري صفحة الرسم يف مساحة العمل، بينام الضغط عىل املفتاح 	 

) - أو _ ( سيعمل عىل تصغريها.

الضغط عىل املفتاح ) Ctrl + الزر األمين للفأرة ( يقوم بتكبري الصفحة بينام الضغط عىل املفتـاح  	 

       ) Shift + الزر األمين للفأرة ( يقوم بتصغري الصفحة .

الضغط عىل املفتاح ) Ctrl + تحريك عجلة الفأرة ( يقوم بالتكبري والتصغري، ويكون موقف مؤرشالفأرة 	 

وسط التكبري.
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عند تفعيل الخيار التايل املدرج تحت مقطع ) التمرير Scrolling ( يف مربع حوار)تفضيالت إنكسكيب 	 

:)Inkscape Preferences

فإن إجراء عجلة الفأرة العادي سيتغري للتكبري أي عند تحريك عجلة الفأرة سيتم تكبري وتصغري مساحة العمل 

بينام النقر عىل املفتاح ) Ctrl + تحريك عجلة الفأرة ( سيؤدي لتحريك مساحة العمل ألعىل أو ألسفل .

تغيري نسبة التكبري من جزء التكبري يف رشيط الحالة: هذه أفضل وسيلة لتحديد مستوى التكبري بشكل 	 

بالنقرعىل مفتاحي         املفاتيح  لوحة  اختصار  باستخدام  القسم  إدخال هذا  تنشيط مربع  ، ميكنك  دقيق 

.) Alt + Z (

الضغط عىل املفتاح ) F٣ ( يقوم بإظهار أداة التكبري ) العدسة           ( من صندوق األدوات. فعند النقر 

 Shift( عىل مساحة العمل مع أداة التكبري سيتم تكبري املنطقة حول املؤرش ، أما لتصغريها استخدم املفتاح

+ النقر بالزر األمين للفأرة( .

استخدام أداة التكبري ) العدسة          ( املدرجة يف القامئة ) عرض View (. فعند النقر عىل قامئة 	 

 ) عرض( واختيار ) تكبري ( تظهر قامئة فرعية بأدوات التحكم بالتكبري واملشابه متاما للخيارات املوجودة    

يف لوح الخيارات الخاص باألداة تكبري )عدسة           ( من صندوق األدوات .

استخدام أداة العدسة          املوجودة يف صندوق األدوات. والتي تم رشحها سابًقا يف الفصل الثاين.	 

أوامر متنوعة للعرض:

 Inkscape عىل أوامر متنوعة مُتكِّنك من التحكم بطرق عرض واجهة برنامج )View تحتوي القامئة )عرض

الرسومية والعنارص املرسومة فيها ، ومن هذه األوامر :

:Show/Hide إظهار-إخفاء

ميكن استخدام القامئة الفرعية لهذا األمر يف إظهار أوإخفاء أجزاء مختلفة من واجهة املستخدم الرسومية 

كاأللواح واألرشطة الظاهرة عليها :

بالضغط عىل  الرئيسية  القوائم  الرسومية حتى رشيط  املستخدم  واجهة  أجزاء  كل  إظهار  أو  إخفاء  ميكنك 

املفتاح ) F١١ ( من لوحة املفاتيح .
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:Show/Hide Dialogs إظهار-إخفاء مربعات الحوار

يتيح لك هذا األمر عرض أو إيقاف ظهور مربعات الحوار عىل واجهة برنامج Inkscape ، كام ميكنك إظهارها 

وإخفاؤها بالضغط عىل املفتاح ) F١٢ ( من لوحة املفاتيح .

:Outline وضع املخطط التفصييل

وضع املخطط التفصييل مفيد لرؤية الشكل العام للرسم ودقة تحرير العقد ) النقاط ( املكونة للمسارات أي 

يتم فيه رسم كافة املسارات والخطوط العريضة لحدود العنارص املرسومة بغض النظر عن مستوى التكبري.

العرض  )وضع  األمر   اختيار  ثم   )View )عرض  القامئة  عىل  النقر  خالل  من  الوضع  هذا  تشغيل  وميكنك 

Display Mode ( ثم اختيار األمر) مخطط تفصييل Outline( من القامئة الفرعية .

يوجد يف األمر ) وضع العرض Display Mode ( طرق العرض األخرى التي ميكنك عن طريقها التحكم بطريقة 

عرض الكائنات املرسومة عىل سبيل املثال طريقة العرض ) العادي Normal( والتي تعرض الكائن يف وضع 

التصميم .

ميكنك التبديل من الوضع التفصييل إىل الوضع العادي أي إيقاف العرض التفصييل باختيار ) Toggled ( من 

) وضع العرض Display Mode ( أو بالضغط عىل املفتاحي     )Ctrl + ٥ ( من لوحة املفاتيح.

:No Filters وضع عدم إظهار املرشحات

يحتوي برنامج Inkscape أيضا عىل طريقة عرض أخرى هي املرشحات حيث ال يتم يف هذا الوضع تشغيل 

مرشحات عند التقديم، وهذا يفيد عندما يتم العمل عىل رسومات معقدة حيث إن استخدام املرشحات يؤدي 

 Normal إىل بطئ يف عرضها والتعامل معها . تستطيع إيقاف الوضع بواسطة اختيار وضع العرض ) العادي

.) Display Mode ( من )وضع العرض

كام ميكنك التبديل من وضع املرشحات إىل الوضع العادي أو العرض التفصييل أي إيقاف عرض عدم إظهار 

عىل  املفاتيح  لوحة  يف  الضغط  أو   )Display Mode العرض  )وضع  من   )Toggled  ( بواسطة  املرشحات 

.)  Ctrl+ املفتاحني ) ٥

وضع العـــرض العــاديوضع املخطط التفصييل
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ملؤ الشاشة:

لجعل إطار نافذة برنامج Inkscape يغطي كامل الشاشة : انقر يف القامئة )عرض View( ثم اخرت منها األمر 

.) F( أو الضغط يف لوحة املفاتيح عىل املفتاح )١١          Full screen    ملء الشاشة (

وأما إلعادة إطار الربنامج إىل الحجم األصيل اضغط املفتاح ) F١١ ( املفتاح مرة أخرى.

تبديل النوافذ:

يف برنامج Inkscape يتم إنشاء كل رسم جديد يف نافذة )إطار( جديدة. وللتنقل بني هذه النوافذ استخدم 

األمر ) النافذة التالية Next Window         ( أو اضغط املفاتيح ) Ctrl + Tab( يف لوحة املفاتيح وذلك 

 Previous لإلنتقال إىل إطار النافذة التالية ، أما للرجوع إىل النافذة السابقة استخدم األمر) النافذة السابقة

Window         ( أو اضغط املفاتيح ) Shift + Ctrl + Tab ( يف لوحة املفاتيح .

تكرار النافذة:

ميكنك إنشاء إطار نافذة برنامج Inkscape مكّرر أي كُلٌّ من اإلطار األصيل واإلطار الجديد يشريان إىل الرسم 

نفسه ، بالتايل ميكنك استخدام نافذة واحدة للعمل منفصلة بحيث ال تؤثر عىل األخرى. وإلجراء تكرار نافذة 

.) View ( من القامئة ) عرض             Duplicate     Window استخدام األمر ) تكرار النافذة

أيقونة املعاينة:

ميكنك إنشاء إطار املعاينة من األمر ) رمز معاينة Icon Preview            ( . وهذا يتيح لك رؤية ما قمت 

برسمه أو ) تحديده ( من العنارص كيف ستبدو كرموز بأحجام مختلفة . ميكنك أن تختار بني عرض الرسم كليا 

أو الكائن املحدد عن طريق تفعيل ) مربع التحديد ( وعرضه بأحجام مختلفة كام موضح يف الشكل اآليت :

وضع عدم إظهار املرشحاتوضع عرض عادي

معاينة الرمزأزرار  ذات  أحجام مختلفة

تفعيل التحديد 

شكل إطار أيقونة املعاينة 
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 Inkscape تخصيص واجهة برنامج

يتيح برنامج Inkscape تخصيص واجهته لتالئم املصمم ، حيث تحوي قامئة ) عرض View ( عىل خيارات 

تسمح لتخصيص واجهة برنامج Inkscape ، كام يف الشكل أدناه :

الخيار األول ) افرتايض Default( : هو عادًة ما تكون عليه الواجهة عند فتح الربنامج.	 

الخيار الثاين ) تخصيص Custom ( : هذا يناسب الشاشات غري العريضة .	 

الخيار الثالث ) عريض Wide ( : هذا يتناسب مع الشاشات العريضة .	 

:Inkscape إحداثيات برنامج

وجود اإلحداثيات يف برنامج Inkscape وفهم طريقة العمل معها يتيح لك االستفادة الكاملة من األدوات 

املتاحة وتحديد مواقع الكائنات عىل لوحة الرسم يف الربنامج . فعند فتح نافذة برنامج Inkscape الرئيسية، 

يتم رسم املساطر افرتاضيا عند الحواف العلوية واليرسى من مساحة العمل )لوحة الرسم(.

التابعة للمساطر هي نفس الوحدات االفرتاضية من لوحة الرسم، فإذا قمت بوضع املؤرش فوق  الوحدات 

املسطرة ، سيظهر تلميح األداة للوحدة القياسية الحالية املستخدمة . ميكنك تغيري الوحدة القياسية االفرتاضية 

Document Properties املستخدمة عىل لوحة الرسم أو املساطر من خالل مربع حوار )خصائص املستند

املوجود يف القامئة ) ملف File ( ، أو ميكنك الحصول عليه بالضغط عىل ) Shift + Ctrl + D ( يف لوحة 

املفاتيح.

والخيارات لوحدات القياس املستخدمة يف نظام اإلحداثيات يف الربنامج هي :

Cm  سنتيميرت          ft  قدم         in  بوصة        m  مرت         mm  مليمرت        pc  بيكا

 pt  نقطة     px  بكسل

ميكنك التحويل بني الوحدات املستخدمة يف نظام اإلحداثيات السابقة عىل سبيل املثال:

١ بوصة = ١ / ١٢ قدم = ٢.٥4 سم = ٢٥.4 مم = 0.0٢٥4 م = ٦ بيكا = ٧٢ نقطة

أما بكسل ) Px ( فهي وحدة غري قابلة للتحويل مثل بقية الوحدات ، ففي مربع حوار ) تفضيالت إنكسكيب 

 Shift + ( أو عىل املفاتيح ) File ( والذي ميكنك الحصول عليه بنقر القامئة ) ملف Inkscape Preferences

Ctrl + P ( ، ستجد يف تبويب ) االسترياد / التصدير ( إن هذه الوحدة تُستخدم للتصدير.
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األدلة وخطوط الشبكة:

يحتوي برنامج Inkscape عىل وسائل مساعدة يف عمليات الرسم والقياس واملحاذاة ، تستطيع من خاللها 

ضبط مواقع رسم الكائنات وتحديدها ، وهي :

:) Guides ( األدلة

 Y و X هي خطوط فردية وهمية مستقيمة مرِشدة يتم تعريفها من قبل نقطة أصل ) مرساة ( عىل املحاور

وهذه املرساة تظهر كدائرة صغرية عىل خط الدليل، حيث تستخدم هذه األدلة ملحاذاة مختلف الرسومات 

عىل لوحة الرسم .

.)Guides (، ثم اختيار األمر)أدلةView وميكن إظهار هذه األدلة عىل مساحة العمل بنقر القامئة )عرض

وإلنشاء خط الدليل عىل لوحة الرسم ، اسحب بالفأرة من املسطرة سواء كانت األفقية أو العمودية سيتحول 

شكل مؤرش الفأرة إىل ) أيقونة التحديد ( ثم انقر بالزر األيرس للفأرة واسحب للمكان الذي ترغب وضع 

الدليل فيه وأثناء السحب فإن لون خط الدليل يظهر باللون األحمر أما عند إفالت الزر يف املكان املطلوب 

فسيتحول لون خط الدليل إىل اللون األزرق.

 Document املستند  خصائص   ( األمر  منها  اخرت  ثم   )  File ملف   ( للقامئة  اذهب  األدلة،  خيارات  لضبط 

Properties ( سيظهر لك مربع الحوار أدناه ، اخرت منه تبويب ) مرشد Guide ( وذلك للتحكم بخيارات األدلة 

مثل ) لون خط الدليل ، متكني الوثب / التقاط الخط املرشد أو تعطيله( .

 
خط دليل 
Y المحور 

خط دليل
X المحور 

 

 

 



57 56

كام توجد خيارات أخرى للتحكم يف خطوط األدلة :

سحب خط الدليل بالزر األيرس للفأرة + املفتاح Shift : يقوم بتدوير الدليل من نقطة ارتكازه .	 

النقر بالزر األيرس للفأرة عىل خط الدليل + املفتاح Ctrl : يقوم بتغيري نقطة ارتكاز الدليل .	 

النقر بالزر األيرس للفأرة عىل خط الدليل + املفتاح Delete : يقوم بحذف الدليل .	 

:)Grids( خطوط الشبكة

هي نظام من الخطوط الوهمية ترتب أفقيا أو رأسيا، يف صفوف وأعمدة تستخدم لضبط الكائنات املرسومة، 

تُعرض عىل لوحة الرسم بشكلني مختلفني:

 )Fil وتستطيع اختيار أحد األشكال السابقة لخطوط الشبكة املعروضة عىل لوحة الرسم بنقر القامئة) ملف

ثم اختيار األمر ) خصائص املستند Document Properties ( سيظهر لك مربع الحوار أدناه، اخرت منه تبويب 

.)Grids شبكات (

.)New انقر يف السهم األسود لتظهر لك قامئة فرعية ، اخرت منها شكل الشبكات ثم انقر يف الزر ) جديد

 Rectanguler grid

grid
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من مربع الحوار السابق ميكنك التحكم بخيارات نوع الشبكة املختارة كـ ) تفعيل الشبكة أو إزالتها ( كام 

يوجد خيار ) جعل الشبكة مرئية Visible ( الذي يسمح بإخفاء خطوط الشبكة أو إظهارها.

الفرق بني األمر ) إزالة Remove( واألمر ) مرئية Visible ( بأن عدم تفعيل الخيار األخري يقوم بإخفاء خطوط 

الشبكة مع بقائها بحيث لو تم رسم أي كائن وكان عىل مسافة )٢ مليمرت( فسينجذب حد هذا الكائن لخط 

الشبكة لينطبق عليه ) الوثب إىل خطوط الشبكة ( وهذا األمر ينطبق عىل خطوط األدلة أيضا ، وميكنك 

التخلص من خيار املغناطيسية ) الوثب أو االلتقاط ( هذا بالضغط عىل املفاتيح ) Shift + 5 ( يف لوحة 

املفاتيح والعكس صحيح.

الوثب أو االلتقاط:

للمساعدة يف تحديد مكان الكائنات بدقة عىل لوحة الرسم ميكنك استخدام عملية االلتقاط أو الوثب، أي يتم 

الوثب من نقطة محددة إىل هدف معني ، وينقسم الوثب إىل قسمني :

تحديد نقاط االلتقاط .	 

تحديد األهداف .	 

حيث ميكن أن يكون الهدف املراد الوثب إليه ) التقاطه ( نقطًة أو كائًنا آخر أو حدود الصفحة أو خط دليل 

أو خط شبكة ، والوثب أو االلتقاط يحدث عند بعض النقاط املحددة عىل كائن )وهي نقاط انقطاع ( قريبة 

من الهدف املراد الوثب إليه .

وميكنك تحديد املسافة بني النقطة املحددة والهدف الذي يتم الوثب إليه من خالل مربع حوار ) خصائص 

 Snap ( الخيار  التحكم يف  ثم   )  Snap االلتقاط أو  )الوثب  تبويب  ( من   Document Properties املستند 

.)distance

 Inkscape كام ميكنك التحكم يف بعض خيارات االلتقاط يف الربنامج من مربع حوار) تفضيالت إنكسكيب

.)Snapping ( يف مقطع تبويب ) االلتقاط أو الوثب Preferences
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الفصل الرابع

التعامل مع الملفات
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التعامل مع الملفات

فارغ.  عادة رسم جديد  ينشأ  تشغيله  فعند   ،  SVG ملفات Inkscape يف  برنامج  الرسومات يف  تخزين  يتم 

ميكنك تغيري املعايري املستخدمة لهذا الرسم عن طريق تغيري قالب ملف Inkscape ) قالب Default.svg ( من 

افرتاضـي إىل قالب مخصص آخر ، كام ميكنك أيضا إضافة القوالب الخاصة بك إىل دليل القالب.

باإلضافة إىل ذلك واعتامًدا عىل كيفية إعداد نظام التشغيل الخاص بجهازك ، تستطيع فتح الرسم املوجود 

سابًقا يف الربنامج من خالل النقر عىل أيقونة ملف الرسم أو عن طريق إعطاء اسم ملف الرسم كوسيطة 

سطر أوامر.

التنسيق  يدعم   Inkscape برنامج  كان  إذا  الطريقة  بنفس  أخرى  تنسيقات  يف  رسومات  فتح  ميكنك  كام 

املستخدم .

ولو نظرت إىل قامئة ) ملف File ( لوجدت األوامر التالية للعمل مع امللفات :

إنشاء ملف جديد 

إلنشاء ملف جديد يف برنامج Inkscape اتبع الخطوات اآلتية :

.) File ١. انقر القامئة ) ملف

.)New  ٢. اخرت األمر ) جديد

٣. تظهر لك قامئة بها أشكال مختلفة لهيئة املسنتد اخرت ما هو مناسب لك مثل مستند افرتاضـي أو مستند 

A4 ..الخ .

 Command Bar وميكنك أيضا إنشاء ملف جديد بالنقر عىل األيقونة              املوجودة يف رشيط األوامر

.Ctrl +N أعىل نافذة الربنامج ، أو بالضغط عىل مفتاحي

فتح ملف 

لفتح ملف تم إنشاؤه سابًقا:

) File ١. انقر القامئة ) ملف

٢. اخرت منها األمر ( فتح Open ) ثم اخرت مكان حفظ امللف( .
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.)Open ٣. بعد تحديد مكان امللف انقر زر ) فتح

ميكنك أيضا فتح مستند تم حفظه سابًقا بالنقر عىل األيقونة            املوجودة يف رشيط األوامر

. Ctrl+ O أعىل نافذة الربنامج أو بالضغط عىل مفتاحي Command Bar

كام ميكنك فتح ملفات متعددة يف نفس الوقت باستخدام املفتاح Shift مع النقر عىل امللفات بالزر األيرسللفأرة 

لتحديد أكرث من ملف يف مربع حوار األمر) فتح Open (. وميكنك أيضا أن تستخدم هذا األمرإلنشاء رسم 

جديد Inkscape من ملف ذي تنسيق غري Inkscape ) أي ميكنك فتح أنواع ملفات غري Inkscape وهي التي 

.) Inkscape سيتم ذكرها فيام بعد يف نقطة التنسيقات التي يدعمها برنامج

فتح الملفات األخيرة:

لفتح امللفات املستخدمة مؤخرا :

.) File ١.  انقر القامئة ) ملف

امللفات  منظومة  بداخلها  تحوي  فرعية  قامئة  لك  ستظهر   )  Open Recent األخرية  فتح   ( األمر  اخرت   .٢

املستخدمة مؤخرا.

القامئة وذلك من خالل مربع حوار ) تفضيالت إنكسكيب Inkscape Preferences ( من  ميكنك مسح هذه 

.)Interface مقطع )الواجهة

التراجع في الملف:

الرتاجع يف امللف يقوم بإزالة كافة التغيريات التي أجريت يف االستخدام الحايل يف برنامج Inkscape وللرتاجع 

.)      Revert            (، ثم اخرت منها األمر ) رجوع File انقر القامئة ) ملف

حفظ ملف :

يقوم هذا األمر بحفظ الرسم يف امللف . ولحفظ التعديالت يف امللف انقر يف القامئة ) ملف File ( ثم اخرت منها 

 Commandاملوجودة يف رشيط األوامر    Save          أو ميكنك الحفظ بالنقر عىل أيقونة )Save األمر ) حفظ

.) Ctrl+ S (أو الضغط عىل مفتاحي . Bar

مسح قامئة امللفات 

املستخدمة مؤخرا
تحديد الحد األقيص من امللفات

 املعروضة يف القامئة 
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حفظ الملف باسم:

االفرتاضـي           القالب  اسم  يستبدل  أي  تحدده  الذي  املكان  باسٍم مختلف ويف  امللف  إىل  الرسم  بحفظ  يقوم 

) default.svg ( املنشأ عند فتح امللف باستخدام األمر ) جديد New ( من قامئة ) ملف File ( أو بالضغط عىل 

 Save إىل اسم مختلف وتنسيق مختلف حسب ما هو مدرج يف مربع حوار حفظ باسم ) Ctrl+ N ( مفتاحي

as يف الربنامج.

 Save ( ثم اخرت منها األمر )              حفظ باسم File ولحفظ امللف باسٍم مختلف، انقر يف القامئة ) ملف

.)Shift+ Ctrl+ S ( أو ميكنك الحفظ بالنقر عىل املفاتيح )  As

عىل  انقر  ثم   ، إليه  الرجوع  ميكنك  حتى  فيه  ستحفظه  الذي  املكان  و  نوعه  د  وحدِّ للملف  اساًم  أدخل 

. ) Save(الزر

حفظ نسخة :

يقوم هذا األمر بحفظ الرسم يف امللف مع اسم جديد ولكن يبقى اسم امللف القديم ونوعه ليتم الحفظ فيه 

 Save a (، ثم اخرت منها األمر ) حفظ نسخةFile يف املستقبل . ولحفظ نسخة من امللف انقر القامئة ) ملف

.)Shift+ Ctrl + Alt + S ( أو ميكنك الضغط عىل املفاتيح . ) copy

طباعة الملفات:

يقوم هذا األمر بطباعة الرسم الذي تم عمله داخل امللف ، وللطباعة انقر القامئة )ملف File(ثم اخرت منها 

األمر طباعة Print(. كام ميكنك الطباعة بنقر األيقونة          املوجودة عىل رشيط األوامر Command Bar يف 

.)Ctrl + P( واجهة الربنامج أو بالضغط عىل مفتاحي

تنظيف الملفات:

يقوم هذا األمر بإزالة األشياء والتعاريف غري املستخدمة يف امللف كالتدرجات واألمناط والعالمات واملرشحات 

 Vacuum ( ثم اخرت منها األمر ) تنظيف الزوائد File غري املستخدمة . ولتنظيف امللف انقر القامئة ) ملف

.)        Defs

مالحظة : بسبب آلية برنامج Inkscape يف استخدامه لتتبع التعاريف التي هي قيد االستخدام ، قد يؤدي ذلك 

إىل إغالق امللف وفتحه أمام هذا األمر ، وسيؤدي إىل إزالة جميع العنارص غرياملستخدمة.

إعداد صفحة المستند :

اتجاة   ، املساحة   ، الخلفية   ، املستخدمة  القياس  )وحدة  من  املستند  بإعدادات صفحة  تتحكم  أن  ميكنك 

.Inkscape الصفحة عموديًا أو أفقيًا ، العرض ، االرتفاع ، التحكم بحدود الصفحة ولونها( يف برنامج

إخرت من هنا نوع امللف املستخدمة مؤخرا
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ولضبط إعدادات الصفحة اتبع الخطوات اآلتية :

١ ..) File انقر يف القامئة ) ملف

٢ ..) Document Properties اخرت األمر ) خصائص املستند

اخرت التبويب ) صفحة Page ( من نافذة الخيارات.. ٣

األوامر  املوجودة يف رشيط  األيقونة        عىل  النقر  طريق  عن  املستند  خصائص  إىل  الوصول  ميكنك  أو 

.)Shift + Ctrl + D ( أو بالضغط عىل املفاتيح Command Bar

Inkscape تفضيالت

لجميع  إعداد  من  يحويه  ملا   Inkscape برنامج  يقدمها  التي  الحوارات  أهم  من   Inkscape تفضيالت  تعترب 

الخيارات املتاحة فيه ، حيث ميكن تعديل خيارات جميع األدوات املستخدمة يف الربنامج و خيارات األوامر 

والعمليات كالوثب والنوافذ... الخ .

    Inkscape  Preferences       ( ميكنك الحصول عىل مربع حوار ) تفضيالت إنكسكيب File فمن القامئة ) ملف
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يف مربع حوار تفضيالت Inkscape يف الجانب األيرس من النافذة توجد الخيارات املتاحة يف الربنامج كاألدوات 

والعمليات واألوامر، أما الجانب األمين من النافذة فعند النقر عىل أي خيار من الجانب األيرس تظهر إعدادته 

وخيارته يف الجانب األمين ، حيث ميكن تعديل أي من هذه الخيارات .

:Inkscape صيغ التنسيقات التي يدعمها برنامج

يتعامل برنامح Inkscape مع تنسيقات وصيغ يستطيع الربنامج عن طريقها تصدير أو استرياد امللفات ، ومن 

هذه الصيغ :

:) SVGZ و SVG ( صيغ

SVG اختصار لـ Scalable Vector Graphics وهو تنسيق مللف نيص مبني عىل XML واملحدد يف مواصفات 

W3C ومخصص لوصف الصور املتجهة )أي نسق أو شكل الصور املتجهة القابلة للتحجيم ( ويحتاج ليعمل 
إىل عارضني ) التنسيق PNG والتنسيق JPEG ( ، أما SVGZ فهو تنسيق مللف SVG مضغوط ، و ضغط ملفات 

SVG هي عادة من % ٥0 اىل % ٨0 أصغر من ملفات SVG مام يؤدي إىل تقليل املساحة وهذا يفيد ملن يقوم 

برفع الصور إىل اإلنرتنت .

:PDF صيغة

اختصار لـ Portable Document File أي ملف املستندات املحمولة ، وهو تنسيق أو قالب مللف الكرتوين ذو 

تركيبة ثابتة، تحافظ عىل تصميم امللف وتتيح املشاركة به مع ملفات االخرين و PDF نسق خاص بالصور 

النقطية ويشيع استخدامه عىل اإلنرتنت نظرا لجودته العالية يف إظهار امللف وصغر حجمه، وهذه الصيغة 

تم دعمها وتبنِّيها من قبل رشكة Adobe العمالقة ، إحدى أكرب الرشكات يف العامل يف مجال التقنيات. ويدعم 

برنامج Inkscape هذا التنسيق لتصدير واسترياد امللفات إليه. مام يتيح لك إنشاء مجالت يف الربنامج ولكن 

هذا يحتاج لبعض الجهد واإلمكانيات لتطوير أداة النصوص يف الربنامج .

:AI صيغة

Inkscape يستخدم هذا التنسيق للرسوم الخطية التي تقبل التكبري بدون تشويش ويقوم من خالله برنامج

. Inkscape لتستخدم مثال كمسارات يف برنامج Adobe Illustrator بفتح ملفات برنامج

:JPEG و JPG صيغ

وهي تنسيقات خاصة بالصور النقطية ، حيث تستخدم عىل نطاق واسع عىل اإلنرتنت إلنها متنح الصور ذات 

جودة عالية جدا مع صغر يف حجم امللف املنشأ عليها ، ويدعم برنامج Inkscape استريادها فقط .

:XAML صيغة

وهوتنسيق خاص للرسوم املتجهة طورته رشكة Microsoft لتعرض به الصور الخاصة بها ابتداًء من نسخة 

ويندوز فيستا ، ويدعم برنامج Inkscape هذا التنسيق السترياد وتصدير امللفات منه.
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:PNG صيغة

، فهو مقارب له من حيث كونه يعمل بشكل جيد مع الصور   GIF للتنسيق وهي تنيسق أو هيئة بديلة 

التي تحتوي عىل عدد محدد من األلوان لكنه يف املقابل يستطيع أن يعمل أيضا مع صور تحتوي عىل العدد 

 GIF الحقيقي من األلوان ، كام أنه ميتلك مزايا أفضل من ناحية عرض الصور الشفافة، ويتميز عن تنسيق

املتعلقة  املشاكل  بعض  من  يعاين  الذي   GIF تنسيق  مقابل  يف  مفتوحة  مواصفات  عىل  مبنيًا  بكونه  أيضا 

بحقوق امللكية الفكرية، لكن املشكلة يف تنسيق PNG هو أنه حديٌث نسبٌي ، وال يعمل بصورة صحيحة يف 

املتصفحات. يف الواقع، ميزة الشفافية املتميزة يف PNG ال تعمل بصورة صحيحة حتى يف اإلصدارة األخرية من 

Internet Explorer بالطرق االعتيادية.

:GIF صيغة

اختصار لـ »Graphic interchange format« أي تنسيق تبادل الرسومات ، وهو تنسيق الصورة النقطية التي 

تم تقدميها من قبل CompuServe في عام 1987 وأصبح منذ ذلك الحني ذا استخدام واسع النطاق عىل 

شبكة ويب العاملية ) اإلنرتنت( بسبب مميزاته الرائعة كصغر الحجم وغريها.

كام أن هذا التنسيق يدعم ما يصل إىل 1 بت لكل بكسل مام ينتج عنه جودة قليلة إذ تصل إىل 202 من 

االلوان فقط . ويتم اختيار األلوان من مساحة ألوان 24 بت RGB . كام أنها تدعم الحركات والشفافية وهو 

برنامج  ويتعامل   ، اللون  من  صلبة  مناطق  مع  الشعارات  أو  الرسومات  مثل  الصور  ألبسط  متاما  مناسب 

Inkscape مع هذا التنسيق السترياد وفتح الصور املحفوظة عليه فقط .

:BMP صيغة

وهذا التنسيق من إنتاج رشكة Microsoft وهو خاص بالصور النقطية ، حيث يحفظ الصور بجودة عالية 

ومبساحة قليلة لكنه بطىء يف عملية الفتح والحفظ ، ويدعم برنامج Inkscape فتح واسترياد امللفات عليه 

فقط.

:TIFF صيغة

اختصار لـ Tagged Image File Format و تنسيق امللف لتخزين الصور، تم إنشاؤه من قبل رشكة Aldus بغرض 

النرش املكتبي ) معالجة التطبيقات الخاصة بالنرش والصفحات عن طريق املسح الضويئ والفاكس ومعالجة 

. Adobe النصوص وغريها من التطبيقات ( لكن بعد ذلك قامت بتطويره والسيطرة عليه أنظمة

يستخدم عادًة لتبادل الصور بني أنواع الربامج وأجهزة الكمبيوتر ويستخدم أيضا كنوع من الضغط الذي ال 

يؤثر عادة عىل جودة الصورة املضغوطة ويعد هذا التنسيق من التنسيقات املهمة يف أغلب برامج الرسم 

والتصميم ، ويدعم برنامج Inkscape فتح واسترياد امللفات عليه فقط .
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إضــــاءة

:EPS و PS صيغ

PS اختصار لـ Post Script وهذا التنسيق تم إنتاجه من قبل رشكة Adobe يف الثامنينات بغرض النرش املكتبي 

. PDF ولكن حل بعده بعد ذلك التنسيق ،

بني  مشرتكا  وسيطا  ليكون  أنتج  أنه  مبعنى  تباديل  تنسيق  وهو   Encapsulated Post Script لـ  إختصار   EPS

مختلف الربامج حيت يحفظ امللف بكامل خصائصه ليتم إكامل العمل عليه بواسطة برامج أخرى  أي عند 

إنشاء تصميم عليه يف برنامج تستطيع تكملة هذا التصميم يف برنامج آخر مع املحافظة عىل جميع خصائص 

التصميم ، وبرنامج Inkscape يدعم فتح واسترياد امللفات عليه .

:DXF صيغة

تصميامت  تصدير  ليتم  أوتوكاد  قبل رشكة  تطوير من  تم  الذي  األبعاد  وثالثية  ثنائية  للرسوم  تنسيق  وهو 

الرسم  برامج  وأغلب  عامليًا  معياًرا  أصبح  وحاليا   ، أوتوكاد  برنامج  باستخدام  واملعامرية  الهندسية  األعامل 

الهنديس واملعامري تدعمه ، ويتعامل برنامج Inkscape مع هذا التنسيق لحفظ امللفات إليه فقط .

:EMF صيغة

مثل  املكتبية  الربامج  من  العديد  يف  واسع  بشكل  ويستخدم  املتجهة  للرسومات  مستخدم  تنسيق  وهو 

. WMF ويعد هذا التنسيق نسخة مطورة من تنسيق ،  Open Officeو Microsoft Office

XCF صيغة

وهو التنسيق األسايس لربنامج جمب ( أحد الربامج مفتوحة الرسم املختص يف التلوين و الدمج وهو مثل 

الربنامج التجاري املشهور برنامج فوتوشوب ) وهذا التنسيق خاص بالرسوم النقطية ويدعم هذا التنسيق 

حفظ الصورة بكامل بياناتها مثل الشفافية واملسارات والتحديد والطبقات ، ويتعامل برنامج Inkscape مع 

هذا التنسيق لحفظ امللفات إليه فقط .

ZIP صيغة

وهو تنسيق ملف مضغوط أي ضغط البيانات يف امللف وتنسيقها يف أرشيف ، فملف ZIP يحتوي عىل واحد 

أو أكرث من امللفات التي تم ضغطها لتقليل حجم امللف  أو تخزينها كام هي ، برنامج Inkscape يتيح لك 

الحفظ بهذه الصيغة فقط وذلك من خالل حفظ الصورة أوال عىل املعيار .

يف برنامج Inkscape كل صيغ الصور النقطية ميكن استريادها لكن ال ميكن تصدير إال صيغة واحدة منها 

.PNG هي
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الفصل الخامس

التعامل مع الكائنات
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وإعادة  الرتاجع  ومنها   Inkscape لربنامج  األساسية  التحرير  عمليات  بعض  توضيح  سيتم  الفصل  هذا  يف 

التغيريات ، تحديد الكائنات ونسخها وحذفها وتجميعها وغريها من عمليات التحرير .

االستعادة والتراجع

تستطيع الرتاجع وإعادة التغريات التي أدخلت عىل الكائنات املرسومة يف امللف الحايل الذي تعمل عليه . كام 

ميكنك تكرار األوامر )تراجع وإعادة الرتاجع( عن التغريات مرات عديدة. للوصول إىل هذه األوامر يف الربنامج 

من خالل :

رشيط األوامر Command Bar : النقر عىل األيقونة       للرتاجع ، النقر عىل األيقونة        إلعادة التغري .	 

 	           Redo أو إعادة           Undo عند النقر عليها تظهر لك قامئة اخرت منها تراجع : )Edit قامئة )تحرير

وستالحظ عند اختيارك األمر ظهور وصف للتغري الذي ميكن أن يحدث إذا تم اختيار األمر .

إختصارات لوحة املفاتيح : للرتاجع اضغط املفاتيح ) Ctrl +Z ( أو ) Shift +Ctrl +Y ( ، أما إلعادة التغيري 	 

. )Shift +Ctrl +Z(   أو )Ctrl +Y( يف الكائنات املرسومة اضغط املفاتيح

ويف حالة وجود تغيريات عديدة يف الكائنات املرسومة وأردت الرتاجع أو إعادة أحد هذه التغيريات فيمكنك 

اختيار التغيري من مربع حوار ) التاريخ Undo History         ( املوجود يف القامئة ) تحرير Edit ( أو الضغط 

عىل )Shift +Ctrl +H( من لوحة املفاتيح .

يف مربع الحوار أعاله تظهر كل الخطوات التي قمت بها يف امللف الذي تعمل عليه حاليا حيث ميكنك الرتاجع 

أو إعادة أي تغيري بالنقر عىل التغيري املراد .

تستطيع الرتاجع عن كافة التغيريات يف امللف بنقر القامئة ) ملف File ( ثم اختيار األمر )             رجوع 

.) Revert

تحديد الكائنات:

قبل أن يتم التعديل يف الكائنات املرسومة البد من تحديدها أوال ، وتوجد طرق عديدة يتم من خاللها تحديد 

واختيار الكائن ، ومنها :

أدة التحديد Selector Tool )       ( املوجودة يف صندوق األدوات .	 
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الضغط عىل املفتاح ) F1 ( يقوم بتفعيل أداة التحديد السابقة .	 

ميكن التبديل بني أداة أخرى مختارة من صندوق األدوات وأداة التحديد       وذلك بالضغط عىل مفتاح 	 

)Space Bar( من لوحة املفاتيح . يجب أوال اختيار األداة األخرى ثم النقر عىل مفتاح ) Space Bar( ليتم 

التبديل ألداة التحديد .

ميكن تحديد بعض الكائنات مبارشة من األدوات األخرى يف صندوق األدوات . عىل سبيل املثال أدوات 	 

رسم األشكال فإذا تم رسم أي شكل مثال مستطيل تستطيع تحديده من قبل أدوات رسم األشكال األخرى 

.

ميكن تحديد أكرث من كائن يف نفس الوقت . وذلك إما بالنقر عىل أداة التحديد       ثم النقر عىل كل 	 

كائن مع املفتاح ) Shift ( أو بسحب مؤرش الفأرة ليغطي جميع الكائنات املرسومة، ستالحظ أن جميع 

الكائنات سيتم تحديدها وذلك بظهور مربع متقطع الخط حول كل كائن كام يف الشكل اآليت :

انظر أيضا يف منطقة األعالم يف رشيط الحالة ستالحظ ظهور معلومات مهمة عن نوع وعدد األشكال املحددة 

وهذه املعلومات تفيدك خصوصا عندما تتداخل الكائنات وليس واضًحا ما هي الكائنات املحددة .

مالحظة : ميكنك تغيري شكل ظهور أداة التحديد يف الكائنات املحددة من ظهور مربع ذي خط متقطع حول 

الشكل إىل عالمات، وذلك من مربع حوار)تفضيالت إنكسكيب Inkscape  Preferences           ( من مقطع  

:Selector Tool ثم اختيار أداة التحديد ) Tools أدوات (
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من مربع الحوار السابق اخرت الخيار ) Mark ( ، سيتغري التحديد من مربعات إىل عالمات :

نة )املقفلة( : الكائنات املُؤمَّ

نا عليه )مقفل(. ميكنك قفل الكائن وتأمينه  أحيانا إذا أردت تحديد الكائن فلن تستطيع ذلك فقد يكون ُمؤمَّ

ضد التعديل من خالل مربع حوار )خصائص الكائن Object Properties( الذي ميكنك الوصول إليه بنقر قامئة 

 ) Shift + Ctrl +O ( أو بالضغط عىل ) Object Properties ( ثم اختيار األمر )خصائص الكائنObject كائن (

من لوحة املفاتيح .

عند تفعيل ) Lock ( سيتم تأمني الكائن وقفله فلو قمت بالنقر عىل أداة التحديد ثم حاولت تحديد الكائن 

فلن تستطيع ذلك .

وإلزالة القفل أو التأمني عن الكائن قم بإلغاء قفل الكائن من مربع الحوار السابق .

الكائنات املخفية :

 )Object Properties ميكن إخفاء الكائن ) أي جعله غري مريئ ( من مربع حوار األمر )           خصائص الكائن

.)Object املوجود يف قامئة )كائن

عند تفعيل ) Hide ( سيتم إخفاء الكائن وجعله غري ظاهر

تحديد الكائن مبربعات  ذات

Box خطوط متقطعة 

 Mark تحديد الكائن بعالمات



7171

يف برنامج Inkscape ميكنك الوصول إىل الكائنات املخفية والغري املرئية وتحديدها بعدة طرق ، منها :

األمر           منها  اختر  ثم   )  Edit ) تحرير  القائمة  انقر  ، وللحصول عليه  البحث  استخدام مربع حوار 
.)       Find بحث (

تفعيل اختيار أو تحديد الكائنات املخفية باستخدام املفتاح Tab ، وتستطيع الوصول إليه من مربع حوار 	 

) تفضيالت إنكسكيب Inkscape Preferences             ( يف مقطع )التحديد Selecting ( ولِتَستطيَع تحديد 

الكائن املخفي بالنقر عىل املفتاح Tab البد من :

 	.)Object ( املوجود يف القامئة ) كائن Unhide All إظهار كل الكائنات املخفية باستخدام األمر) إظهار الكل

التحديد باستخدام الفأرة :

تسطيع اختيار الكائن وتحديده بطرق عديدة باستخدام الفأرة ومنها :

النقر بالفأرة عىل الكائن لتحديده.	 

املفتاح Shift + النقر بالزر األيرسللفأرة : إضافة أو طرح كائن من التحديد وهذا يسمح بتحديد كائنات 	 

متعددة .

الذي يتم تحديده 	  الكائن  التايل أسفل  الكائن  : يقوم بتحديد  للفأرة  بالزر األيرس  النقر   + Alt املفتاح 

باملؤرش ، وهذا يسمح بتحديد الكائنات املغطاة .

ثم 	  فارغة  مساحة  عىل  النقر  خالل  من  وذلك  متعددة.  كائنات  يحدد   : للفأرة  األيرس  بالزر  السحب 

السحب ليشمل جميع الكائنات حيث جميعها يضاف داخل مستطيل التحديد الناتج من نقطة بداية 

السحب إىل التوقف.

املفتاح Shift + السحب بالزر األيرس للفأرة : يقوم بإضافة كائنات إىل املجموعة املحددة سابًقا .	 

قم بتفعيل أن ضم البحث ليشمل الكائنات املخفية

تأكد من أن هذا الخيار أعاله ) غري مفعل ( لتستطيع معرفة الكائن املخفي
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املفتاح Alt + السحب بالزر األيرس للفأرة : يقوم بتحديد جميع الكائنات التي تالمس مؤرش الفأرة عند 	 

سحبها عىل الكائنات، ويظهر خط أحمرر ميثل مسار مؤرش الفأرة عند السحب، وهذا يفيدك عند تحديد 

مسارات متعددة .

املفتاح Shift + املفتاح Alt + السحب بالزر األيرس للفأرة : يقوم بإضافة مجموعة كائنات إىل املسارات 	 

املحددة سابًقا . أي إذا كنت قد حددت من قبل مجموعات مسارات فيمكنك إضافة مسارات أخرى 

موجودة إىل مجموعة املسارات السابقة .

التحديد باستخدام لوحة املفاتيح :

ميكنك استخدام بعض اختصارات لوحة املفاتيح يف تحديد الكائنات بالضغط عىل:

املفتاح Tab : وهذا يفيد عندما يكون لديك مجموعة من الكائنات وترغب يف نقل التحديد حيث يقوم 	 

بتحديد الكائن التايل من األسفل إىل األعىل . أي ينتقل تحديد املؤرش من الكائن الذي يف األسفل إىل 

الكائن األعىل ثم األعىل وهكذا .

املفتاح Shift + املفتاح Tab : ويقوم بتحديد الكائن التايل من األعىل إىل األسفل . أي ينتقل تحديد املؤرش 	 

من الكائن الذي يف األعىل إىل الكائن األسفل ثم األسفل وهكذا .

املفتاح Ctrl + A : يقوم بتحديد كافة الكائنات املوجودة يف الطبقة الحالية التي تعمل عليها.	 

املفتاح Ctrl + املفتاح Alt + A : يقوم بتحديد كافة الكائنات يف كل الطبقات املرئية وغري املقفلة .	 

املفتاح) ! ( : يقوم هذا املفتاح بعكس التحديد . أي يتم إزالة التحديد عن الكائنات املحددة يف الطبقة 	 

التي تعمل عليها وتحديد كل الكائنات غري املحددة .

املفتاح) Alt + ! (: يقوم بعكس التحديد يف جميع الطبقات املرئية وغري املقفلة . أي يقوم بإزالة التحديد 	 

عن كل الكائنات املحددة يف الطبقات ويحدد كل الكائنات غري املحددة .

املفتاح Esc :يقوم بإلغاء التحديد عن جميع الكائنات املحددة .	 

 

ΗĢĸ Ŧ  ŋΕẂ ģŎĈ℮Ήė ŏŪ ĊΏ ŎĜŧ Ώ : ŏ╦ Χė Ǻ ╫ ė الخط األحمر : مسار مؤرش الفأرة عند سحبه
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إضــــاءة

 ،        Select All ( توجد بعض املهام السابقة عىل سبيل املثال ) تحديد الكل Edit يف القامئة ) تحرير 

      Invert Selection          عكس التحديد ،             Select All in All Layer حدد الكل يف كل الطبقات

.)        Deselect إلغاء التحديد،

التحديد باستخدام مربع حوار البحث 

الخصائص  الكائنات ذات  لتحديد  يعترب وسيلة أخرى  البحث  مربع حوار 

التي يعرث عليها  الكائنات  وامليزات املشرتكة ، حيث يتم إجراء البحث يف 

األمر يف مساحة عمل الربنامج . وميكنك الحصول عىل هذا األمر بالضغط 

عىل ) Ctrl + F ( من لوحة املفاتيح .

يتم  ما  فيه  يُعرَّف  العلوي  الجزء  جزأين،  من  البحث  حوار  مربع  يتكون 

د فيه آلية البحث. البحث عنه ، بينام الجزء السلفي يُحدَّ

ميكنك تحديد سلسة نص ) يف كائن النص ( أو اسم معرف، أو ميزة النمط  ، 

أو نوع السمة . وميكن أن يكون البحث جزئيًا أو كاماًل عىل حسب البيانات 

املدخلة يف مربع الحوار.

مربعات االختيار :

من خانات االختيار ميكنك أيضا تحديد مكان البحث ، فإذا قمت بتحديد جميع مربعات االختيار ومل تحدد، 

فإن البحث سيتم يف جميع الكائنات ) األشكال ، واملسارات ، سالسل النصوص ..الخ (، أما إذا تم تحديد أحد 

مربعات االختيار فسيتم تقديم قامئة من أنواع الكائنات التي ميكن إدراجها بشكل فردي أو استبعادها من 

البحث.

البحث يف خانة االختيار ) تحديد Selection ( : يقترص البحث يف الكائنات املحددة حاليا.	 

البحث يف خانة االختيار ) الطبقة الحالية Current layer ( : يقترص البحث يف الطبقة املحددة حاليا.	 

تنشيط خانة ) تضمني املخفية Include hidden ( : يقوم بإضافة الكائنات املخفية يف البحث .	 

تنشيط خانة ) تضمني املقفلة Include loeked ( : يقوم بإضافة الكائنات املقفلة يف البحث .	 

ين : يف أسفل مربع حوار البحث يوجد ِزرَّ

الزر األول ) مسح Clear (: ملسح مربعات إدخال البحث.	 

الزر الثاين ) بحث Find ( : إلجراء البحث الفعيل ، حيث يتم البحث يف كافة الكائنات التي يتم العثور 	 

عليها وفقا لتطابق معايري البحث.
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نسخ / لصق / قص الكائنات:

يتضمن برنامج Inkscape أوامر لنسخ ولصق ، وحذف الكائنات . وميكنك الوصول إىل هذه األوامر بثالث 

طرق يف الربنامج من :

القامئة ) تحرير Edit ( تحتوي بداخلها عىل هذه األوامر.	 

رشيط األوامر Command Bar يحتوي عىل أيقونات )نسخ               ، قص              ، لصق                       	 

، تكرار             (

القامئة التي تظهر عند النقر بالزر األمين للفأرة عىل مساحة العمل يف الربنامج التى تظهر لك أوامر 	 

) قص، نسخ ، لصق ، تكرار ، حذف ( الكائنات :

برنامج Inkscape يستخدم ) الحافظة ( إلجراء أوامر ) نسخ ، لصق ، تكرار ( عىل الكائنات . و الحافظة هي 

مكان يف الذاكرة يتم فيه تخزين وصٍف لكائن واحٍد أو أكرث من الكائنات بشكل مؤقت، فإذا تم إضافة كائن 

أو مجموعة من الكائنات إىل الحافظة فإن اإلضافات الجديدة تزيل أي إضافات سابقة مخزنة يف الحافظة.

 :) Edit األوامر املتوفرة ضمن القامئة ) تحرير

األمر قص  Cut      : يعمل عىل إزالة الكائنات املحددة ولكنه يقوم بتخزينها يف الحافظة . ولتحصل عليه 

.) Ctrl+X ( من لوحة املفاتيح اضغط

األمر نسخ Copy        : يقوم بتخزين نسخة من الرسم املحدد يف الحافظة.ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح  

. )Ctrl+C (اضغط

األمر لصق Paste      : يقوم بوضع نسخة من الكائنات املخزنة يف الحافظة يف موقع املؤرش عىل لوحة الرسم. 

.)Ctrl +V (ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط
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األمر لصق يف املكان Paste In Place         : يقوم بنسخ الكائن من الحافظة ولصقه يف املوقع األصيل 	 

للكائن املحدد . وهذا يفيد عند أخذ نسخة من الكائن ولصقها يف مكان آخر كطبقة مختلفة أو مستند 

آخر ، فسيتم لصق النسخة يف املوقع نفسه للكائن املحدد عىل املكان الجديد. ولتحصل عليه من لوحة 

. )Ctrl +Alt +V (املفاتيح اضغط

األمر لصق منط Paste Style       : يقوم بإعطاء أمناط التنسيق ( كالتعبئة والحد و تنسيق النص ) وغريها 	 

.)Shift +Ctrl +V( من األمناط للكائن املحدد . ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط

مثال توضيحي لألمر السابق:

ْد الكائن الذي تريد أخذ التنسيقات ) األمناط ( منه ثم من قامئة ) تحرير Edit ( اخرت األمر) نسخ  ١. حدِّ

.)Copy

د الكائن الذي تريد إعطاءه األمناط، ثم انقر القامئة ) تحرير Edit ( واخرت منها األمر ) لصق منط  ٢.   حدِّ

.)Paste Style

ستالحظ أن الكائن األخري أخذ منط الكائن يف الخطوة األوىل.

األمر تكرار Duplicate : يقوم بنسخ الكائن املحدد ووضع النسخة الجديدة فوق الكائن األصيل ، ويضع 	 

.)Ctrl+D( التحديد يف النسخة الجديدة من الكائن . ولتحصل عىل هذا من لوحة املفاتيح اضغط
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األمر إجراء نسخ صورة نقطية Make a Bitmap Copy      : يقوم بنسخ الكائن املحدد ثم لَْصِقه كصورة 	 

نقطية يف نفس املكان ودون أي تغيري يف الكائن األصل ) أي الكائن األصل يبقى، أما النسخة فستكون 

.) Alt +B (ولتحصل عىل هذا من لوحة املفاتيح اضغط . ) عبارة عن صورة نقطية

األمر حذف Delete         : يقوم بإزالة/حذف الكائنات املحددة وغري املخزنة يف الحافظة .ولتحصل عليه 	 

.)Backspace أو املفتاح Delete من لوحة املفاتيح اضغط ) املفتاح

سمات الكائنات:

الكائن يف برنامج Inkscape له سامت مثل اللون ) التعبئة ( ومنط الخط ) الحد ( ، وميكن تطبيق السمة عىل 

التعبئة أو عىل حد الكائن . وتشري تعبئة الكائن إىل ملء أو طالء املنطقة داخل حدود مسار الكائن بلون ما، 

أما حد الكائن فهو يشري إىل مسار الكائن نفسه .

ميكن أن تكون التعبئة أو طالء الحد يف الكائن لونًا واحًدا ، أو تدرًجا يف األلوان ،أو نقًشا ، أو ال يشء عىل 

اإلطالق . إذن فالتعبئة وطالء الحد لهام نفس الخصائص واملعالجة باستثناء عدد قليل من االختالفات ،فحد 

الكائن ميكن أن يكون له سامت إضافية مثل العرض ، ومنط الرشط ، ومنط العالمة ) منط الحد (.

ميكنك إعطاء النص سامت  الكائنات األخرى نفسها مع اختالفات بسيطة ، كإعطاء الفقرات أو الكلامت أو 

العبارات ألوانًا مختلفًة ، ولكن يجب عليك تعيني التدرجات واألمناط إىل كائن النص بأكمله.

هناك عدد من الطرق لتغيري سامت الكائنات :

مربع حوار التعبئة والحد Fill and Stroke            ، ولتحصل عليه، انقر القامئة )كائن Object( ثم اخرت 	 

 Shift + ( كام ميكنك الحصول عليه بالضغط عىل )           Fill and Stroke منها األمر ) التعبئة والحد

.) Ctrl + F

 ، الكائن  التعبئة املطلوبة، وطالء حد  الحوار عىل ثالث عالمات تبويب تسمح لك بوضع  يحتوي هذا 

وأسلوب الحد . يف أسفل مربع الحوار يوجد أمران، األوُل لتعيني مدى الضبابية Blur والثاين لتعيني درجة 

التعتيم Opacity لكائن ما.

اللوحة Palette : توجد يف أسفل نافذة الربنامج وتستخدم لتغيري ألوان طالء التعبئة وحد الكائن .	 

مربع حوار الحوامل Swatches Dialog : يستخدم يف تغيري ألوان طالء التعبئة وحد الكائن،ولتحصل عليه 	 

انقر قامئة )عرض View( ثم اخرت منها )الحوامل           Swatches( ، أو ميكنك الحصول عليه أيضا بالضغط 

عىل ) Shift + Ctrl + W( من لوحة املفاتيح.
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قامئة منط املؤرش Style Indicator Menu : و تنبثق هذه القامئة عند النقر بزر الفأرة األمين عىل رشيط 	 

منط املؤرش وهذا الرشيط موضوع يف الجانب األيرس من رشيط الحالة حيث تظهر فيه معلومات عن 

الكائنات املحددة، وينقسم إىل ثالثة أجزاء )التعبئة ، طالء الحد ، درجة التعتيم ( . وميكن استخدام مربع 

اإلدخال يف منط املؤرش لضبط درجة عتامة الكائن .

إمياءات اللون وإمياءات عرض حد الكائن: تظهر عندما تقوم بالسحب بالزراأليرس للفأرة من منط املؤرش .	 

أداة القطَّارة    Dropper Tool                 :    يستحدم يف اختيار ألوان طالء التعبئة والحدود من كائن آخر.	 

أداة التدرج Gradient Tool                : يستخدم يف إنشاء وتعديل التدرجات.	 

األمر )لصق منط Paste Style     ( من قامئة ) تحرير Edit ( أو الضغط عىل )Shift + Ctrl + V (من لوحة 	 

املفاتيح : لنسخ سامت من كائن إىل آخر. ولتطبيق ذلك قم أوال بنسخ الكائن املصدر ثم انقر يف قامئة     

) تحرير Edit ( واخرت منها األمر )نسخ Copy          (. كام ميكنك الحصول عىل أمر النسخ بالضغط عىل 

) Ctrl + C ( ، ثم بعد ذلك حدد الكائن الهدف و انقر قامئة ) تحرير Edit ( ثم اخرت منها األمر )لصق 

.)         Paste Style منط

التعبئة وطالء الحدود:

الكائنات، حيث إن الخيارات املستخدمة لتعبئة  يوجد العديد من الخيارات املختلفة لتعبئة وطالء حدود 

الكائن هي نفسها املستخدمة لطالء الحدود ، و فيام ييل أمثلٌة عىل مختلف الخيارات أدناه. 

الخيارات املتاحة لتعبئة كائن :

                                 ال طالء          لون مسطح        تدرج خطي

                              تدرج شعاعي           نقش        إلغاء تعيين
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أما الخيارات املتاحة لطالء حد كائن فهي :

                            ال طالء               لون مسطح            تدرج خطي

                      تدرج شعاعي                نقش                   إلغاء تعيين
تستطيع تعيني خيارات التعبئة الخاصة بالكائن وحدوده من خالل مربع حوار التعبئة والحد ، ولتحصل عليه 

انقر القامئة )كائن Object( ثم اخرت منها )التعبئة والحد Fill and   Stroke            ( ،كام ميكنك الحصول 

عليه أيضا إما بالضغط عىل املفاتيح    )Shift + Ctrl + F( أو بنقر األيقونة        املوجودة يف رشيط األوامر 

.Command Bar

يف مربع حوار التعبئة والحد ستجد خيارات التعبئة السابقة عند النقر يف تبويب )تعبئة Fill( . ميكنك تعبئة 

الكائن بنوع واحد من الخيارات التالية وذلك من خالل النقر عىل األيقونة :

No paint: ال طالء )شفاف(.

Color Flat: الطالء بلون واحد مسطح .

Linear Gradient: التدرج الخطي )االنتقال السلس بني اثنني أو أكرث من األلوان(.

Radial Gradient: تدرج شعاعي )االنتقال السلس بني اثنني أو أكرث من األلوان يف اتجاه شعاعي من 

الوسط(.

Pattern: الطالء بنقش وعادًة ما يكون النقش شكاًل مكّرًرا.

Custom Swatch : حامل لون مخصص.

Unset: إلغاء تعيني الطالء .

ميكنك أيضا اختيار نوع تعبئة الكائن املتدرجة عن طريق استخدام أداة التدرج       .

وفيام ييل تفصيل ألهم الخيارات السابقة :

: Flat Color أوال : الطالء املسطح

عند استخدام هذا النوع من الطالء فإن تعبئة الكائن تكون بسيطة وغري معقدة وهي لون واحد فقط، ويتم 

تخزين هذا اللون داخليا يف برنامج Inkscape كرقم عرشي مكون من ستة أرقام، هذه األرقام تتكون من ثالثة 

أزواج
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 كل زوج من األرقام ميثل لونًا معيًنا )أحمر ، أخرض ، أزرق( أي ) RGB ( ونتيجة لدمج هذه األلوان تنتج بقية 

األلوان األخرى. وهذا يطابق مواصفات ) SVG ( يف برنامج Inkscape لوصف اللون .

مثال :

ثل بالنظام الست عرشي هو ناتج من دمج ثالثة أزواج من األرقام كل زوج ميثل لونًا  اللون )FF7F00( املُمَّ

معيًنا ، وبالتايل فإن اللون )FF7F00( يعني إنه مكون من :  أحمر ١00%  و أخرض ٥0%   و أزرق 0% ) قراءة 

زوج األرقام من اليسار إىل اليمني يف اللون السابق( أي :  

أحمر : يف النظام الست عرشي هو FF )يقابله بالتمثيل العرشي 255 أي درجة اللون األحمر متكاملة 	 

للنهاية (.

أخرض : يف النظام الست عرشي هوF٧)درجة اللون ٥0% أي يف وسط )0-٢٥٥(.	 

أزرق :  يف النظام الست عرشي هو 00 ) يقابله بالتمثيل العرشي 0 أي درجة اللون األزرق غري ظاهرة(.	 

يف بعض الحاالت يتم إضافة الزوج الرابع من األرقام ) RGBA ( عند متثيل اللون و A هو وصف لدرجة شفافية 

تعبئة اللون يف الكائن Alpha . السمة ألفا تحدد درجة شفافية تعبئة اللون يف الكائن. ميكن أن ترتاوح ما بني 

0 إىل 255 ) يقابله بالنظام ست عرشي 00 إىل FF ( فإذا كانت Alpha تساوي FF فيعني تعتيم تعبئة اللون 
كاماًل، أما إذا كانت ألفا تساوي  00 معناه أن درجة الشفافية 100 % كاملة .

)Flat Color تفصيل تبويبات نظم األلوان يف مربع حوار ) الطالء املسطح

حوار  مربع  يف   )  Fill التعبئة   ( تبويب  يف  املوجودة  املسطح              الطالء  أيقونة  نقر  عند 

)تعبئة وحد  Fill and Stroke          ( ، سيظهر لك خمسة تبويبات فرعية يف الحوار ، كل تبويب به خيار أو 

طريقة لتخصيص لون من بني األلوان ، والتبويبات الخمسة هي:

تستطيُع تعيني كل َمْعلََمِة لون يف التبويبات السابقة إما عن طريق سحب رشيط مترير تدرج اللون ) مثلثات 

صغرية ُوتظِْهُر القيمة الحالية للون الذي سيبدو عند السحب(، أو بكتابة القيمة املطلوبة يف مربع اإلدخال، أو 

باستخدام األسهم ) أعىل : لزيادة القيمة ، أسفل : إلنقاص القيمة ( ، كام ميكنك أيضا استخدام هذه 

األسهم بعد إدخال قيمة يف مربع اإلدخال .

    

.)Wheel طريقة تعيني اللون السابقة تنطبق عىل كل تبويبات تخصيص اللون ما عدا التبويب ) عجلة

األسهم أعىل / أسفل

مربع اإلدخال

رشيط تدرج اللون )مترير(
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تفصيل تبويبات أساليب تخصيص اللون 

السمة Alpha تحدد كيفية ملء الشفافة وينبغي أن تكون 0 لشفاف متاما و 255)%100( غامقة متاما يف 

.)CMYK ، RGB ، HSL ، Wheel ( حالة  كل من األساليب

:RGB

يقصد به األلوان ) األحمر ، األخرض ، األزرق( و هو عبارة عن وسيلة أو منط لتحديد لون معني حيث أن هذا 

اللون هو الناتج من مزج األلوان الثالثة األساسية السائدة .وهذه الطريقة هي املستخدمة حاليا لشاشات 8) 

أجهزة الحاسب اآليل. حيث يتكون اللون املحدد من مجموعة من القيم املسموح بها من 0 إىل 255 ) 0 إلى 

FF يف نظام ست عرشي(.

وميكنك متثيل األلوان األساسية بالنظام الست عرشي كام ييل :

 	FF 00 00 : أحمر

 	FF 00 00 : أخرض

 	FF 00 00 : أزرق

:HSL

يقصد به)اللون ، التشبع ، اإلضاءة( و هو عبارة عن منط أو وسيلة لتحديد لون معني من حيث

تحديده يف الطيف الضويئ ، والتشبع )شدة النقاء( ، و اإلضاءة . واللون الناتج يتكون من مجموعة من القيم 

املسموح بها من 0 إىل 255 ) 0 إىل FF يف نظام ست عرشي(.
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:CMYC

يقصد به ) الساموي ، األرجواين ، األصفر ، األسود ( وهو عبارة عن منط أو وسيلة لتحديد لون معني من حيث 

األلوان األساسية األولية السابقة ، ويشيع استخدامه يف الطباعة. حيث أن اللون الناتج مكون من مجموعة 

من القيم املسموح بها من 0 إىل 100.

:CMS

 عند نقر هذا التبويب سيظهر لك نظام من األلوان تستطيع من خالله تحرير هذه األلوان لتحصل عىل اللون 

املراد .

:Wheel

العجلة هي وسيلة بديلة لتغيري األلوان يف منوذج HSL ، ويتم فيها سحب خطٍّ حول تغيريات اللون يف دائرة 

Hue . فإذا تم سحب الدائرة الصغرية املوجودة داخل املثلث املتوازي إىل الحافة فإن هذا سيؤدي إىل إجراء 

تغريات يف اإلضاءة ) درجة خفة اللون ( أي يتفاوت من األبيض إىل األسود ، أما إذا تم سحبها عموديا عىل 

حافة املثلث فهذا سيغري يف درجة التشبع.
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: Gradients ثانيا : التدرجات

التدرجات هي َمزٌْج َسلٌِس لأللوان حيث إن كل لون يتداخل مع اللون اآلخر بشكل متدرج ، وميكن استخدام 

التصفية الشفافة والضبابية يف تدرجات األلوان ، بالتايل قد تكون هذه أسهل طريقة إلنتاج ظالل الكائنات .

يف برنامج Inkscape ميكن أن تكون التدرجات خطية أو شعاعية ، حيث إن هذه التدرجات تتكون من اثنني 

.)Stop أو أكرث من األلوان ، ومكان اإلنتقال من لون إىل لون آخر فيها يشار إليه ب ) الوقفة

وللتعامل مع التدرجات واستخدامها يف الربنامج ثالثة أجزاء :

إضافة التدرج إىل الكائنات.	 

تحرير الوقفات.	 

ضبط اتجاه التدرج ومداه.	 

فعند استخدام التدرجات الخطية والشعاعية فإنها يف األساس تأخذ التعامل نفسه أي إنهام تتم فيهام نفس 

اآللية.

إذا كنت ترغب يف تحويل التدرج مع الكائن ، يجب التبديل إىل هذا الخيار بالنقر يف الرمز              املوجود 

يف لوح خيارات التحكم بأداة التحديد عندما تكون أداة التحديد قيد االستخدام.

إضافة التدرجات إىل كائنات:

ميكنك إضافة التدرجات إىل الكائنات من خالل مربع حوار) التعبئة والحد Fill and Stroke             ( سواء 

كان لتعبئة الكائن أو لحدوده ، كام ميكنك إضافة التدرج من خالل استخدام أداة التدرج           املوجودة 

. Tools Boxs يف صندوق األدوات

: )              Fill and Stroke وإلضافة التدرج من مربع حوار) التعبئة و الحد

د الكائن املراد إضافة التدرج إليه .	  حدِّ

يف مربع حوار ) التعبئة والحد Fill and Stroke (، انقر يف أي من رموز التدرجات:	 

         للتدرج الخطي ، أو          للتدرج الشعاعي. وسوف يظهر التدرج تلقائيا مع اثنتني من الوقفات 

سيتم إنشاؤها وتطبيقها عىل الكائن. هذه الوقفات مكونة من الوقفة األوىل وبدايتها لون مع تعتيم كامل 

أما الوقفة اآلخرى فنهايتها ذات شفافية تامة . الشكل التايل يوضح مربع الحوار بعد إضافة التدرج بهذه 

الطريقة.

تدرج شعاعي مكون من ثالثة تدرج خطي مكون من ثالثة ألوان

ألوان 
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يف مربع حوار ) التعبئة والحد Fill and Stroke         ( تستطيع تعيني التدرج وتعريفه بالفعل إىل الكائن 

املحدد من خالل تحديد التدرج من القامئة املنسدلة تحت عالمة التبويب ) التعبئة Fill (، كام ميكن تعيني 

.)Stroke Paint التدرج وإضافته إىل حد الكائن من خالل تبويب ) طالء الحد

: Editing Stops تحديد وقفات التدرج

التدرجات ميكن تعديلها وذلك بإإلضافة أو الحذف ، النقل والتحريك ، أو تغيري اللون والتحكم بدرجة تعتيم 

وشفافية الوقفات ، وتستطيع تحرير التدرجات إما عىل الشاشة )لوحة الرسم ( أو من خالل مربع حوار ) 

.)Gradient Editor تحرير التدرجات

التحرير عىل الشاشة:

الكائن الذي يحتوي بداخله عىل تدرج لوين ) وقفات ( سواء كان خطيًا أم شعاعيًا ، تظهر به مقابض تدرج 

وذلك عندما تقوم بتنشيط أداة التدرج ، أو أداة العقد ، أو إحدى أدوات رسم األشكال ) أداة العقد وأدوات 

تحرير  إجراءات  بعض   ،  )  Inkscape Inkscape Preferences تفضيالت  حوار  مربع  يف  تفعيلها  يجب  الرسم 

التدرجات تعمل عند أي من هذه األدوات إذا تم تنشيطها ، والبعض اآلخر يعمل فقط مع أداة التدرج .

وقفات التدرج يف الكائن ميكن تحديدها من خالل النقر يف أداة التدرج أو أداة العقد أو إحدى أدوات رسم 

األشكال ، أما لتحديد أكرث من وقفة تدرج استخدم ) املفتاح Shift + النقر بالزر األيرس للفأرة ( . أما لتحديد 

.)Ctrl + A ( كل الوقفات استخدم

وإلضافة وقفة تدرج جديدة عندما يكون الكائن محدًدا وأداة التدرج نشطًة :

النقر املزدوج عىل مسار التدرج : سيتم إضافة وقفة جديدة يف املكان الذي تم النقر فيه .	 

                                    التدرج املحدد ) خطي ( يف مربع حوار )التعبئة والحد (.
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الضغط عىل املفتاح Ctrl + املفتاح Alt + النقر بالزر األيرس للفأرة : سيتم إضافة وقفة جديدة يف املكان 	 

الذي تم النقر فيه .

تحديد اثنتني من وقفات التدرج ثم النقر يف املفتاح ) إدراج Insert ( : الوقفة الجديدة ستضاف بني 	 

الوقفتني املحددتني .

سحب لون من ( النمط ) أو من مربع حوار ) الحوامل Swatches ( إىل مسار التدرج : عند السحب بعيدا 	 

عن مسار التعبئة ستتغري إىل اللون املسحوب، وهذا يعمل أيضا عندما تكون أداة العقد أو إحدى أدوات 

رسم األشكال نشطة.

لحذف وقفات التدرج عندما تكون أداة التدرج نشطة :

الضغط عىل املفتاح Ctrl + املفتاح Alt + النقر بالزر األيرس للفأرة : عىل الوقفة املحددة وسيحذفها.وهذا 	 

يعمل أيضا عندما تكون أداة العقد ، أو إحدى أدوات رسم األشكال نشطة.

 	 Delete (:  تحديد الوقفة املراد حذفها ثم الضغط عىل املفتاح )حذفDelete الضغط عىل املفتاح )حذف

( سيزيل هذه الوقفة .

الضغط عىل املفتاح Ctrl + املفتاح L : عىل الوقفة املحددة وسيحذفها .	 

لتحريك ونقل وقفة التدرج :

سحب الوقفة من خالل أداة التدرج أو أداة العقد ، أو إحدى أدوات رسم األشكال. إذا تم تحديد أكرث 	 

من وقفة واحدة فإن جميع هذه الوقفات ستتحرك .

مفاتيح األسهم Arrows : وذلك عندما تكون أداة التدرج نشطة مع تحديد وقفة أو أكرث ميكن تحريكها 	 

باألسهم .

يف برنامج Inkscape توجد طرق متعددة ملعرفة ورؤية تغري منط) اللون أو التعتيم ( لوقفة أو أكرث :

مربع حوار التعبئة والحد Fill and Stroke             : ميكنك معاينته يف تبويب )التعبئة Fill( أو تبويب     

.) Stroke طالء الحد (

منط املؤرش : إذا مل يتم تحديد وقفة فإن املؤرشات األولية تظهر تدرجات )التعبئة والحد ( ، أما يف حالة 

تحديد وقفة فإنها تظهر هذه الوقفة )املحددة حاليا( .عند التغيري يف منط املؤرش فإن هذه التغريات تنطبق 

عىل جميع الوقفات املحددة.

السحب واإلفالت : ميكن سحب األلوان من لوحة األلوان Color Palette املوجودة أسفل نافذة الربنامج أو 

من خالل مربع حوار الحوامل Swatches وذلك إما عىل الوقفة نفسها أو عىل مسارها إلضافة وقفة جديدة.



8585

إضــــاءة

النسخ واللصق : األلوان ميكن نسخها إىل الحافظة ومنها ، وميكنك النسخ إىل الحافظة من خالل نقر القامئة 

) تحرير Edit ( ثم اختيار األمر ) نسخ Copy ( منها وبالتايل سيتم أخذ نسخة من لون ودرجة تعتيم وقفة 

.)Paste Style ( ثم اخرت األمر ) لصق منط Edit التدرج املحددة ، أما للصق النمط فانقر القامئة ) تحرير

استخدام مربع حوار محرر التدرجات.

يحوي الربنامج عىل مربع حوار محرر التدرجات وهو مخصص لتحرير التدرجات. وللحصول عليه انقر يف الزر 

) تحرير Edit( املوجود يف لوح خيارات التحكم بأداة التدرج Gradient Tool ، أو يف مربع حوار التعبئة 

Fill and Stroke والحد

مربع حوار التدرج يظهر فيه وقفة التدرج األوىل

يف مربع الحوار أعاله، يظهر التدرج يف األعىل جدا أما وقفة اللون فتقع أسفل الوقفة الحالية الظاهرة . كام 

ميكنك أن ترى أن وقفة اللون املوضحة أعاله هي اللون األزرق ، وفيه الشفافية مبهمة متاما أي ألفا =255

 Stop درجة التعتيم فيه كاملة (، وتستطيع تغيري األلوان والشفافية لهذه الوقفة يف املقطع ) وقفة اللون (

.)Color

كام ميكنك استخدام أداة القطَّارة Dropper Tool          لتغيري واحد من األلوان املتدرجة غري الطرفية وذلك 

من خالل اختيار مقبض التدرج املطابق.

 لتعديل لون التدرج غري الطريف ، أوال قم باختيار اللون املطلوب باستخدام أداة القطّارة ، ثم انسخ اللون 

املحدد إىل الحافظة بالضغط عىل ) Ctrl + C ( من لوحة املفاتيح، بعد ذلك ألصق اللون املنسوخ يف مربع 

.)RGBA (حوار محرر التدرجات داخل

النقر هنا الختيار
 الوقفة األخرى

وقفة تدرج

حذف الوقفة املحددة 
حاليا

إضافة وقفة جديدة

تحرير الوقفة املحددة 
حاليا
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ولتحرير وقفة لون أخرى ، حدد الوقفة يف القامئة املنسدلة. يف الحالة االفرتاضية املبينة أدناه ، الوقفة الثانية 

لها نفس لون الوفقة األوىل لكنها تكون شفافة متاًما)أي ألفا =0(.

مربع حوار التدرج يبني وقفة اللون الثانية

الوقفة  وقفة جديدة عىل ميني  إضافة  سيتم   ،  )  Add Stop  ( وقفة  إضافة  الزر  انقر  وقفة جديدة  إلضافة 

املحددة، كام سيتم تحديد الوقفة واللون والشفافية للوقفة الجديدة يف منتصف مسار التدرج بني الوقفات 

.)Delect Stop ( األخرى. أما لحذف نقطة توقف ، حدد الوقفة املراد حذفها ، ثم انقر الزر حذف وقفة

تعديل التدرجات:

إذا تم إضافة تدرج إىل الكائن ، ميكنك تغيري اتجاه ومدى التدرج من خالل سحب الوقفات التي يشار إليها 

. Gradient Tool مبقابض ) املربع ، الدائرة (، هذه املقابض تظهر عندما يتم اختيار أداة التدرج

كام أن هذه املقابض تظهر أيضا افرتاضيا عند تحديد العديد من األدوات األخرى عند متكني الخيار ) تفعيل 

تحرير التدرج Edit ( يف مربع حوار ) تفضيالت إنكسكيب Inkscape Preferences ( تحت تبويب كل أداة.

التدرجات الخطية والشعاعية تبني مقابض التدرج اللوين

بعد تعديل اتجاه ومدى التدرج اللوين.

النقر هنا الختيار الوقفة 
 األخرى
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Patterns ثالثا : األمناط

تعبئتها  الكائنات تحويل  أو مجموعة من  كائن  األمناط ميكن ألي  يتضمن مجموعة من   Inkscape برنامج

إىل منط. والنمط ميكن نقله، و تدويره، ومتديده. وتستطيع الوصول إىل هذه األمناط من خالل مربع حوار            

.Inkscape وهناك عدد قليل من األمناط املدرجة يف برنامج . )        Fill and Stroke التعبئة والحد (

إنشاء األمناط:

ميكن إنشاء األمناط ببساطة يف برنامج Inkscape وذلك :

بتحديد الكائن أو الكائنات التي ترغب يف استخدامها كنمط .	 

ثم انقر يف القامئة ) كائن Object( ثم اخرت منها األمر ) نقش Pattern ( ومنها اخرت األمر ) كائن إىل نقش 	 

Object to Pattern ( أو اضغط ) Alt + I( من لوحة املفاتيح 

استخدام النمط:

لتغيري تعبئة كائن إىل نقش، يف مربع حوار  ) التعبئة والحد Fill and Stroke       (انقر أيقونة منط             . 

ثم حدد النقش املطلوب من القامئة املنسدلة. سيتم رسد األمناط التي تم إنشاؤها واستخدامها أوال.

قسم النمط  يف مربع حوار) التعبئة والحد ( وكام يظهر ليس هناك أية معاينة ألمناط
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تعديل األمناط:

يتم تعديل األمناط املدرجة يف الكائن من خالل مجموعة من املقابض، وتظهر هذه املقابض عند تحديد تعبئة 

النقش يف الكائن مع تنشيط أداة العقد أو إحدى أدوات رسم األشكال .

ستظهر املقابض عىل الكائن األصيل الذي تم تحديد النقش فيه ، أو يف املوقع السابق لهذا الكائن إذا كان قد 

تم نقله أو حذفه )إال إذا تم تعديل منط سابقا(. والشكل أدناه يوضع عمل هذه املقابض :

Custom Swatches رابعا : الحوامل املخصصة

الحوامل املخصصة تسمح للمستند بأخذ كل من األلوان املسطحة والتدرجات معا. وتضاف الحوامل املخصصة 

الحوامل  لوحة  أو   -  Fill and Stroke والحد  التعبئة  حوار  )مربع  من  إنشاؤها  يتم  أنها  كام  تلقائيا،  للوح 

Swatches (. وينفذ الحامل بلون واحد كوقفة تدرج.

وإلنشاء حامل مخصص ، اتبع ما ييل :

حّدد الكائن الذي يحتوي عىل التعبئة املطلوبة املسطحة أو املتدرجة .	 

انقر يف الرمز           املوجود يف مربع حوار )التعبئة والحد Fill and Stroke               ( يف تبويب )تعبئة 	 

.)Stroke Paint ( أو تبويب )طالء الحدFill

ميكنك بعد إنشاء الحامل املخصص تعديل اللون أو التدرج من الحامل باستخدام ) حامل Swatch ( من تبويب 

) التعبئة Fill ( يف مربع حوار ) التعبئة والحد Fill and Stroke               ( أو باستخدام مربع حوار ) محرر 

التدرج ( الذي ميكنك الوصول إليه عن طريق اختيار )تحرير... Edit ( يف لوح التحكم بأداة التدرج            .

مقبض تحجيم

مقبض تحويل

مقبض تدوير

المقطع حامل من الحوار التعبئة والحد
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 ) Swatch دد الحامل املطلوب من القامئة ) حامل لتعيني حامٍل مخصٍص Swatch وإضافته لتعبئة كائن ، حِّ

من تبويب ) التعبئة Fill ( يف مربع حوار ) التعبئة والحد Fill and Stroke             ( ، أو النقر عىل الحامل 

.Swatches Dialog املطلوب يف لوحة الحوامل

أما لحذف حامل ، استخدم األمر ) حذف Delete ( من القامئة التي ستظهر لك عند النقر بالزر األمين عىل 

.Swatches الحامل يف لوحة الحوامل

إن استخدام األمر ) تنظيف الزوائد Vacuum Defs              ( من القامئة ) ملف File ( لن يزيل الحوامل 

غري املستخدمة.

تعبئة القاعدة:

املقصود بها هي مادة التعبئة التي متلؤ مناطق التداخل يف املسار نفسه أو جزًءا من املسار املعقد يلف جزء 

آخر. القاعدة تنطبق عىل تعبئة الكائن فقط ) أما طالء الحد فال(.

يوجد يف مربع حوار ) التعبئة والحد Fill and Stroke           ( رمزان خاصان بتعبئة القاعدة بعد أيقونة 

الحامل ، ميكنك من خاللها أن تختار مادة التعبئة كام ييل :

: عدم ملء تعبئة مناطق التداخل يف مسار الكائن .

: ملء تعبئة جميع مناطق التداخل يف مسار الكائن .

ويتضح الفرق بني هذه القواعد يف :

تعبئة القاعدة

:Palette and Swatches Dialog اللوحة ومربع حوار الحوامل

لوحة األلوان Colours Palette : تقع بالقرب من أسفل نافذة برنامج Inkscape الرئيسية .

أما مربع حوار الحوامل Swatches Dialog فيمكن الحصول عليه بنقر القامئة )عرض View ( ثم اختيار ) 

الحوامل Swatches         ( ، كام ميكنك الحصول عليه بالضغط عىل املفاتيح ) Shift + Ctrl + W ( ويسمح 

استخدام لوحة األلوان و مربع حوار الحوامل يف تعيني اللون برسعة للكائن سواء كان للتعبئة أو للحدود أو 

لتعيني لون وقفات التدرج. كام ميكن استخدامهام لتعيني النمط الحايل ، فالتعامل مع لوحة األلوان مطابق مع 

مربع حوار الحوامل ، ويف حالة عدم ظهور اللوحة ميكنك إظهارها عىل نافذة الربنامج بنقر القامئة

)عرض View ( ثم اختيار ) إظهار / إخفاء ( .
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كٌُل من لوحة األلوان ومربع حوار الحوامل لديهام قامئة منسدلة أقىص اليمني )السهم الصغري(حيث ميكنك 

تحديد حجم قطعة حامل اللون وشكلها،كام يتم عرض األلوان يف صف واحد أو يف عدة صفوف عىل حسب 

استخدامك للوحة . وعند وضع املؤرش فوق الحامل يتم عرض اسم اللون يف أداة التلميح يف رشيط الحالة . 

أما رشيط التمرير فيتيح الوصول إىل األلوان يف اللوحة حيث ال يتم عرضها كاملة عندما تكون هناك ألوان 

كثرية جدا .

األساليب التالية متوفرة يف لوح األلوان ومربع حوار الحوامل :

النقر بالزر األيرس للفأرة عىل حامل اللون يغري من تعبئة الكائنات املحددة أو لون التدرج، أي يتوقف 	 

لون الكائن عىل لون الحامل املحدد .

الكائنات 	  الحد يف  يغري من  للفأرة عىل حامل  األيرس  بالزر  النقر   +  )  Shift ( املفتاح  الضغط عىل  أما 

املحددة ، وسيتم أيضا تغيري النمط الحايل ) من الرضوري تحديد أي كائن إلجراء ذلك (.

السحب بالزر األيرس للفأرة من حامل اللون إىل تعبئة كائن أو حدوده أو إىل وقفة تدرج لتغيري السمة 	 

املطابقة للون والحامل .

أما النقر يف املفتاح ) Shift ( + السحب بالزر األيرس للفأرة إىل أي مكان عىل كائن لتعيني لون الحد )ما 	 

عدا وقفة التدرج (. الكائن الهدف ال يلزم أن يكون محدًدا ، كام أن النمط الحايل لن يتغري.

السحب بالزر األيرس للفأرة من حامل اللون إىل جزء التعبئة أو الحد باستخدام املؤرش يؤدي اىل تغيريمنط 	 

التعبئة أو الحد من الكائنات املحددة .كام أن النمط الحايل أيضا يتغري.

اللون عىل تعبئة 	  اللون يفتح مربع حوار صغري يسمح لك بتعيني  بالزر األمين للفأرة عىل حامل  النقر 

الكائنات املحددة أوحدودها، كام أن النمط الحايل أيضا يتغري.

يف برنامج Inkscape  ميكن أيضا تحرير أو حذف حامل مخصص من خالل مربع الحوار هذا .

عند النقر يف هذا 

السهم تظهر قامئة 

منسدلة

.) None (مربع حوار الحوامل ) فعند النقرعىل املستطيل × يحدد التعبئة إىل ال يشء
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منط املؤرش:

منط املؤرش رشيط موضوع يف الجانب األيرس من رشيط الحالة و تظهر فيه معلومات عن الكائنات املحددة 

التعتيم  ، درجة   Stroke الحد  ، طالء   Fill التعبئة   ( أجزاء  ثالثة  إىل  وينقسم  التدرج  النص ووقفات  وأجزاء 

Opacity (، وميكن استخدام مربع اإلدخال يف منط املؤرش لضبط درجة عتامة كائن.

وعند النقر بالزر األيرس عىل جزأي التعبئة وطالء الحد يف رشيط منط املؤرش يظهر مربع حوار ) التعبئة والحد 

Fill and Stroke           ( ، أما النقر بالزر األمين يف رشيط منط املؤرش فتنبثق منه هذه القامئة :

وتفصيل هذه القامئة :

تحرير التعبئة )Edit fill( : يقوم بفتح مربع حوار ) التعبئة والحد Fill and Stroke             ( ، وميكن أيضا 	 

فتحه مبارشة من خالل نقر الزر األيرس للفأرة يف جانب طالء التعبئة أو الحد من منط املؤرش.

تعيني آخر لون Last Set Color : يقوم بتعيني لون الطالء األخري يف التعبئة أو الحد من الكائنات املحددة 	 

، ويتم تعيني اللون عند اختيار لون أي كائن أو عندما يتم اختيار لون من لوح األلوان .

آخر اللون املحدد Last Selected Color : يقوم بتعيني آخر لون محدد يف الكائنات املحددة ، و تعيني آخر 	 

لون محدد هو لون الكائن املحدد سابقا قبل تحديد الكائن الحايل وبالتايل اللوُن الذي يأخذه الكائن 

الحايل يرجع إىل الكائن السابق يف التحديد .

عكس Invert : مقلوب لون طالء التعبئة أو الحد من الكائنات املحددة .	 

األبيض White : تعيني طالء التعبئة أو الحد إىل األبيض.	 

األسود Black : تعيني طالء التعبئة أو الحد إىل األسود.	 

نسخ لون Copy Color : نسخ لون من الكائنات املحددة إىل الحافظة .	 
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لصق لون Paste Color : لصق لون إىل الكائنات املحددة من الحافظة .	 

مبادلة التعبئة والحد Swap Fill and Stroke :مبادلة الطالء بني التعبئة والحد يف الكائنات املحددة .	 

جعل التعبئة أو معتمة Make Fill Opaque : وضع طالء التعبئة أو الحد التعتيم الكامل.	 

إلغاء تعيني التعبئة Unset Fill : عدم وضع طالء التعبئة والحد يف الكائنات املحددة.	 

إزالة التعبئة Remove Fill : إزالة طالء التعبئة أو الحد من الكائنات املحددة.	 

:Stroke Style منط حد الكائن

القبعة(،  الكائن يحوي سامت أخرى غري الطالء كالعرض، وطريقة االنضامم ، ومنط نهاية الحد ) منط  حد 

والرشطات ، والعالمات. ميكن ضبط كل هذه السامت باستخدام تبويب )منط الحد Stroke Style ( يف مربع 

حوار ) التعبئة والحد Fill and Stroke             ( ، أو باستخدام منط املؤرش عن طريق القامئة املنبثقة عند 

النقر بالزر األمين للفأرة عليه.

تبويب منط الحد يف مربع حوار التعبئة والحد

:Stroke Width عرض الحد

ميكن تغيري عرض الحد يف الكائن باستخدام تبويب ) منط الحد Stroke Style ( يف مربع حوار ) التعبئة والحد 

Fill and Stroke            ( ، أو عن طريق النقر عىل منط املؤرش ليظهر لك مربع حوار التعبئة والحد ثم اخرت 

تبويب منط الحد Stroke Style ، أو باستخدام إمياءات العرض عند السحب بالفأرة من املقطع عرض الحد 

يف منط مؤرش الحد يف إطار Inkscape ، و املبدأ هو أنه عند السحب بالفأرة فإن عرض الخط يف الكائن سيتغري 

نسبيا للمسافة من خط 0. درجة من املؤرش. وكلام كنت أبعد ، يقل تغيري عرض الحد يف الكائن.

 إذا كنت ترغب يف تحويل خط العرض مع الكائن ، يجب التبديل إىل هذا الخيار باستخدام الرمز      

املوجود يف لوح خيارات التحكم بأداة التحديد         عندما تكون أداة التحديد           نشطة .

يف تبويب ) منط الحد Stroke Style ( ميكن تغيري عرض الحد يف الكائن باستخدام مربع إدخال 

العرض ،حيث ميكن تحديد الوحدات املستخدمة لقياس العرض من القامئة املنسدلة عىل اليمني.
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:Join Style منط الضم

منط الضم هو الكيفية التي يتم بها انضامم خطني مجتمعني عىل زاويٍة مًعا ) أي شكل اإلنحناء يف الزاوية التي 

يتقاطع بها الخطَّان ( . خيارات االنضامم هي :

: الضم الحاد

: الضم الدائري

: ضم الشطبة

وتظهر األمناط املختلفة لنمط االنضامم ) الحظ وضع العقدة يف مركزاالنحناء الدائري( ، كام الشكل أدناه :

       منط االنضامم الحاد                                     منط االنضامم الدائري                                      منط االنضامم الشطبة

:Cap Style منط القبعة

منط القبعة يحدد كيفية رسم نهاية خط الحد . الخيارات هي :

: غطاء بات

: قبعة مستديرة

: غطاء مربع

وتظهر أمناط مختلفة لنمط القبعة يف األشكال أدناه:

          منط غطاء بات                                           منط قبعة مستديرة                                                منط غطاء مربع

:Dashes الرشطات

ْطة متاحًة من القامئة املنسدلة ) رشطة Dash ( يف  يوجد يف برنامج Inkscape تشكيلة واسعة من أمناط الرشَّ

طُة هي مقياس  تبويب )منط الحد Stroke Style ( يف مربع حوار ) التعبئة والحد Fill and Stroke         (. والرشَّ

أمناط العرض مع الحد.
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إضــــاءة

الحظ يف الشكل أدناه أن جميع الرشطات تأخذ منط الرشطة نفسها ولكن مع أمناط القبعة املختلفة :

          غطاء بات                      قبعة مستديرة                   غطاء ساحة

:Markers العالمات

العالمات هي كائنات مثل رؤوس السهام ُوِضعْت عىل طول مسار الكائن ، و ميكن تحديد عالمات مختلفة 

لبداية املسار ووسطه ونهايته ، حيث يتم وضع العالمات املتوسطة يف موقع كل عقدة غري منتهية أي متصلة 

من جهتها األخرى،انظر إىل األشكال أدناه التي توضح موضع العالمات عىل املسار :

     السهم يف بداية املسار                                         السهم يف وسط املسار                                              السهم يف نهاية 

املسار

ميكنك إنشاء عالمة مخصصة وذلك عن طريق :

املراد . ١ الكائن  رسم  األدوات يف  أدوات صندوق  استخدام   ( كعالمة  استخدامه  تريد  الذي  الكائن  د  حدِّ

كعالمة ( .

انقر القامئة ) كائن Object ( ثم اخرت منها األمر ) كائنات إىل عالمة Objects to Marker(  وسوف يختفي . ٢

Fill and Stroke   الكائن املحدد ويدخل ضمن قوائم العالمات املنسدلة يف مربع حوار) التعبئة والحد

قم بتحديد املسار الذي ترغب وضع العالمات فيه ، ثم اخرت العالمة التي قمت بتخصيصها من القامئة . ٣

املنسدلة للعالمات .

ستالحظ أن العالمات ال تأخذ لون حد الكائن. والحل هو تحويل املسار مع العالمات إىل مسار، وذلك بنقر 

القامئة  ) مسار Path ( ثم اختيار األمر ) كائن إىل مسار Object to Path( وهذا ينشئ مجموعة من العالمات 

تم تحويلها إىل كائنات منفصلة ، وبالتايل ميكن تلوينها بشكل مستقل.

العقد متباعدة بشكل متساٍو  املسار تحتاج إىل أن تكون  بالتساوي عىل طول  املنتصف  لوضع عالمات   
بالتساوي باستخدام مربع حوار ) محاذاة  العقد  ، وميكن توزيع  ، للخطوط املستقيمة األفقية والرأسية 

.)Object ( الذي ميكنك الحصول عليه من القامئة ) كائن Alian and Distribute وتوزيع
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ترتيب الكائنات

يتيح لك برنامج Inkscape ترتيب الكائنات املرسومة تصاعديا حسب رسد الكائنات يف ملف SVG . أي عند 

رسم الكائن األول فيكون يف األسفل أما الكائن الثاين فيكون لألعىل ثم الكائن الذي يليه لألعىل وهكذا .

توضيح : الحظ وجود كائن ) النجمة الصفراء( يف الشكل ) أ ( حيث يوجد أسفل الرتتيب التصاعدي أي تم 

رسمه أوال ثم الدائرة ثم املربع ، أما يف الشكل ) ب ( فيوجد يف األعىل .

يف برنامج Inkscape عدد من األوامر متكِّنك من تغيري الرتتيب التصاعدي يف الكائنات املرسومة .وهذه األوامر 

متوفرة يف القامئة ) كائن Object ( كام ميكنك الوصول إليها باستخدام اختصارات لوحة املفاتيح أو من خالل 

لوح خيارات التحكم الخاص بأداة التحديد       من صندوق األدوات عند تنشيطها.

وهذه األوامر :

رفع Raise        : تحريك الكائن املحدد خطوة واحدة لألعىل . لتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط 	 

.) Page Up ( املفتاح

خفض Lower       : تحريك الكائن املحدد خطوة واحدة لألسفل . وللحصول عليه من لوحة املفاتيح 	 

.) Page Down ( اضغط املفتاح

رفع إىل األعىل  Raise to Top            : نقل الكائن املحدد إىل أعىل ) القمة ( . ولتحصل عليه من لوحة 	 

). )Home املفاتيح اضغط املفتاح

خفض إىل األسفل Lower to Bottom             : نقل الكائن املحدد إىل أسفل ) القاع( . ولتحصل عليه 	 

.) End ( من لوحة املفاتيح اضغط املفتاح

  مالحظة : ميكنك أيضا استخدام محرر XML يف الربنامج لتغيري الرتتيب التصاعدي للكائنات املرسومة .

الشكل ) ب (الشكل ) أ (
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تحويل الكائنات:

ميكن إجراء العديد من عمليات التحويل يف الكائنات املحددة كالتحريك ، والتحجيم ، والتدوير ،والتحريف ، 

والقلب . حيث يوفر برنامج Inkscape مجموعة متنوعة من الطرق لتطبيق هذه التحويالت . وتشمل تحول :

استخدام الفأرة .	 

استخدام لوحة املفاتيح .	 

استخدام خيارات التحكم بأداة التحديد      .	 

 	.    Object استخدام القامئة كائن

 	. Transform مربع حوار التحويل

أوامر لصق الحجم .	 

وفيام ييل تفصيل لهذه الطرق املستخدمة يف تحويل الكائنات املحددة عىل لوحة الرسم يف برنامج 

: Inkscape

تحويل الكائنات باستخدام الفأرة :

السحب بالزر األيرس للفأرة : تحريك الكائن املحدد ونقله إىل املكان املناسب عىل لوحة الرسم.	 

املفتاح Alt + السحب بالزر األيرس للفأرة : تحريك الكائن املحدد بغض النظر عن مكان بداية السحب بالفأرة.	 

املفتاح Ctrl + السحب بالزر األيرس للفأرة : تحريك الكائن املحدد إما أفقيا أو عموديا .	 

املفتاح Shift + السحب بالزر األيرس للفأرة : تعطيل مؤقت اللتقاط خطوط الشبكة وخطوط الدليل .	 

التحجيم:

عندما يتم تحديد الكائن ، تظهر مثانية سهام برأسني حول الكائن املحدد ، ولتحجيم الكائن استخدم السحب بالزر 

األيرس للفأرة عىل أحد هذه األسهم ،انظر إىل أسهم التحجيم السوداء حول شكل املستطيل اآليت :

وميكنك استخدام املفاتيح اآلتية لعمل تحجيم يف الكائن املحدد :

املفتاح Ctrl : عند االستمرار يف الضغط عليه يحافظ عىل نسبة العرض إىل االرتفاع .	 

املفتاح Shift : يقوم بإعادة مقياس متناظر حول مركز الكائن من مكان االنتقاء .	 

املفتاح Alt : يقوم بتقييد التوسع ) زيادة التحجيم ( إىل عامل عدد صحيح )4،3،2،...  (  أو تقليل التحجيم إىل 	 

.)....،1/3،1/2(
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التدوير والتحريف:

تظهر أسهم التدوير والتحريف عند تحديد الكائن والنقر فيه للمرة الثانية ، تستطيع استخدام السحب بالزر 

األيرس للفأرة لعمل التدوير والتحريف ، كام تظهر إشارة ) + (يف وسط املربع املحيط بالكائن وهي تعترب 

مركز دوران الكائن ، حيث ميكنك سحب أحد أسهم التدوير وبالتايل يتم سحب مركز دوران الكائن ( . انظر 

إىل أسهم التدوير ومركز دوران الكائن املحدد يف الشكل اآليت :

ميكن استخدام املفاتيح اآلتية عند عمل التدوير ) الدوران حول مركز الدوران ( أو تحريف لكائن املحدد :

املفتاح Ctrl : يقوم بتقييد االنحراف يف الكائن املحدد إما أفقيا أو عموديا .	 

املفتاح Shift : يحافظ عىل مركز الدوران عند نقل الكائن ، فأي تغيري يف أحد جوانب الكائن يحدث أيضا نفسه 	 

يف الجانب املقابل.

تحويل الكائنات باستخدام لوحة املفاتيح:

تستطيع باستخدام لوحة املفاتيح القيام بنقل الكائنات املحددة وتحريكها ، وتحجيمها ، وتدويرها ، وقلبها       

) لكن ال تستطيع تحريفها ( فبالبنسبة لبعض وظائف املفاتيح يتم تحديد حجم التحول من قبل َمْعلاَمت 

تفضيالت   ( حوار  مربع  يف  وإعداده  وضعه  ميكنك  الذي   )  Nudge factor الدفع  عامل  املثال  سبيل  )عىل 

.)Steps ( يف تبويب )خطوات          Inkscape Preferences إنكسكيب

التحويل:

األسهم Arrow: تحريك ونقل الكائن املحدد حسب عامل الدفع )2 بكسل SVG افرتاضيا (.	 

املفتاح Shift + األسهم Arrow : تحريك الكائن املحدد مبقدار 10 مرات من قبل عامل الدفع .	 

املفتاح Alt + األسهم Arrow : تحريك الكائن املحدد بكساًل واحًدا شاشة .	 

املفتاح Shift + املفتاح Alt + األسهم Arrow : تحريك الكائن املحدد 10 بكسل شاشة .	 
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التحجيم:

املفتاح ) >( أو املفتاح ).(: توسيع التحجيم بنسبة خطوة )2 بكسل  SVG افرتاضيا (.	 

املفتاح )< ( أو املفتاح ), (: تقليل التحجيم بنسبة خطوة ) 2 بكسل SVG افرتاضيا(.	 

املفتاح ) Ctrl (+املفتاح ) > ( أو املفتاح )Ctrl(+ )+املفتاح ) . ( : توسيع التحجيم إىل 200 %.	 

املفتاح ( Ctrl )+املفتاح ) < ( أو املفتاح ) Ctrl ( + املفتاح ) , ( : تقليل التحجيم إىل  50 %.	 

املفتاح ) Alt (+املفتاح ) > ( أو املفتاح ) Alt (+املفتاح ) . ( : توسيع التحجيم بكساًل واحًدا شاشة .	 

املفتاح ) Alt (+املفتاح ) < ( أو املفتاح ) Alt (+املفتاح ) , ( : تقليل التحجيم بكساًل واحداً شاشة .	 

التدوير:

تدوير الكائن هو الدوران حول مركز الدوران يف الكائن املحدد وفيام ييل استخدام بعض املفاتيح للتدوير:

املفتاح )     ( : التدوير عكس عقارب الساعة ) 15 درجة افرتاضيا (.	 

املفتاح ) ] ( : التدوير مع عقارب الساعة ) 15 درجة افرتاضيا (.	 

املفتاح Ctrl + املفتاح )      ( : التدوير عكس عقارب الساعة 90 درجة .	 

املفتاح Ctrl + املفتاح ) ] ( : التدوير مع عقارب الساعة 90 درجة .	 

املفتاح Alt + املفتاح )      ( : التدوير عكس عقارب الساعة بكساًل واحًدا شاشة .	 

املفتاح Alt + املفتاح ) ] ( : التدوير مع عقارب الساعة بكساًل واحًدا شاشة .	 

القلب:

لقلب الكائن املحدد ) يعتمد عىل مركز املربع املحيط ( يف الكائن املحدد ، ميكنك استخدام املفاتيح اآلتية :

املفتاح ) H ( : قلب أفقي .	 

املفتاح ) V ( : قلب عمودي.	 

تحويل الكائنات باستخدام خيارت التحكم بأداة التحديد:

يحوي لوح الخيارات الخاص بأداة التحديد عىل عدد من الخيارات لتحويل الكائن عندما تكون أداة التحديد نشطة. 

اإلدخال  باستخدام مربعات  الكائن  . كام ميكنك متديد   Y و X اإلدخال باستخدام مربعات  الكائن  تعريف  وميكن 

العرض ) W ( و االرتفاع ) H ( . ويتم تحديد هذه الكميات باستخدام وحدة الطول التي ميكنك تحديدها يف مربع 

االختيار فقط واملوجود يف اليمني من مربعات اإلدخال.

[

[

[
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التغرُي يف واحد من  يكوُن  القفل بحيث  النقر عىل رمز  االرتفاع والعرض من خالل  أو قفل نسبة  تأمني  كام ميكن 

مربعات اإلدخال تلقائيا يف املربع اآلخر . كام يحوي هذا اللوح عىل خيارات لتدوير الكائنات وقلبها .

مالحظة : تم تفصيل خيارات التحكم يف أداة التحديد يف الفصل الثاين تفصيل أدوات صندوق األدوات صفحة)22(.    

تحويل الكائنات باستخدام قامئة كائن:

يتيح لك برنامج Inkscape التحكم بدرجة تدوير الكائنات وقلبها بشكل أفقي أو رأيس عن طريق األوامر املوجودة 

يف القامئة )كائن Object(، كام ميكنك الوصول إىل هذه األوامر باستخدام اختصارات لوحة املفاتيح أو من خالل لوح 

خيارات التحكم الخاص بأداة التحديد     من صندوق األدوات عند تنشيطها.

وهذه األوامر :

األمر Rotate 90 CW           : تدوير الكائن 90 درجة مع عقارب الساعة.	 

األمر Rotate 90 CCW           : تدوير الكائن 90 درجة عكس عقارب الساعة .	 

 	.) H ( قلب الكائن أفقيا. ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط املفتاح :          Flip Horizontal األمر

 	.) V ( قلب الكائن رأسيا . ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط املفتاح :           Flip Vertical األمر

تحويل الكائنات باستخدام مربع حوار التحويل:

تحوي القامئة ) كائن  Object( عىل األمر Transform             والذي عن طريقه تحصل عىل مربع حوار تستطيع 

.) Shift + Ctrl + M( منه تحويل الكائنات وتدويرها بشكل حر. ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط

مربع حوار التحويل Transform مقسم إىل عدة تبويبات تحوي تحويالت الكائنات املحددة . باإلضافة إىل ذلك هناك 

تبويب املصفوفة الذي يسمح لك بتطبيق مصفوفة التحول إىل التحديد.

مربع حوار التحويل يتضمن خياًرا لتطبيق التحول عىل مجموعة من الكائنات أوعىل كائنات مفردة موجودة داخل 

 Transform كذلك يحوي مربع حوار التحويل .)Matrix التحديد ) هذا الخيار ليس له تأثري عىل التبويب مصفوفة

عىل زر تستطيع من خالله مسح القيم املدخلة وإعادتها إىل قيمها االفرتاضية.

ولتوضيح التحويل انظر إىل األشكال اآلتية:

                                        تحويل املربعني معا كمجموعة                                   تحويل كل شكل عىل حدة



101 100

: Transform وفيام ييل شكل مربع حوار التحويل

يحوي عىل خمسِة تبويبات:

التحريك Move : يستخدم يف نقل الكائنات وتحريك مواقعها عىل لوحة الرسم .	 

التحجيم Scale : يستخدم يف متديد نطاق الكائنات وتوسيعها .	 

التدوير Rotate : يستخدم يف تدوير الكائنات، وسوف تتم استدارة الكائن نسبًة إىل مركز الدوران .	 

االنحراف Skew : يستخدم يف تحريف الكائنات ،و ميكن إجراء التحريف يف االتجاهني األفقي والرأيس أو يف 	 

إحداهام . ويحدث االنحراف نسبًة إىل مركز املربع املحيط بالكائن املحدد . وتستطيع تحديد حجم االنحراف 

واملسافة ، والنسبة املئوية أو الزاوية. ويف جميع الحاالت ، فإن االنحراف النسبي يرجع إىل حجم املربع املحيط.

املصفوفة Matrix : يستخدم يف تطبيق مصفوفة التحول عىل الكائنات عامًة.	 

تحويل الكائنات باستخدام أوامر لصق الحجم:

القامئة                               ضمن  املوجودة   )  Paste Size الحجم  لصق   ( الفرعية  القامئة  يف  املوجودة  األوامر  استخدام  ميكنك 

) تحرير Edit ( يف تحويل كائنات يتم تحديدها لتأخذ عرض أو ارتفاع كائنات تم تخزينها يف الحافظة .

وإلجراء ذلك يجب نسخ الكائن املراد أخذ التحويل منه أوال ) كالعرض أو االرتفاع ( لتحميلها يف الحافظة ، ثم حدد 

الكائن أو الكائنات املستهدفة واستخدم أحد األوامر أدناه :

Paste Size : لصق الحجم	 

Paste Width : لصق العرض	 

Paste Height : لصق االرتفاع	 

Paste Size Separately : لصق الحجم عىل حدة	 

Paste Width Separately : لصق العرض عىل حدة	 

Paste Height Separately : لصق االرتفاع عىل حدة	 
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محاذاة وتوزيع الكائنات

: Inkscape يتيح لك برنامج

محاذاة الكائنات املحددة : يتم محاذاة مراكز أو حواف الكائنات املحددة إىل بعضها البعض .	 

توزيع الكائنات املحددة : يتم توزيع بعض الكائنات يف اتجاه ما بناًء عىل مراكزها أو الحواف.	 

 Align and وتستطيع تطبيق املحاذاة أو التوزيع يف الكائنات املحددة عن طريق مربع حوار ) املحاذاة والتوزيع

 Shift + Ctrl + A ( أو بالضغط عىل ) Object ( الذي ميكنك الحصول عليه من القامئة ) كائن            Distribute

( يف لوحة املفاتيح.

مربع حوار املحاذاة والتوزيع

محاذاة الكائنات:

محاذاة الكائنات هو ما يتعلق مبرساة وتسوية مواقع الكائنات عىل حسب مواقع بعضها البعض، أْي يعتمد عىل 

مواقع الكائنات األخرى ، وميكن إجراء محاذاة أفقية أو عمودية عىل الكائنات املحددة .

:Horizontal املحاذاة األفقية

: محاذاة الجوانب اليمنى إىل جهة يسار املرساة .

: محاذاة الجوانب اليمنى إىل جهة ميني املرساة .

: محاذاة أفقية وتوسيط إىل وسط املرساة .

: محاذاة الجوانب اليرسى إىل جهة يسار املرساة .

: محاذاة الجوانب اليرسى إىل جهة ميني املرساة .

: محاذاة النص إىل الخطوط األساسية للمرساة أفقيا .
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: Vertical املحاذاة العمودية

: محاذاة الجوانب العليا إىل أسفل املرساة .

: محاذاة الجوانب العليا إىل أعىل املرساة .

: محاذاة عمودية وتوسيط إىل وسط املرساة .

: محاذاة الجوانب السفىل إىل أسفل املرساة .

: محاذاة الجوانب العليا إىل أعىل املرساة .

: محاذاة النص إىل الخطوط األساسية للمرساة عموديا .

التوزيع املوحد:

يحوي مربع الحوار محاذاة وتوزيع الكائنات عىل جزء توزيعٍ يسمح لوضع الكائنات متباعدة بالتساوي يف اتجاه أفقي 

أو عمودي استنادا إىل بعض املعايري. يتم تضمني هذا الجزء عىل خيارين يف مربع الحوار :

 	. Distribute Non-Uniform التوزيع غري املحدد

ميني 	  وأقىص  يسار  أقىص  يف  املوجودين  الكائنني  بني  الكائنات  توزيع   :  Distribute Uniform املوحد التوزيع 

الكائنات يف التوزيع األفقي.

أي يتم تعريف الكائن الذي هو أقىص اليسار والكائن يف أقىص اليمني باستخدام مربعات الكائنات ، وهذا يتوقف عىل 

نوع التوزيع املحدد. عىل سبيل املثال:  إذا تم استخدام النوع )توزيع عىل حافة أقىص اليمني من الكائنات ( سيتم 

وضع الكائنات املحددة يف اليمني إىل حافة أقىص اليمني .

خيارات التوزيع املختلفة هي :

التوزيع األفقي

: توزيع الجوانب اليرسى بالتساوي.

 : توزيع املراكز بالتساوي.

: توزيٌع بالتساوي.

: توزيع أفقي موحد مع وجود ثغرات بني الكائنات.

: توزيع مرايس األساس بالتساوي.

التوزيع العمودي

   : توزيع الجانبني األيرس بالتساوي.
   : توزيع املراكز بالتساوي.

   : توزيع رأس الجانبني بالتساوي.

   : توزيع عمودي موحد مع وجود ثغرات بني الكائنات.

   : توزيع مرايس األساس بالتساوي.
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Distribute Non-Uniform التوزيع غري املحدد

يحوي مربع حوار محاذاة وتوزيع Align and Distribute عىل جزء به اثنان من الخيارات التي تعدل توزيع الكائنات 

بطريقة غري موحدة. كالهام يؤثر عىل توزيعات الكائنات األفقية والرأسية يف نفس الوقت.

يوجد خياران يف التوزيع غري املحدد :

    : التوزيع بطريقة عشوائية وسط الكائنات.

    : تحريك الكائنات بالتساوي يف املسافة من الحافة إىل الحافة.

:) Remove Overlaps ( توزيع إزالة التداخالت

قسم آخر من مربع حوار ) املحاذاة والتوزيع Align and Distribute ( يسمح بنقل الكائنات بحيث ال تتداخل مع 

بعضها . ويحوي عىل مربعي إدخال ، واحد لالتجاه األفقي ،واآلخر لالتجاه العمودي .

: Align and Distribute مثال توضيحي : لتطبيق بعض خيارات املحاذاة والتوزيع

.) Duplicate 1. ارسم شكل مربع، ثم كرِّر الشكل ) استخدم األمر

2. حدد األشكال كلها باستخدام أداة التحديد     .

.) Align and Distribute ( ثم اخرت األمر ) Object 3.  اذهب إىل القامئة ) كائن

4.  اخرت من نافذة ) Align and Distribute ( نوع املحاذاة ) كيفية ترتيب األشكال (:

اخرت منها ملحاذاة األشكال بشكل رأيس .

اخرت منها لرتتيبها بشكل أفقي املسافة الفاصلة بني األشكال متساوية.

ثم تظهر لك األشكال كام ييل :
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الصفوف واألعمدة

ميكن استخدام مربع حوار الصفوف واألعمدة لرتتيب عدد من الكائنات غري املنتظمة يف شبكة ثنائية األبعاد، والذي 

.)           Rows and Columns( ثم اختيار ) Object ميكن الحصول عليه بنقر القامئة ) كائن

مربع حوار الصفوف واألعمدة

التي ترغب يف  الكائنات  والستخدام مربع حوار الصفوف واألعمدة Rows and Columns يجب أوال تحديد كافة 

ترتيبها إىل الشبكة. بعد ذلك قم باستدعاء مربع الحوار السابق، سيظهر لك مربع حوار به مجموعة أحادية األبعاد 

إفرتاضيًا.

لتغيري عدد الصفوف واألعمدة استخدم مربعات اإلدخال أو استخدم األسهم ألعىل أو ألسفل، والتغري يعطيك الحد 

األدىن املطلوب لتشمل جميع الكائنات يف التحديد. وهناك تغيري مامثل لعدد من الصفوف يحدث إذا قمت بتغيري 

عدد من األعمدة. والحد األقىص لعدد الصفوف أو األعمدة هو 100.

الخوارزمية التي يستخدمها الربنامج يف تحديد ترتيب وضع الكائنات يف مجموعة ، فأنه يستخدم املربع املحيط من 

كل كائن لهذه الخوارزمية . ومن الناحية الفنية: أوال فرز مواقع الكائنات عموديا، ثم فرز الكائنات التي تتداخل 

عموديا بواسطة موفعها األفقي، أخريا يتم وضع الكائنات من اليسار إىل اليمني ومن أعىل إىل أسفل يف الصف.

تجميع الكائنات

يتيح لك برنامج Inkscape ضم مجموعة من الكائنات إىل مجموعة أو ضم كائن إىل مجموعة، وتعامل املجموعة 

الناتجة ككائن واحد . كام ميكنك تفكيك املجموعة إىل ما كانت عليه سابقا قبل الضم . وتستطيع عمل ذلك من خالل 

 Command  أو باستخدام اختصارات لوحة املفاتيح أو من رشيط األوامر )Object األوامر املوجودة يف القامئة)كائن

Bar املوجود يف أعىل نافذة الربنامج ، وهذه األوامر :

تجميع Group : تجميع / ضم الكائنات املحددة .

لفك  أخرى  طريقة  يوجد   . واحد  مستوى  املحددة  الكائنات  تجميع  إزالة  فك/   :  Ungroup التجميع  فك 

التجميع وذلك بالنقر بالزر األمين للفأرة عىل املجموعة ثم اختيار األمر Ungroup من القامئة املنسدلة.
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تستطيع بعد تجميع الكائنات التحرير داخل املجموعات والتحكم بها دون تفكيك املجموعة. 

لتطبيق تحديد كائنات ضمن مجموعة استخدم:

) Ctrl + الزر األيرس للفأرة ( : يقوم بتحديد الكائن الذي تنقر عليه ضمن املجموعة بغض النظر عن مستوى 	 

هذا الكائن يف املجموعة ) أي يف األعىل أو يف الوسط أو يف األسفل (.

) Ctrl + Alt + الزر األيرس للفأرة ( : يقوم بتحديد الكائن ضمن املجموعة الذي يقع أسفل املؤرش ) أي إذا كان 	 

الكائن املحدد يف األعىل ثم قمت بالضغط عىل املفاتيح السابقة سيتم تحديد الكائن األسفل الذي ييل الكائن 

املحدد ( .

) Shift + Ctrl + Alt + الزر األيرس للفأرة (: إضافة كائن غري محدد أو إزالة الكائن املحدد ضمن املجموعة 	 

املحددة.

كذلك ميكنك الدخول يف مجموعة من الكائنات، والتنقل بينها لتحريرها، والخروج منها عن طريق :

) النقر املزدوج بالزر األيرس للفأرة (: يف املجموعة للدخول فيها ، أما للخروج من املجموعة فانقر فوق كائن 	 

خارج املجموعة.

 	. )Ctrl + Backspace (للدخول إىل املجموعة ، أما للخروج منها فاضغط عىل : )Ctrl + Enter(

يف لوحة املفاتيح.

 	 Enter ( حدد املجموعة ثم انقر عليها بالزر األمين للفأرة تظهر لك قامئة اخرت منها األمر : ) الزر األمين للفأرة (

group (، وللخروج منها اخرت األمر ) Go to parent (من قامئة الزر األمين .

الطبقات

تساعد الطبقات يف الربنامج عىل التعامل مع كل عنرص من عنارص التصميم عىل حدة ، بحيث ال يؤثر تغيري إحدى 

الطبقات عىل األخرى ) الطبقات مثل األوراق الشفافة موضوعة فوق بعض فالعمل مع أحدى األوراق ال يؤثر يف 

األوراق الشفافة األخرى ( فالصورة النهائية التي تحصل عليها هي التي تتألف من جميع الطبقات املرئية املكدسة 

فوق بعضها البعض.

فالطبقة )Mn( تحوي عىل عنرص واحد أو مجموعة من العنارص ) الكائنات ( ، فيمكنك التعامل مع كل طبقة عىل 

حدة والتعديل عليها وذلك باستخدام األوامر املوجودة ضمن القامئة ) طبقة Layer ( أو من مربع حوار الطبقات 

Layers أو من رشيط الحالة Status Bar املوجود أسفل نافذة الربنامج .
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إضــــاءة

إضــــاءة

مربع حوار الطبقات:

األمر                      منها  اخرت  ثم   )  Layer طبقة  القامئة)  يف  انقر  عليه  .وللحصول  الطبقات  يف  للتعديل  طريقة  أسهل  يعترب 

.)Shift+Ctrl+L( ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط )            Layers طبقات (

مربع حوار الطبقات بطبقة افرتاضية

يف مربع حوار الطبقات السابق يوضح الطبقة املحددة حاليا، فإذا أردت تحديد كائن يف طبقة مختلفة فيجب عليك 

تحديد الطبقة التي عليها الكائن أوال وذلك بالنقر عىل اسم الطبقة .

أمام اسم الطبقة يوجد رمزان فالرمز األول يظهر إذا كانت الطبقة مرئية )        (  أم ال    )      ( ، أما الرمز الثاين 

فيظهر إذا كانت الطبقة مقفلة )       ( أم ال )        ( . وميكنك تبديل حالتي كل رمز بالنقر عىل الرمز ، وليس من 

الرضوري يف تبديل حالة الرمز يف الطبقة أن تكون الطبقة محددة .

ال ميكن للكائنات يف طبقة مقفلة أو غري مرئية تحديدها أو تعديلها .

وعند النقر عىل اسم أي طبقة بالزر األمين للفأرة تظهر لك قامئة منسدلة ميكنك منها تغيري تسمية الطبقة ، تكرار 

الطبقة ،إضافة طبقة ، إظهار وإخفاء الطبقات األخرى ، باإلضافة إىل التنقل بني الطبقات .

شكل القامئة املنسدلة عند النقر بالزر األمين للفأرة عىل اسم الطبقة

وميكنك استخدام األزرار املوجودة يف مربع حوار الطبقات Layers أسفل جزء اسم الطبقات وذلك إلضافة أو حذف 

طبقة واالنتقال لطبقة مختارة صعودا أو هبوطا نسبة إىل الطبقات األخرى .

.XML ميكنك عمل الوظائف السابقة لألزرار باستخدام محرر
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توضيح وظائف األزرار:

   : إضافة طبقة جديدة .حيث ميكنك إضافة طبقة أعىل أو أسفل الطبقة املحددة .

   : تحريك الطبقة املحددة إىل األعىل )القمة(.

   : تحريك الطبقة املحددة إىل أعىل خطوة واحدة.

   : تحريك الطبقة املحددة إىل أسفل خطوة واحدة.

   : تحريك الطبقة املحددة إىل األسفل )القاع(.

   : حذف الطبقة املحددة.

 Opacity ( و ) درجة التعتيمBlur يوجد أيضا أسفل األزرار السابقة ) درجة الضبابية Layers يف مربع حوار الطبقات

( وهذا يفيدك ملزج الطبقات .

: Layer القامئة طبقة

تحتوي هذه القامئة عىل عدد من األوامر الالزمة إلنشاء الطبقات وإعادة تسميتها وحذفها وتغيريها وترتيبها، باإلضافة 

إىل أوامر نقل الكائنات بينها .

وفيام ييل تفصيل لهذه األوامر :

Add Layer: إضافة طبقة جديدة أعىل أو أسفل الطبقة الحالية. ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط 

. )Shift+Ctrl+N(

Duplicate Current Layer : تكرار) مضاعفة ( الطبقة الحالية لطبقة جديدة لها نفس االسم القديم ولكن 

يتم إضافة كلمة ) نسخة Copy ( مع االسم .

اسم  ولتغيري  الطبقة،  تسمية  حوار  مربع  فتح  يتم  حيث  املحددة.  الطبقة  تسمية  إعادة   :Rename Layer

الطبقة ادخل اسم الطبقة ثم انقر الزر ) Rename ( ، سيتغري اسم الطبقة حسب االسم املدخل يف مربع حوار 

التسمية .

مربع حوار تسمية الطبقة

األعىل.  الطبقة  إىل  التبديل  أْي  الحالية(  الطبقة  أعىل  هي  التي  الطبقة  تحديد   :Switch to Layer Above

.)Ctrl+Page Up( ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط

التبديل إىل الطبقة األسفل  أْي  التي هي أسفل الطبقة الحالية(  : تحديد الطبقة   Switch to Layer Below

 )Ctrl+Page Down( ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط

Move Selection to Layer Above: نقل الكائن املحدد إىل الطبقة أعىل الطبقة الحالية . ولتحصل عليه من 

. )Shift+Page Up( لوحة املفاتيح اضغط

Move Selection to Layer Below: نقل الكائن املحدد إىل الطبقة أسفل الطبقة الحالية . ولتحصل عليه من 

)Shift+Page Down( لوحة املفاتيح اضغط
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اضغط  املفاتيح  لوحة  عليه من  ولتحصل   . واحدًة  األعىل خطوًة  إىل  الحالية  الطبقة  تحريك   :Raise Layer

. )Shift+Ctrl+Page Up(

Lower Layer       : تحريك الطبقة الحالية إىل األسفِل خطوًة واحدًة. ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط 

. )Shift+Ctrl+Page Down(

Layer to Top       : تحريك الطبقة الحالية إىل األعىل ) القمة ( . ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط 

. )Shift+Ctrl+Home(

Layer to Bottom      : تحريك الطبقة الحالية إىل األسفل ) القاع (. ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط 

)Shift+Ctrl+End(

Delete Current Layer       : يقوم بحذف الطبقة الحالية .

. )Shift+Ctrl+L( فتح مربع حوار الطبقات . ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط :     Layers

رشيط الحالة :

ميكنك يف برنامج Inkscape التحكم بالطبقات ) التنقل بني الطبقات ، قفل الطبقة بحيث ال تستطيع إضافة أي كائن 

فيها ، جعلها مرئية أو غري مرئية ( من خالل رشيط الحالة Status Bar املوجود يف أسفل شاشة الربنامج.

استنساخ الكائنات

االستنساخ هي وسيلة خاصة لنسخ كائن، حيث إن النسخة املستنسخة من الكائن األصل تحتفظ بارتباطها به إذا تم 

التغيري فيه ) أي إذا تم تعديل الكائن األصيل سيتغري الكائن املستنسخ بنفس الطريقة ( .

بينام إذا تم تحويل الكائن املستنسخ ) نقل ، تحجيم ، استدارة ، انحراف ( يحدث بشكل مستقل اليؤثر عىل الكائن 

األصل .

: Inkscape وهذه بعض املالحظات حول االستنساخ يف

ميكن تغيري النمط ) لون ومنط التعبئة ..إلخ ( يف الكائنات املستنسخة بصورة مستقلة عندما يكون منط الكائن 	 

.)       Unset املستنسخ هو ) إلغاء التعيني

ميكن تشكيل مجموعة من الكائنات املستنسخة من كائن أصيل واحد ، وذلك من خالل استنساخ الكائن األصيل 	 

أكرث من مرة ثم تجميع هذه الكائنات يف مجموعة واحدة.

من املمكن استنساخ الكائن املستنسخ من كائن أصيل ، يف هذه الحالة إذا تم تغيري الكائن األصل سيؤدي ذلك 	 

إىل تغيري كل الكائنات املستنسخة ، بينام إذا تم تغيري الكائن املستنسخ األول سيؤدي فقط إىل تغيري الكائن 

املستنسخ منه ) الثاين ( أما الكائن األصل فال.
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تتوفر مجموعة من األوامر يف Inkscape للعمل مع الكائنات املستنسخة ، وهي يف:

 

 رشيط األوامر Command Bar ) أيقونة األمر استنساخ            ، وأيقونة األمر إلغاء ارتباط االستنساخ     	 

 	.) Clone ( من الخيار ) استنساخ Edit قامئة ) تحرير 

تظهر لك قامئة فرعية بها األوامر اآلتية :

) Alt + D (إنشاء استنساخ كائن من كائن أصل ، ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط :Create Clone

Create Tiled Clones: يقوم هذا األمر بفتح مربع حوار املستنسخات.

Unlink Clone: فك ارتباط االستتنساخ . أي إزالة االرتباط بني الكائن األصل والكائن املستنسخ منه  ) يف 

حالة تعديل الكائن األصل ال يتم ذلك يف الكائن املستنسخ منه (. ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط ) 

.) Shift + Alt + D

Relink to copied : إعادة ربط النسخ . أي ربط الكائن املستنسخ بالكائنات املكررة ) وليس املستنسخة(

للكائن األصل .

Select Original: يقوم هذا األمر بتحديد الكائن األصل ، ويستخدم هذا يف حالة البحث عن النسخة األصلية 

.) Shift + D ( للكائن املستنسخ، ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط

إذا كان هناك كائن مستنسخ من كائن آخر مستنسخ من كائن أصل ، فإنه عند النقر عىل هذا األمر ) حدد األصل   

Select Original ( سيتم رسم خط فاصل بني الكائن املستنسخ والكائن األصل ملدة ثانية واحدة.

:           Duplicate وتكرارالكائنات         create clone الفرق بني استنساخ الكائنات

ولتوضيح الفرق بينهام اتبع الخطوات اآلتية :

1.  ارسم أي شكل، وليكن الشكل اآليت ) اضغط عىل أداة النجمة        اخرت من لوح خيارات األداة  شكل النجمة 

وغريِّ عدد أركان النجمة إىل 45 ركًنا (.
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د الشكل باستخدام أداة التحديد     . 2.  َحدِّ

 )Create Clone (  ثم اخرت ) Clone(ثم اخرت منها األمر ) Edit 3. إلنشاء استنساخ من الشكل انقر يف القامئة )تحرير

أو انقر األيقونة      املوجودة يف رشيط أوامر الربنامح .

النجمة        أداة  ، وانقر يف  الشكل األصل  انقر يف  ثم   ، الشكل األصل  النسخة إىل جانب  الشكل  4. قم بسحب 

املوجودة يف صندوق األدوات يف الربنامج.

5.  قم بتغيري عدد أركان الشكل األصيل إىل                           ، وستالحظ )أي تغيري يف الشكل األصل يتم أيضا يف 

الشكل النسخة ( !

السابق واتبع نفس  الشكل  إنشاء استنساخ ) Create Clone ( يف  ( بداًل من   Duplicate ( 6. طِّبْق األمر تكرار 

الخطوات .. ثم الحظ الفرق بني الشكل األصل والشكل املكرر.

من املثال السابق تستطيع معرفة الفرق بني األمر إنشاء استنساخ ) Create Clone (واألمر تكرار)Duplicate ( فعند 

استخدام األمر إنشاء استنساخ )Create Clone ( فأيُّ تغيري يف الشكل األصل يتم أيضا يف الشكل النسخة، أما عند 

استخدام األمر تكرار   )Duplicate ( فإن أي تغيري يف الشكل األصل يوثر عىل الشكل املكرر بأي تغيري .

الشكل النسخة

الشكل النسخة

الشكل األصل

الشكل األصل
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تقليم وتقنيع الكائنات

التقليم ) Clipping ( والتقنيع ) Masking ( هي وسائل لتقييد أي جزء من الكائن ) أو مجموعة من الكائنات(

وجعله غري مريئٍّ. فاللقطة هي التي تستخدم يف إظهار مقطع ملسار الكائن ، بينام القناع فيستخدم يف اإلخفاء أو 

التحكم بدرجة شفافية، كائن معني أو درجة إضاءته عن طريقه يحدد عتامة الكائن الثاين . ويف كلتا الحالتني فإن 

الكائن الهدف ال يتغري ، وميكنك تحرير لقطة الكائن أو مساره أو قناعه والكائن يف نفس الوقت.

التقليم :

وميكن استخدام أي مسار أو شكل منتظم أو كائن نص كمسار للقطة ، ولتطبيق التقليم أو اللقطة ملقطع كائن :

ْد كالًّ من الكائن املراد فصه أو إقتطاعه واملسار املراد كلقطة ) يجب أن يكون مسار اللقطة أعىل الكائن ( .	  حدِّ

 	.) Set ( ثم من القامئة الفرعية اخرت األمر ) وضع Clip ( اخرت األمر ) لقطة Object من القامئة ) كائن

د الكائن ثم من القامئة ) كائن Object ( اخرت األمر ) لقطة Clip ( ثم من  إلزالة اللقطة أو التقليم عن الكائن ، حدِّ

.) Release القامئة الفرعية اخرت األمر ) إزالة

وميكنك تحرير مسار الكائن اللقطة وذلك بنقر أداة العقد           ، ثم نقر مسار الكائن املقتطع .
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التقنيع:

ولتطبيق التقنيع ميكنك استخدام كائن إىل كائن آخر كقناع :

حدد كالَّ من الكائن األول املراد إخفاؤه و أخذ درجة العتامة منه والكائن الثاين ) يجب أن يكون الثاين فوق 	 

الكائن األول(.

 	.)Set ( ثم من القامئة الفرعية اخرت األمر )وضع Mask ( اخرت األمر ) قناع Object من القامئة ) كائن

إلزالة القناع عن الكائن ، حدد الكائن ثم من القامئة ) كائن Object ( اخرت األمر ) قناع Mask ( ثم من القامئة 

.) Release الفرعية اخرت األمر ) إزالة
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الفصل السادس

المسارات في إنكسكيب
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إضــــاءة

المسارات

هي كائنات ) أشكال ( غري منتظمة . ويغطي هذا الفصل بعض مصطلحات املسارات يف برنامج Inkscape ، وكيفية 

تحرير  يتم  كيف  وأخريًا   ، املسارات  عىل  تطبيقها  ميكن  التي  التأثريات  بعض  يغطي  أنه  كام  املسارات،  هذه  إنشاء 

املسارات؟

املسارات ميكن أن تكون مفتوحة ) لها طرفان ( أو مغلقة ) ال تنتهي ( أو مركبة ) تتألف من مسارات مفتوحة ومغلقة(.

             مسار مفتوح                             مسار مغلق                                  مسار مركب
 

املسارات تختلف عن األشكال يف أنها ال تعتمد عىل بنية أو هيكل محدد سابًقا . فبعض األشكال التي لها تعاريف 

محددة ، عىل سبيل املثال شكل املستطيل يتم تعريفه من حيث العرض واالرتفاع )x و y( ، وميكنك تحجيم املستطيل 

مع املحافظة عىل الزوايا دون تغيري لكن ال ميكن أن تنقل نقطة الزاوية بشكل مستقل عن نقاط الزوايا األخرى. أما 

عند تحويل الشكل إىل مسار ميكنك عمل ذلك وتحريك أي من نقاط الزاوية إىل املكان الذي تريد .

ميكن تحويل شكل منتظم إىل مسار ولكن ال ميكن العكس عن طريق نقر القامئة ) مسار Path ( ثم اختيار األمر

 ) Object to Path           ( منها ، أو الضغط عىل )Shift+Ctrl+C( يف لوحة املفاتيح .

منحنيات بيزيير:

ميكن إنشاء سلسة من منحنيات بيزيري يف برنامج Inkscape .ومن املهم فهم الخصائص األساسية ملنحنيات بيزيري لرسم 

املسارات والتعديل عليها .

يتم تعريف منحنيات بيزيري بأربع نقاط ، اثنتان منها نقاط نهاية ) العقد الطرفية للمنحنى (، واثنتان منها نقاط تحكم 

) مقابض (وهذه مفيدة لتشكيل مسار منحنى بيزيري .

نقاط التحكم 

عقد النهاية 
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كام ميكن انضامم منحنيني أو أكرث من منحنيات بيزيري لتشكيل مسار أكرث تعقيدا. حيث يوضح الشكل اآليت انضامم 

اثنتني من منحنيات بيزيري تربطهام عقد من نسق سلس.

أما الشكل اآليت يوضح انضامم اثنني من منحنيات بيزيري تربطهام عقد من نسق زاوية .

كام ميكن انضامم خط مع منحنى يتم الربط بينهام بوجود عقد ركنية ) زاوية ( كام يف الشكل أدناه :

إنشاء المسارات:

يتيح لك برنامج Inkscape رسم مسارات باستخدام أداة قلم الرصاص ) مسارات حرة ( أو باستخدام أداة القلم 

) منحنيات بيزيري ( أو باستخدام أدوات رسم الخط ، كام ميكن إنشاؤها عن طريق تحويل األشكال املنتظمة إىل 

مسارات. عند رسم املسار باستخدام أداة قلم الرصاص وأداة القلم ) بيزيري ( فإن مسار الحد املرسوم يكون أسود 

الحايل  النمط  يعتمد عىل  املرسوم  املسار  فإن  الخط  أداة رسم  باستخدام  الرسم  بينام عند   ، وبعرض بكسل واحد 

للتعبئة والحد.

: Inkscape ونأيت ولتفصيل األدوات املستخدمة لرسم املسارات واملوجودة يف صندوق أدوات برنامج

أداة قلم الرصاص:

رمبا تكون هذه أسهل وسيلة لرسم املسار ، وللحصول عليه انقر يف أداة قلم الرصاص            من صندوق األدوات أو 

اضغط املفتاح ) F6 ( أو املفتاح ) P ( بعدها قم بتحريك القلم عىل لوحة الرسم لرتسم املسار الحر.

نقاط سلسة 

نقـــاط زاوية 
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فعند الضغط عىل املفتاح ) Shift ( عند الرسم فهذا يؤدي إىل تجاهل خطوط الشبكة ) الدليل( عند الرسم ، أما عند 

الضغط عىل املفتاح ) Alt ( أثناء الرسم فهذا ميكِّنك من وضع رسم تخطيطي ، وميكنك حذف املسار املرسوم غري 

.) Ctrl + Z ( أو ) Esc ( املكتمل بالضغط عىل املفتاح

يف بعض األحيان متيُل املسارات املرسومة باستخدام أداة قلم الرصاص إىل أن تكون مؤلفة من العديد من منحنيات 

بيزيري مام يؤدي إىل عدم انتظام املظهر. ميِكُنك تبسيط هذه املسارات وجعلها سلسة عن طريق نقر القامئة ) مسار 

.) Ctrl + L ( أو بالضغط عىل املفاتيح )         Simplify (، ثم اختيار األمر ) تبسيط Path

شكل املسار املرسوم بأداة قلم الرصاص بعد عمليات التبسيط عليه.

هناك وضعان ) منطان ( ممكنان لألمر ) تبسيط Simplify             ( : الوضع األول واالفرتايض هو معالجة كافة 

املسارات املحددة يف الكائن الواحد ، أما الوضع الثاين فهو معالجة كل مسار عىل حدة .

مالحظة: توجد مجموعة من الخيارات املتاحة عند استخدام أداة قلم الرصاص تم توضيحها سابقا يف الفصل الثاين 

من هذا الكتاب )صفحة ٣٥ ( .

أداة القلم ) بيزيري (

تُستخدم يف رسم مسارات تبدو كسلسلة من منحنيات بيزيري ، حيث تسمح هذه األداة بالتحكم أكرث بهذا النوع 

من املنحنيات ) بيزيري ( و للوصول إليها انقر أيقونة               املوجـودة يف صنـدوق أدوات الربنامج أو اضغط               

) Shift + F6 أو ) B ( يف لوحة املفاتيح.

لرسم مسار مكون من اثنني من منحنيات بيزيري اتبع الخطوات اآلتية :

بعد تنشيط أداة القلم ) بيزيري ( انقر بالزر األيرس للفأرة يف مساحة العمل ثم اسحب مؤرش الفأرة إىل موضع آخر 

مع االستمرار يف النقر عىل الزر األيرس للفأرة .

 

موضع النقطة الثانية
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إضــــاءة

عند الوصول للموضع الثاين ) النقطة املقابلة ( اترك الزر األيرس للفأرة ، ثم حرك املؤرش بشكل منحنى، الحظ سيكون 

املسار املرسوم باللون األحمر، وستالحظ أيضا ظهور نقطة التحكم األوىل يف املوضع الذي ترك فيه النقر عىل الزر 

األيرس للفأرة .

إلنشاء نقطة تحكم أخرى، عند وصول املورش عند موضع النقطة ) ج ( انقر مرة أخرى يف الزر األيرس للفأرة واستمر 

يف النقر مع سحب املؤرش لتصل إىل موضع النقطة ) د ( ثم اترك الزر األيرس للفأرة ،كام يف الشكل اآليت .

حرك املؤرش لألعىل بشكل منحنى ، ستالحظ أن املسار قبل نقطة التحكم الثانية سيتغري إىل اللون األخرض بينام املسار 

املرسوم بعدها إىل اللون األحمر.

إلنهاء املسار املرسوم انقر مرة واحدة لتثبيت موضع النقطة األخرية، ثم اضغط املفتاح )إدخال Enter ( من لوحة 

املفاتيح أو انقر بالزر األمين للفأرة، كام ميكنك إنهاءه بالنقر بالزر األيرسللفأرة نقرة مزدوجة ، لتحصل عىل مسار 

مكون من منحنيي بيزيري كام يف الشكل اآليت :

املسار النهايئ مكون من منحنيي بيزيري

 إلظهار العقد ونقاط التحكم بعد االنتهاء من رسم املسار كام هو موضح يف الخطوات السابقة ، انقر يف أداة العقد      

Tools Box املوجودة يف صندوق أدوات الربنامج

 

 

 

نقطة التحكم األوىل

نقطة ) ج (

نقطة ) د (
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معلومات مفيدة أثناء استخدام أداة القلم ) بيزيري (:

إلنشاء مسار خطوط مستقيمة ، انقر عىل لوحة الرسم ثم اسحب بالفأرة إىل الحد الذي تريد ثم انقر نقرة 	 

مزدوجة يف نقطة النهاية.

الضغط عىل 	   ، املرسوم  املسار  األخرية من  العقدة  ونقل  لتحريك   )  Arrow ( األسهم  مفاتيح  استخدام  ميكن 

 Alt ( يقوم بتحرك العقدة عرش مرات للخطوة الواحدة العادية أما الضغط عىل ) Shift + Arrow ( املفاتيح

Arrow + ( فيقوم بتحريك العقدة من خالل بكسل الشاشة .

 	.) Del ( أو املفتاح ) Backspace ( لحذف العقدة األخرية من املسار املرسوم ، استخدم املفتاح

 	.) Ctrl + Z ( أو اضغط ) Esc ( لحذف املسار غري املكتمل ، استخدم املفتاح

لتغيري القطاع غري املكتمل ) الخط األحمر( من منحنى إىل خط، استخدم ) Shift + L( أما لتغيري القطاع غري 	 

املكتمل من خط إىل منحنى فاستخدم ) Shift + U ( من لوحة املفاتيح.

لتمديد املسار املرسوم ، قم أوال بتحديد املسار ثم انقر واسحب من نقطة نهاية املسار إىل الحد الذي تريد.	 

إلغالق املسار ، انقر عىل أول نقطة بداية يف املسار املرسوم لتكون هي نفسها آخر نقطة نهاية عند وضع نقاط 	 

املسار.

مالحظة: توجد مجموعة من الخيارات املتاحة عند استخدام أداة قلم بزيري تم توضيحها سابقا يف الفصل الثاين 

من هذا الكتاب )صفحة ٣٥ (  .

:Calligraphy Tool أداة التخطيط

تستخدم هذه األداة يف رسم خطوط اليد . واملسارات الناتجة تختلف قليال عامَّ يتم رسمه باستخدام األداتني السابقتني 

) قلم الرصاص ، قلم بيزيري ( من حيث إن املسار املرسوم يكون عبارة عن مسارين متوازيني تقربيا مام يعطي عرضا 

متغريا ) سميك أو رفيع ( . ولتفعيل هذه األداة انقر األيقونة                 يف صندوق أدوات الربنامج Tools Box أو 

اضغط ) Ctrl + F6 ( أو ) C ( يف لوحة املفاتيح.
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رسم مسار باستخدام أداة التخطيط ، المسار السفلي يوضح كيف توضع العقد فيه.

ولرسم مسار باستخدام هذه األداة ، اتبع اآليت :

ْل أداة التخطيط           .	  فَعِّ

اسحب مؤرش الفأرة عىل لوحة الرسم لرتسم الخط .	 

الحظ عند رسم املسار االفرتايض السابق فإنه سيأخذ يف تعبئته النمط الحايل ) أي لون التعبئة والحد الحاليني (.

تستطيع عند رسم الخطوط بهذه األداة تحديد منط ثابت ال يتأثر بالنمط الحايل املحدد عن طريق مربع حوار ) 

تفضيالت إنكسكيب Inkscape Preferences ( بالنقر املزدوج يف األداة نفسها ، يظهر لك تفاصيل هذه األداة .

بعد تفعيل هذا الخيار فإن أي خطوط يتم رسمها باستخدام أداة التخطيط ستأخذ منطًا ثابتًا وهو النمط املحدد يف 

النافذة السابقة ) أي إّن كل الخطوط املرسومة بهذه األداة سيكون لون تعبئتها أحمر ولون حدها أسود وعرض الحد 

0.8 ( ال يتأثر بالنمط الحايل .

يف مربع حوار تفضيالت انسكيب Inkscape Perences يف هذه األداة أيضا يوجد األمر ) تحديد مسار جديد(

                                 للكائن فعند تفعليه فإن مسار الكائن املرسوم حديثا يبقى محدًد ا وواضًحا.

المسار يأخذ النمط الثابت 

المسار يظل محدًدا

ْل هذا الخيار ثم انقر في الزر Take from selection  ليأخذ  النمط الثابت نفس  َفعِّ
التعبئة والحد المحدد في النمط الحالي.
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مالحظة: توجد مجموعة من الخيارات املتاحة عند استخدام أداة التخطيط تم توضيحها سابقا يف الفصل الثاين من 

هذا الكتاب )صفحة ٣٦(  .

إنشاء مسارات من كائنات أخرى:

هناك عدة طرق لتوليد مسارات غري مبارشة يف برنامج Inkscape . حيث تتمثل هذه الطرق يف :

تحويل شكل منتظم ) مربع ، مستطيل .. الخ ( أو كائن النص إىل مسار .	 

تحويل مسار ) يتمثل يف حد الكائن ( إىل مسار.	 

إنشاء مسار لتتبع الصور النقطية .)سيتم تفصيلها الحًقا يف الفصل الثامن من هذا الكتاب (.	 

تحويل الشكل املنتظم أو كائن النص إىل مسار:

يتيح لك برنامج Inkscape إنشاء مسار من شكل منتظم من خالل أمر موجود يف القامئة )مسار Path ( وهو

) Object to Path           ( . حيث يقوم بتحويل الشكل املنتظم إىل مسار كائن، وتستطيع التحكم به وتعديله 

حسبام تريد ) أي ال تستطيع تعديل الشكل املنتظم إذا مل يتم تحويله إىل مسار(. ولتحصل عىل هذا األمر من لوحة 

.) Shift + Ctrl + C ( املفاتيح اضغط

تحويل النص إىل مسار تنتج عنه مجموعة من املسارات مع مسار واحد لكل حرف رسومي. هذا يسمح تتعديل 

الحروف والتحكم بها باإلضافة إىل ذلك يتم الحفاظ عىل أية سامت مخصصة )أي كاللون( للرموز الفردية.

تحويل حد كائن إىل مسار:

عند تحويل حد الكائن إىل مسار ينتج عنه خطان متوازيان من املسارات الفرعية . ومسار حد الكائن هو مجموعة 

من النقاط أو العقد تتصل فيام بينها لتشكل الكائن ، وتستطيع التحكم بهيئة حدود الكائن عن طريق هذه العقد.

لتحويل حد الكائن إىل مسار، انقر يف القامئة ) مسار Path ( من رشيط قوائم الربنامج ثم اخرت منها األمر

 ) Stroke to Path         ( أو ميكنك الضغط عىل ) Ctrl + Alt + C ( لوحة املفاتيح .

وتستطيع رؤية الفرق بني التحكم مبسار الكائن ) الشكل ( وبني التحكم بحدوده يف الشكلني اآلتيني :

نقاط ) عقد ( التحكم بمسار  
الكائن

نقاط ) عقد (التحكم بمسار 
حد الكائن
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وللتحكم مبسار حد الكائن اتبع الخطوات اآلتية :

1 .. Tools Box ارسم شكاًل ، ثم انقر يف أداة العقد          املوجودة يف صندوق األدوات 

2 ..) Stroke on Path ( اخرت األمر ) Path انقر يف الشكل لظهور النقاط ، ثم من القامئة ) مسار

تظهر لك عقد املسار ، انقر يف العقدة املراد تغيري حد املسار منها ثم اسحب اىل املوضع الذي تريد .. 3

تحرير المسارات

الوسيلة األساسية لتحرير املسارات يف برنامج Inkscape هو استخدام أداة العقد Node Tool          املوجودة يف 

صندوق األدوات لتعديل مسار واحد أو أكرث . حيث إنها تعترب أداة مرنة بالخيارات املصحابة لها من إضافة وحذف 

وتحريك العقد ، كام أن النسق التلقايئ السلس للعقد ميكِّن من نقلها مع الحفاظ عىل املنحنيات ناعمة سلسة .

لتفعيل أداة العقد انقر يف األيقونة        املوجودة يف صندوق األدوات Tools Box ، أو اضغط املفتاح ) F2 ( أو

 ) N ( ، بعد ذلك انقر املسار الذي ترغب يف تحريره ، ستظهر لك العقد عىل املسار املحدد وتستطيع بعد هذا 

إضافة مسارات إضافية أو إزالة مسارات من التحديد من خالل الضغط عىل ) املفتاح Shift + الزر األيرس للفأرة (.

سيتم  باختصار  العقد  تحت  الواقعة  للمسار  العريضة  الخطوط  فإن  املسار  فوق  العقد         أداة  وضع  عند 

إنكسكيب )تفضيالت  حوار  مربع  خالل  من  وذلك  ولونها  الخطوط  هذه  مدى  تغيري  ميكنك  مام   ، عرضها 

  Inkscape Preferences          ( يف قسم أداة العقد  ، ولتحصل عىل مربع الحوار السابق انقر نقرة مزدوجة يف أداة 

  )             Inkscape Preferences ( ثم اخرت األمر منها ) تفضيالت إنكسكيب File العقد أو اذهب للقامئة ) ملف

أو اضغط ) Shift + Ctrl + P ( يف لوحة املفاتيح.

كام ميكنك تحسني األداء عند العمل باستخدام هذه األداة وذلك عن طريق تعطيل استكامل خطوط املسار عند 

سحب العقد أو تعطيل استكامل املسار نفسه أثناء سحب العقد .

التشابه بين العقدة وتحرير الكائن

العقد  مع  األساليب  نفس هذه  استخدام  ميكنك  كام   ، الكائنات  مع  واألشياء  األساليب  من  بالعديد  القيام  ميكنك 

وبالذات يف تحديد العقد ونقلها، عىل سبيل املثال ميكنك استخدام مفاتيح األسهم يف نقل الكائنات املحددة بأداة 

التحديد من صندوق األدوات Tools Box ، كذلك تتحرك العقد املحددة بنفس الطريقة السابقة عند تنشيط أداة 

العقد        ويعتمد تحريك الكائنات والعقد باألسهم باالعتامد عىل عامل الدفع ) الوكزة  Nudge factor (والذي 

 ) Steps ( يف مقطع )خطوات         Inkscape Preferences ميكنك تحديده يف مربع حوار) تفضيالت إنكسكيب

من الخيار :
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تحديد العقد

لتحرير العقد يجب أوال تحديدها ) باستثاء عند النقر وسحب املسار فهذا سيحرك املسار من خالل تعديل مسار 

املقابض عىل أقرب العقد ( ، وتستطيع أن متيز العقد التي يتم تحديدها عن طريق تغري لونها وكذلك توسٌع بسيٌط 

يف حجمها. كام ميكنك تحديد عقد من مسارات مختلفة يف نفس الوقت عند تحديد املسارات ، افرتاضيًا تظهر مقابض 

يف العقد املحددة مع مؤرشات عن العقد املجاورة .

ميكن تحديد العقد لتحريرها بعدة طرق:

النقر بالزر األيرس للفأرة عىل العقدة لتحديد العقدة . العقدة تتحول إىل اللون األحمر عند وضع املؤرش فوقها 	 

بإمكانك بعد ذلك تحديدها أو ال. كام ميكنك تحديد العقدة وتحريكها بخطوة واحدة من خالل النقر فوقها 

وسحبها .

النقر بالزر األيرس للفأرة عىل املسار لتحديد العقد الواقعة عىل جانبي املكان الذي تم النقر فيه . عند وضع 	 

املؤرش عىل املسار يظهر رمز اليد مع املؤرش، بعد ذلك ميكنك النقر عليه لتحديد العقد عىل جانبيه .

السحب بالزر األيرس للفأرة عىل العقد لتحديدها ) أي يتم تحديد كل العقد التي تدخل ضمن مربع التحديد 	 

بالسحب (. للقيام بذلك يجب عليك ضغط املفتاح ) Shift ( قبل و أثناء السحب بالفأرة لتحديد العقد .

مالحظات:

ميكنك إزالة التحديد عن العقد بضغط املفتاح ) Shift ( مع استخدام إحدى طرق التحديد السابقة.	 

ميكنك إضافة أو إزالة العقد من التحديد عن طريق وضع مؤرش الفأرة فوق العقد واستخدام عجلة الفأرة ) 	 

تحريك العجلة إىل األعىل إلضافة عقد وتحريك العجلة إىل األسفل إلزالة التحديد عن العقد (.

 	.) Page Up ( و ) Page Down ( ميكنك التحكم بوضع عجلة الفأرة باستخدام املفتاحني

الضغط عىل املفتاح ) Tab ( يستخدم لتحديد العقدة التي تيل العقدة املحددة يف املسار أي ينتقل التحديد من 	 

العقدة املحددة إىل العقدة التالية وهكذا إىل آخر املسار ، أما الضغط عىل املفتاحني ) Shift + Tab ( فيقوم 

بتحديد العقدة السابقة للعقدة املحددة يف املسار.
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يف حالة عدم تحديد نقطة يف املسار وتم الضغط عىل املفتاح Tab فإن التحديد يبدأمن العقدة األوىل يف املسار.

املتفاحان ) Ctrl + A ( يقوم بتحديد كل العقد يف املسار .	 

املفتاح ) ! ( يقوم بعكس التحديد من العقدة املحددة إىل العقد غري املحددة يف املسار. ولتنشيط عمل هذا 	 

املفتاح البد من تحديد عقدة عىل األقل يف املسار ، أما الضغط عىل ) Alt + ! ( يقوم بعكس التحديد يف كافة 

العقد املكونة للمسار )أو املسار نفسه( وال يشرتط تحديد أي عقدة يف املسار لتنشيط هذا األمر .

تحرير العقد

تحرير العقد باستخدام الفأرة:

ميكنك استخدام الفأرة يف تحريك العقد والتحكم بها ومعالجتها وذلك من خالل سحب هذه العقد ، كام ميكنك تغيري 

شكل املسار بني عقدتني من خالل سحب املسار ، وأيضا ميكنك إدارج العقد يف أي مكان عىل طول املسار من خالل 

.)Ctrl + Alt ( النقرة املزدوجة عىل املسار أو من خالل النقر عىل املسار مع الضغط عىل املفتاحني

العقد:

السحب بالزر األيرس للفأرة : لتحريك العقد املحددة ، فإذا كانت جميع العقد محددة يف املسار وبدأ سحب 	 

املؤرش من عقدة محددة فإن جميع العقد ستتحرك ، أما إذا بدأ السحب من عقدة غري محددة فإن هذه العقدة 

ستتحرك فقط وبقية العقد تكون ثابتة .

املفتاح ) Ctrl ( + السحب بالزر األيرس للفأرة : يقوم بتحريك العقد املحددة إما أفقيا أو رأسيا .	 

املفتاح ( Ctrl ) + املفتاح ( Alt( + السحب بالزر األيرس للفأرة : يقوم بتحريك العقدة املحددة بشكل خطي 	 

إىل جانب اليمني أو اليسار.

الشبكة والخطوط املرشدة يف 	  لتأثري  : يقوم بتعطيل مؤقت  للفأرة  بالزر األيرس  املفتاح ) Shift ( + السحب 

العقد .

املفتاح ) Space ( + السحب بالزر األيرس للفأرة : يقوم بنسخ املسار حتى لو مل يحدد عدد كثري من العقد فيه 	 

بحيث إن كل نسخة ستكون منفصلة عن األخرى .

املقابض:

اللون  ، بالتايل فإن نقاط التحكم ستتحول إىل  الفأرة فوق نقاط التحكم يف املسار  يتم تنشيط املقابض عند مرور 

األحمر . وميكنك أن تستخدم املفاتيح ) Shift ( و ) Ctrl ( و ) Alt ( مع طرق تحرير مقابض العقد التالية :
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السحب بالزر األيرس للفأرة : لتحريك املقابض .	 

املفتاح ) Shift ( + السحب بالزر األيرس للفأرة : لتدوير مقابض العقد مع العقد وهذه مفيدة لعقد الزاوية .	 

املفتاح ) Ctrl ( + السحب بالزر األيرس للفأرة : تحافظ عىل سري مقابض العقد بشكل خطي أفقيا أو رأسيا عند 	 

تحريكها.

املفتاح ) Alt ( + السحب بالزر األيرس للفأرة : يقوم بتغيري الزاوية عىل حسب سحب املقابض .	 

التحويالت

مجموعة العقد املحددة ميكنها أن تتحول مثل الكائن متاما . وذلك من خالل نقر األيقونة         املوجودة يف لوح 

خيارات التحكم بأداة العقد           حيث ميكنك عن طريق هذا الخيار تحجيم العقد املحددة ، كام ميكنك التبديل 

من وضع التحجيم إىل وضع التدوير واالنحراف عن طريق الضغط عىل املفتاحني ) Shift + H ( يف لوحة املفاتيح 

وهذه ال تعمل مع أداة التحديد .

تحرير العقد باستخدام لوحة املفاتيح:

تستطيع استخدام لوحة املفاتيح يف إضافة العقد وحذفها، وتغيري نوعها، ضم وفك املسارات وللتعامل مع اختصارات 

املهام السابقة للوحة املفاتيح ميكنك الرجوع إىل تفصيل خيارات لوح التحكم بأداة العقد          .

مالحظة: فيام ييل ستالحظ استخدام مفاتيح ) ميني Right ( أو مفاتيح ) يسار Left ( لوحة املفاتيح من املفاتيح 

التي تقوم بعمل تعديالت يف املسار كمفتاح ) Ctrl ( واملفتاح ) Alt ( أي مفاتيح جهة اليمني من رشيط الفضاء 

Space Bar تختلف عن مفاتيح جهة اليسار من لوحة املفاتيح يف إجراء تعديالت املسار .

تستخدم مفاتيح التعديل جهة اليمني يف تعديل مقبض ميني العقدة ، بينام مفاتيح التعديل جهة اليسار تستخدم يف 

تعديل مقبض يسار العقدة.

العمليات التي تقوم بها املفاتيح عىل عقد متعددة:

ولعمل العمليات املوجودة أدناه عىل عقد املسار فالبد من التمييز أن يف حالة تحديد عقدة وتطبيق إحدى العمليات 

املحددة  فالعقد  أكرث  أو  بتحديد عقدتني  فإذا قمت  املسار.  أكرث يف  أو  باملقارنة مع تحديد عقدتني  عليها يختلف 

تترصف ككائن يف التحجيم واالستدارة حول مركز التحديد .

توضيح بعض مهام املفاتيح :

مفتاح ) السهم Arrow ( : يقوم بتحريك العقد املحددة من خالل عامل الوكزة ) 1 بكسل SVG افرتاضيا (.	 

مفتاح ) Shift ( + مفتاح ) السهم Arrow (: يعمل عىل تحريك العقد املحددة من قبل عامل الوكزة عرش 	 

مرات يف الخطوة الواحدة.
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مفتاح ) Alt( + مفتاح ) السهم Arrow (: يقوم بتحريك العقد املحددة واحد بكسل واحد شاشة .	 

مفتاح ) Shift ( + مفتاح ) Alt ( + مفتاح ) السهم Arrow (: يعمل عىل تحريك العقد املحددة عرش بكسالت 	 

شاشة .

مقابض التحجيم:

التحجيم عملية تنطبق عىل مقابض العقدة املحددة وليس بشكل مبارش عىل الكائن . ولتطبيق التحجيم البد من 

تحديد عقدة ثم تطبيق اآليت :

 	 SVG املفتاح ) . ( أو املفتاح ) > ( : توسيع املقابض عىل جانبي العقدة املحددة خطوة مقياس ) 1 بكسل

افرتاضيا(.

 	 SVG املفتاح ) , ( أو املفتاح ) < ( : تقصري املقابض عىل جانبي العقدة املحددة خطوة مقياس ) 1 بكسل

افرتاضيا(.

) Right_Ctrl + . < ( ، ) Right_Ctrl +() أو ) . Left_Ctrl + <( ، ) Left_Ctrl +(: توسيع التعامل مع جانب 	 

واحد من العقدة املحددة. ولتنفيذ ذلك استخدم مفتاح) Ctrl ( املوجود يف يسار لوحة املفاتيح فإنه يحدد 

املقبض يف أقىص اليسار ، بينام اختيار مفتاح ) Ctrl ( املوجود يف اليمني فيؤدي إىل تحديد مقبض أقىص اليمني.

) Right_Ctrl + , > ( ، ) Right_Ctrl + ( أو ) , Left_Ctrl + >( ، ) Left_Ctrl + (: تقصري املقابض عىل 	 

جانب واحد من العقد املحدد. انظر أعاله للحصول عىل استخدام مفتاح ) Ctrl ( مع بقية املفاتيح يف تقصيري 

املقابض إما يف جهة اليمني أو يف جهة اليسار.

) Right_Alt + . < ( ، ) Right_Alt + ( أو ) . Left_Alt + <( ، ) Left_Alt + ( : توسيع التعامل مع جانب 	 

واحد من العقدة التي تم تحديدها بكسل واحد شاشة. انظر أعاله للحصول عىل استخدام مفتاح ) Alt ( مع 

بقية املفاتيح.

)Right_Alt + , ( > ) ، ) Right_Alt + ( أو ) , Left_Alt + >( ، ) Left_Alt + (: معالجة تقصري يف جانب 	 

واحد من العقدة التي تم تحديدها بكسل واحد شاشة. انظر أعاله للحصول عىل استخدام مفتاحي ) Alt ( مع 

بقية املفاتيح.

مقابض التدوير:

. ولتطبيق  الكائن  بالتناوب وليس بشكل مبارش عىل  العقدة املحددة  العملية تنطبق عىل مقابض  التدوير عملية 

التحديد البد من تحديد العقدة ثم تطبيق اآليت:

املفتاح ) [ (: تدوير مقابض العقدة املحددة عكس عقارب الساعة )15 درجة افرتاضيا(.	 
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املفتاح ) ] (: تدوير مقابض العقدة املحددة يف اتجاه عقارب الساعة )15 درجة افرتاضيا(.	 

) Right_Ctrl + [ (، ) [ +Left_Ctrl  ( : تدوير مقبض عىل جانب واحد من العقدة املحددة عكس عقارب الساعة 

.) Ctrl ( يف جهة اليسار يحدد املقبض يف أقىص اليسار ، بينام ) Ctrl ( املوجود يف اليمني يحدد مقبض أقىص اليمني 

، كام هو موضح سابقا. يعمل فقط مع العقد الركنية.

) Right_Ctrl + [ (، ) [+ Left_Ctrl  ( : تدوير مقبض عىل جانب واحد من العقدة املحددة يف اتجاه عقارب 	 

الساعة. انظر أعاله للحصول عىل استخدام مفتاحي ) Ctrl ( يف تدوير املقابض .فيعمل فقط مع العقد الركنية.

) Right_Alt + [ )، ) [ +Left_Alt ( : تدوير مقبض عىل جانب واحد من العقدة املحددة بواسطة عكس بكسل 

واحد شاشة. انظر أعاله للحصول عىل استخدام مفتاح )Alt ( األيرس مع املقبض اليسار أما ) Alt ( األمين مع املقبض 

اليمني . فيعمل فقط مع العقد الركنية.

) Right_Alt + [ (، ) [+ Left_Alt ( : تدوير مقبض عىل جانب واحد يف اتجاه عقارب الساعة العقدة املحددة 	 

بواسطة بكسل واحد شاشة. انظر أعاله للحصول عىل استخدام مفتاح ) Alt ( األيرس مع املقبض اليسار أما     

 ) Alt ( األمين مع املقبض اليمني . يعمل فقط مع العقد الركنية.

:) Align and Distribute تحرير العقد باستخدام مربع حوار ) محاذاة و توزيع

يحوي مربع حوار ) محاذة وتوزيع Align and Distribute           ( عىل أوامر خاصة لتحرير العقد عندما تكون 

أدة العقد         نشطة. وميكنك الحصول عليه عن طريق النقر يف القامئة  ) كائن Object ( ثم اختيار ) محاذة وتوزيع    

Align and Distribute        ( أو الضغط عىل )Shift + Ctrl + A ( من لوحة املفاتيح.

هذه األوامر تقوم مبحاذاة وتوزيع العقد املحددة ، كام أنها مفيدة يف وضع النقاط بالتساوي عىل خط مستقيم ، 

كام يف الشكل اآليت :

املسار مكون من عقد متصلة من خالل قطاعات خطوط مستقيمة مرتفعة أو منخفظة ، ولكن عند تطبيق املحاذاة 

عليه ستكون متساوية املستوى عىل نفس الخط.

الجزء الخاص بتحرير العقد في مربع حوار محاذاة 
وتوزيع
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وتفصيل هذه األوامر :

: محاذاة العقد املحددة بالتساوي عىل طول الخط األفقي .

: محاذاة العقد املحددة بالتساوي عىل طول الخط العمودي.

: توزيع العقد املحددة أفقيا .

: توزيع العقد املحددة رأسيا .

العقد السلسة التلقائية:

العقد السلسة التلقائية هي العقد الخاصة بتعديل املسار تلقائيا بشكل سلس عند سحبها، أيُّ عقدة فيه ، ولتطبيقها 

 ) Shift + A ( عىل املسار انقر يف األيقونة       املوجودة يف لوح خيارات التحكم بأداة العقد.        أو الضغط عىل

يف لوحة املفاتيح .

العقد السلسة التلقائية تعود إىل العقد العادية وميكنك رؤية عملها عليها إما بتحريك مقابض العقد أو إذا قمت 

بتحريك املسار عىل جانبي العقد .

من مظاهر استخدام عقد املسارات عىل شكل سلس . الحظ تحول شكل املسار من اليمني إىل اليسار ، املسار يف 

البداية مكون من عقد ركنية بعد ذلك تم تفعيل العقد السلسة عليه و سحب املسار بني العقد.

مثال : استخدام تحرير املسارات والعقد يف رسم فنجان قهوة:

أوال : رسم الفنجان :

لرسم فتحة فنجان القهوة استخدم أداة التخطيط      املوجودة يف صندوق األدوات أو اضغط عىل املفتاحني      	 

) Ctrl + F6 ( يف لوحة املفاتيح ، ثم ارسم املسار أدناه عىل لوحة الرسم :

بعد رسم املسار السابق انقر يف أداة العقد        لتظهر لك عقد مسار .	 
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التحديد 	  إطار  ليشمل  الرسم  لوحة  الفأرة عىل  املسار وذلك بسحب مورش  املوجودة عىل  العقد  د جميع  حدِّ

جميع العقد .

تبسيط           	   ( األمر  اختيار  خالل  خالل  من  وذلك   ،  ) املسار  عىل  الظاهرة  العقد  عدد  قلِّْل  أي   ( املسار  ط  بَسِّ

.)Path ( من قامئة )مسار Simplify

د جميع العقد ثم انقر يف األيقونة      املوجودة يف لوح التحكم بخيارات أداة 	  لتحويل زوايا العقد إىل حادة ، حدِّ

العقد     لتحصل عىل الشكل أدناه :

 	.)Shift(  د العقد املوجودة يف أسفل املسار وذلك باختيار العقد مع الضغط عىل املفتاح حدِّ

حرّك العقد املحددة لألسفل باستخدام السهم السفيل يف لوحة املفاتيح ، لتحصل عىل الشكل أدناه :	 

بعد تحريكها حول العقد املحددة استبعد العقدة األخرية من املسارإىل عقد سلسة وذلك بنقر األيقونة سلس 	 

تلقايئ          املوجودة يف لوح التحكم بأداة العقد     .
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احذف العقد السلسة املحددة وذلك بنقر األيقونة              املوجودة يف لوح خيارات التحكم بأداة العقد    ، 	 

لتحصل عىل الشكل أدناه :

د العقد املوجودة يف أعىل العقد السابقة وذلك بالنقر فيها مع املفتاح ) Shift ( ، ثم َحوِّل العقد املحددة 	  حدِّ

إىل عقد سلسة وذلك من خالل النقريف األيقونة سلس تلقايئ        . املوجودة يف لوح خيارات التحكم بأداة 

العقد       .

احذف العقد السلسة املحددة أعاله وذلك بنقر األيقونة          املوجودة يف لوح خيارات التحكم بأداة العقد     	 

لتحصل عىل الشكل أدناه :

 	.) Shift ( د العقد كام يف الشكل أدناه ، وذلك باختيار العقد مع الضغط عىل املفتاح حدِّ

َحوِّلْها إىل عقد سلسة بالنقر عىل األيقونة سلس تلقايئ        املوجودة يف لوح خيارات التحكم بأداة العقد     .	 

احذف العقد املحددة أعاله وذلك بنقر األيقونة              املوجودة يف لوح خيارات التحكم بأداة العقد     .	 
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د العقد كام يف الشكل أدناه ، ثم َحوِّل العقد املحددة إىل عقد سلسة .	  حدِّ

احذف العقد املحددة أعاله ، لتحصل يف النهاية عىل شكل فتحة الفنجان .	 

ارسم مساًرا أسفل فتحة فنجان القهوة ، استخدم أداة التخطيط          املوجودة يف صندوق األدوات كام يف 	 

الشكل أدناه :

انقر يف أداة العقد         املوجودة يف صندوق األدوات ثم يف املسار املرسوم لتظهر لك عقد املسار .	 

د جميع العقد 	  ستالحظ ظهور عدد كبري من العقد ، ميكنك تبسيط هذا املسار أي تقليل عدد العقد فيه ، حدِّ

يف املسار املرسوم وذلك بسحب مؤرش الفأرة ليحوي إطار التحديد عىل جميع العقد ، ثم اخرت األمر ) تبسيط 

.) Path ( من قامئة  ) مسار Simplify
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تلقايئ           	  سلس  األيقونة  عىل  بالنقر  وذلك  سلسة  عقد  إىل  َحوِّلها  ثم   ، أدناه  الشكل  يف  املوضحة  العقد  د  حدِّ

املوجودة يف لوح خيارات التحكم بأداة العقد     .

لتحصل عىل الشكل أدناه :	 

لتعديل مسار الخط املرسوم والحصول عىل الشكل املناسب للمسار ، ميكنك تعديله عن طريق سحب العقد أو 	 

القطاعات الواصلة بينها ، لتحصل يف النهاية عىل الشكل أدناه.
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ارسم مساًرا آخر أسفل الفنجان، استخدم أداة التخطيط          املوجودة يف صندوق األدوات ، كام يف الشكل 	 

أدناه :

انقر يف أداة العقد        املوجودة يف صندوق األدوات ثم يف املسار املرسوم لتظهر لك عقد املسار .	 

ستالحظ ظهور عدد كبري من العقد ، ميكنك تقليل عدد العقد فيه أي تبسيطه ، وذلك من خالل اختياراألمر       	 

.) Path ( من قامئة ) مسار Simplify تبسيط (

بعد تبسيط املسار ميكنك تعديل املسار وتشكيله عىل حسب ما تراه مناسبًا من خالل سحب العقد أو القطاعات 	 

الواصلة بينها ، كام ميكنك تعديل املسار باستخدام الخيارات املوجودة يف لوح التحكم بأداة العقد          )سلس 

د العقد املرادة أوال . تلقايئ          ، زوايا ركنية حادة        ، حذف عقد              ( - حدِّ

لرسم مقبض الفنجان ، انقر يف أداة التخطيط             املوجودة يف صندوق األدوات وارسم املقبض عىل لوحة 	 

الرسم، بعد ذلك قم بإظهار عقد املسار وذلك من خالل النقر يف أداة العقد           ثم نقر املقبض .
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قامئة             	  من   )  Simplify تبسيط   ( باختياراألمر  وذلك   ) عليه  الظاهرة  العقد  عدد  قلل   ( املقبض  مسار  ْط  بَسِّ

.) Path مسار (

د جميع العقد يف املقبض ثم َحوِّلْها إىل عقد سلسة ، انقر يف األيقونة سلس تلقايئ           .   املوجودة يف 	  حدِّ

لوح خيارات التحكم بأداة العقد

د العقد الثالث املوضحة يف الشكل أدناه ، ثم حركها لألعىل ) استخدم األسهم يف لوحة املفاتيح (.	  حدِّ

احذف العقد السلسة املحددة يف الشكل أعاله لتحصل عىل :	 

د العقد املوضحة يف الشكل أدناه ، ثم احذفها وذلك بنقر األيقونة             املوجودة يف لوح خيارات التحكم 	  حدِّ

بأداة العقد      .

بنقر 	  َحوِّلْها إىل عقدة ذات زواية حادة وذلك  املقبض يف األسفل ثم  نهاية  املوجودة يف  الركنية  العقدة  د  حدِّ

األيقونة      املوجودة يف لوح خيارات التحكم بأداة العقد

حاول تعديل املقبض كام تراه مناسبًا بسحب العقد املوجودة عىل املسار أو بسحب القطاعات الواصلة بينها ، 	 

بعد االنتهاء من ذلك َحرِّك املقبض لألسفل من خالل تحديد جميع عقد املقبض واستخدام األسهم املوجودة عىل 

لوحة املفاتيح لتحصل يف النهاية عىل الشكل اآليت :
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ارسم مساًرا آخر ) منحنى ( - استخدم أداة التخطيط          املوجودة يف صندوق أدوات الربنامج لعمل ذلك . 	 

د العقد الوسطية فيه ثم َحوِّلْها إىل عقد  ط املسار وحدِّ انقر يف أداة العقد         ثم يف املسار املرسوم ، ثم بَسِّ

سلسة ) استبعد العقد الركنية من التحديد(.

احذف العقد السلسة املحددة بالنقر يف األيقونة            ا ملوجودة يف لوح خيارات التحكم بأداة العقد     .	 

ْل مسار املنحنى املرسوم وذلك من خالل سحب القطاعات الواصلة بني العقد أو بسحب العقد بحيث يصبح 	  عدِّ

املسار كام يف الشكل أدناه :

د الشكل الناتج من تعديل مسار املنحنى وذلك بالنقر يف أداة التحديد     ، ثم انقر عىل الشكل بالزر األمين 	  حدِّ

.) Ctrl + D ( أو اضغط املفتاحني ) Duplicate للفأرة وستظهر لك قامئة منسدلة اخرت منها األمر ) تكرار
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انقل الشكل املكرر إىل أسفل فنجان القهوة ، ثم أَظِْهْر مقابض التدوير لتدوير الشكل كام يف الشكل أدناه :	 

ارسم مساراً آخر ) منحنى ملتٍو ( - استخدم أداة التخطيط           املوجودة يف صندوق أدوات الربنامج لعمل 	 

د العقد الوسطية فيه ثم َحوِّلْها إىل  ط املسار وحدِّ ذلك . انقر يف أداة العقد      ثم يف املسار املرسوم ، ثم بَسِّ

عقد سلسة ) استبعد العقد الركنية من التحديد (.

ل مسار املنحنى امللتوي وذلك بسحب بعض العقد بعد تحديدها أو بسحب القطاعات الواصلة بينها لتحصل 	  عدِّ

يف النهاية عىل الشكل أدناه :
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بعد رسم املسارات السابقة ميكنك اآلن تكملة بقية املسارات اآلخرى يف فنجان القهوة مستخدما نفس الخطوات 	 

السابقة لعمل ذلك ، لتحصل يف النهاية عىل شكل فنجان القهوة كام يف الشكل أدناه :

املسارات              	  جميع  تحديد  خالل  من  وذلك  واحًدا  كائًنا  لتصبح  املرسومة  املسارات  جميع  تجميع  ميكنك  كام 

 Command استخدم أداة التحديد     ( ثم النقر يف أيقونة التجميع           املوجودة يف رشيط أوامر الربنامج (

.Tool

ثانيا : تلوين فنجان القهوة :

لتلوين فنجان القهوة سنستخدم أداة الشكل البيضوي يف رسم أشكال بيضوية ثم تحويلها إىل مسارات ثم إظهار 

العقد للتحكم باملسارات وتشكيلها حسب ما تراه مناسبًا .

ارسم شكاًل بيضويًا يف وسط فنجان القهوة ) استخدم أداة الشكل البيضوي           املوجودة يف صندوق األدوات 	 

ة إىل اللون البني . ( ، َغريِّ لون تعبئة الشكل البيّضوي وحدِّ
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 	 )Path( من قامئة ) مسار Object to Path حوِّل الشكل البيّضوي إىل مسار وذلك باختيار األمر ) كائن إىل مسار

، ثم أَظِْهْر عقد املسار بالنقر يف أداة العقد      ثم انقر يف الشكل .

د جميع العقد يف مسار الشكل البيضوي ، ثم قم بإضافة عقد أخرى يف املسار بالنقر يف األيقونة              املوجودة 	  حدِّ

يف لوح خيارات التحكم بأداة العقد
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ِحوِّل العقد يف املسار إىل ) سلسة ( وذلك بنقر األيقونة           املوجودة يف لوح خيارات التحكم بأداة العقد     .	 

ل مسار الشكل البيضويِّ وذلك بسحب بعض العقد أو بسحب القطاعات الواصلة بينها لتحصل عىل الشكل 	  عدِّ

أدناه :

د املسار الناتج من تعديل الشكل البيضويِّ )استخدم أداة التحديد     يف صندوق األدوات ( ، ثم انقل الشكل 	  حدِّ

إىل الخلف بنقر األيقونة            املوجودة يف لوح خيارات التحكم بأداة التحديد
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ارسم شكاًل بيضاويًا آخر يف أسفل الفنجان ليأخذ نفس تعبئة الشكل السابق ) اللون البني ( ، ثم َحوِّل الشكل 	 

إىل مسار بالنقر يف القامئة ) مسار Path ( ثم اختيار األمر ) مسار إىل كائن Object to Path ( ، بعد ذلك قم 

بإظهار عقد املسار بالنقر يف أداة العقد          ثم عىل مسار الشكل املرسوم.

د العقد الثالث املوضحة يف الشكل أدناه ، ثم َحوِّلْها إىل عقد سلسة بالنقر يف األيقونة        املوجودة يف لوح 	  حدِّ

خيارات التحكم بأداة العقد      .

ْل مسار الشكل بسحب القطاعات الواصلة بني العقد ، أو بسحب العقد نفسها لتحصل عىل الشكل أدناه :	  َعدِّ

د مسار الشكل الناتج ) استخدم أداة التحديد لعمل ذلك ( ، انقل الشكل إىل القاع ) خلف املسارات السابقة 	  حدِّ

كلها ( بنقر األيقونة            املوجودة يف لوح خيارات التحكم بأداة التحديد
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ارسم شكاًل بيضويًّا آخر ليأخذ تعبئًة ذاَت لوٍن ذهبيٍّ ، حوِّل الشكل إىل مسار ثم قم بإظهار عقد املسار بالنقر 	 

د جميع عقد املسار ثم َحوِّلْها إىل عقد سلسة . يف أداة العقد        ثم يف مسار الشكل املرسوم ، حدِّ

ل مسار الشكل املرسوم بسحب العقد نفسها أو القطاعات الواصلة بينها ،كام قم بتحول العقدة املوضحة 	  عدِّ

أدناه إىل زاوية حادة بنقر األيقونة      املوجودة يف لوح خيارات التحكم بأداة العقد         لتحصل عىل :

انقل مسار الشكل املرسوم إىل الخلف بنقر األيقونة ) إىل الخلف         ( املوجودة يف لوح خيارات التحكم بأداة 	 

التحديد      وذلك بعد تحديده ) مينكك النقر عىل أيقونة ) إىل الخلف( أكرث من مرة لنقل الشكل إىل املكان 

املناسب( .

بعد رسم وتعديل مسارات األشكال البيضوية السابقة ميكنك اآلن تكملة بقية املسارات األخرى يف فنجان القهوة 	 

مستخدما نفس الخطوات السابقة لعمل ذلك ، لتحصل يف النهاية عىل شكل فنجان القهوة النهايئ بعد تلوينه 

كام يف الشكل أدناه :
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نحت العقد

طريقة النحت يف العقد و الخاصة بأداة العقد          هي طريقة تسمح لك مبعالجة وتعديل مسار العقد . وميكنك 

أيضا إجراء النحت عىل مجموعة من العقد يف نفس الوقت وذلك عن طريق تحديد العقد املراد التعديل فيها ثم 

سحب إحدى العقد املحددة بالفأرة مع الضغط عىل املفتاح )Alt ( أثناء السحب ، ستالحظ أن بقية العقد تَْنجرُّ وراء 

العقدة املحددة التي يتم التعديل فيها ، أما العقد غري املحددة فستظل ثابتة ال تتحرك .

ولضبط مجموعة من العقد باستخدام طريقة النحت:

ليكن لديك خط مستقيم مكون من مجموعة من العقد ، كام يف الشكل أدناه :	 

قم بتحديد العقد وسط الخط املستقيم واسحب العقدة املحددة املوجودة يف وسط الخط لألسفل مع استمرارية 	 

الضغط عىل املفتاح ) Alt ( أثناء السحب .

أما يف حالة تحديد العقدة املوجود أقىص اليسار يف الخط املستقيم وسحب العقدة املحددة الوسطى منها مع 	 

استمرارية الضغط عىل املفتاح ) Alt ( أثناء السحب ، يظهر لك الخط بهذا الشكل :
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ولضبط مجموعة عقد بطريقة النحت يف شكل معني

ليكن لديك شكل مرسوم عىل سبيل املثال بأداة النجمة             ، أوال قم بتحويل الشكل إىل مسار مكون من 	 

مجموعة من العقد ، كام يف الشكل أدناه :

د العقد املراد إجراء النحت فيها :	  حدِّ

ثم قم بتطبيق النحت عىل العقدة وذلك بسحب العقدة املحددة املوجود يف اليسار مع استمرارية الضغط عىل 	 

) Alt ( أثناء السحب.

تطبيق طريقة النحت يف النصوص

ميكنك تطبيق طريقة النحت يف العقد يف النصوص أيًضا وبنفس الطريقة،  يجب أوال تحويله إىل مسار ثم تطبيق 

النحت يف العقد املوجودة عليه ، كام ييل :
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يف النص األعىل تم تحويله أوال إىل مسار ثم تحديد العقد يف كامل النص ، بعد ذلك تم سحب إحدى العقد املحددة 

يف وسط النص إىل أعىل ، كام تم سحب إحدى العقد املحددة من اليمني إىل األسفل ومن آخر اليسار إىل األسفل .

يف النص األعىل تم تحويله أوال إىل مسار ثم تحديد العقد املوجودة يف الحروف) E M(، بعد ذلك تم سحب إحدى 

العقد املحددة يف أقىص اليمني لألعىل وتحريك بعضها لألسفل ، أما بقية عقد الحروف غري املحددة فبقيْت ثابتة ال 

تتحرك.

أوامر إزاحة المسار

يوجد يف القامئة ) مسار Path ( أربعة أوامر خاصة بإزاحة املسار وكل منها يقوم بتوسيع املسار أو تخفيضه من خالل 

 Linked تحريك النقاط املكونة لذلك املسار. ويتم تحويل شكل منتظم أو كائن نص إىل مسار تلقائيا ، باستثناء األمر

offset . كذلك يتم إغالق كل املسارات الجديدة حتى لو كان النص األصيل .

 

Inset        : يقوم بإزاحة املسار إىل الداخل خطوة واحدة ) افرتاضا 2 بكسل( وميكنك الحصول عىل هذا األمر    	 

بالضغط عىل ) Ctrl + ( ( يف لوحة املفاتيح . الحظ األشكال اآلتية :

ْط أداة العقد        ، وحّدد الشكلني . ارسم شكلني باستخدام أداة النجمة، ثم نَشِّ
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اخرت األمر ) Inset           ( من قامئة مسار Path والحظ التغري يف إزاحة مسار الشكلني للداخل .

Outset         : يقوم بإزاحة املسار إىل الخارج خطوة واحدة ) افرتاضيا 2 بكسل(. وميكنك الحصول عىل هذا 	 

األمر بالضغط عىل ) Ctrl + (  يف لوحة املفاتيح .

وميكنك رؤية الفرق بني األمرين ) inset ( و ) outset ( يف الشكل اآليت:

إزاحة متحركة Dynamic Offset             : يقوم بإزاحة وتحريك املسار للداخل والخارج . وميكنك الحصول 	 

عىل هذا األمر بالضغط عىل ) Ctrl + J ( من لوحة املفاتيح . حيث يقوم هذا األمر بإظهار مقبض عن طريقه 

ميكنك التحكم بإزاحة املسار ، ويقوم أيضا بتخزين املسار األصيل فأيُّ تغريات يف اإلزاحة ال تدمر املسار . واملسار 

األصيل غري قابل للتحرير بعد التحويل ) أي ال تستطيع تحرير املسار بعد إجراء التحويل يف كائن باستخدام هذا 

.)            Object   to Path األمر ( ، ولتحرير املسار اخرت األمر ) كائن إىل مسار

د الشكل.	  َحدِّ

من قامئة ) مسار Path ( ، اخرت األمر ) إزاحة متحركة Dynamic Offset (. سيظهر لك مقبض اإلزاحة ، قم 	 

بتحريك املقبض والحظ التغري يف الشكل الثاين إىل اليسار.

 

ΠΊŲ Χė ŎĜŸŸŸŧ ╬ė 

 

إزاحة المسار للداخل 
inset

إزاحة المسار للخارج 
outset
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إزاحة مرتبطة Linked Offset               : يقوم هذا األمر بأخذ نسخة من املسار األصيل للشكل وبعد ذلك 	 

يقوم بإجراء اإلزاحة إما للداخل إمنا للخارج ، هذا األمر ال يقوم بتحويل الشكل إىل مسار إمنا ويبقى الشكل 

قاباًل للتعديل ، وأيُّ تعديل يف الشكل سيتم يف بقية النسخ املرتبطة . ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط 

.) Ctrl + Alt + J (

األمر )إزاحة مرتبطة  Linked Offset ( يقوم بأخذ نسخة من املسار عند النقر فيه ويحافظ عىل املسار األصيل ، فأي 

تعديل يف املسار األصيل سيتم يف بقية النسخ

ميكنك أن متيز بني الشكل األصل والنسخة:

نشط أداة العقد      .. 1

ا نقر مسار الشكل األصل، ستالحظ ظهور عقد التعديل عليه.. 2

ا نقر مسار الشكل النسخة سيظهر فيه مقبض اإلزاحة، انظر إىل اآليت :. 3

إذا تم تحريك مقبض اإلزاحة في الشكل النسخة فلن يؤثر في المسار األصل.

Path أوامر متنوعة في قائمة مسار

تحوي قامئة ) مسار Path ( عىل أوامر متنوعة أخرى ذات أهمية عند التعامل مع املسار، حيث تعمل هذه 	 

األوامر عىل املسار بأكمله وليس يف مجموعة فرعية من عقد املسار .

وتفصيل هذه األوامر :

جمع Combine               : يقوم بجمع املسارات املحددة يف مسار مجمع مركب، وهذا األمر يتم ألي مسارات 	 

.) Ctrl + K ( بغض النظر عن ترتيبها يف املجموعات، ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط

المسار النسخة للشكلالمسار األصلي للشكل

 

ΠΊŲΧė ŎĜŸŸŸŧ╬ė  

 

 

ΠΊŲΧė ŎĜŸŸŸŧ╬ė  
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تفكيك Break Apart            : يقوم بتفكيك املسار املجمع إىل مسارات بسيطة، ولتحصل عليه من لوحة 	 

.) Shift + Ctrl + K ( املفاتيح اضغط

عكس Reverse             : يقوم هذا األمر بعكس اتجاه املسار الذي بدوره سيؤثر عىل بعض األشياء. عىل سبيل 	 

املثال ترتيب العقد التي ميكن تحديدها باستخدام املفتاح ) Tab( ، أو يف اتجاه عالمات املسار . ويعمل هذا 

.) Shift +R ( األمر مع أداة العقد فقط . ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط

تبسيط Simplify            : يقوم هذا األمر بتقليل عدد العقد يف املسار مع الحفاظ عىل شكل املسار تقريبا، 	 

.) Ctrl + L ( وميكنك تكرار هذا األمر أكرث من مرة . ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط

إنكسكيب         )تفضيالت  حوار  مربع  من   )  Threshold التبسيط  )عتبة  تغيري   Inkscape برنامج  لك  يتيح   

.) Misc ( من مقطع ) متفرقات        Inkscape Preferences   

عمليات المسار

املسارات  أكرث من  أو  بتكوين مسارات جديدة من مسارين  األوامر تقوم  برنامج Inkscape عىل عدد من  يحتوي 

املوجودة واملرسومة سابقا ، ويعتمد تكوين املسار الجديد عىل ترتيب املسارات .

يف جميع عمليات املسار باستثناء أمر العملية) قص مسار Cut Path ( تنتقل التعبئة والحد للمسار الجديد من املسار 

السفيل، أي أن املسار الجديد يأخذ منط الجزء السفيل من املسار وليس املسار العلوي. ولتحصل عىل أوامر عمليات 

.) Path املسار انقر القامئة ) مسار

 تفصيل أوامر العمليات :

اتحاد Union            : اتحاد واحد أو أكرث من املسارات ويكون الناتج إنشاء مسار واحد جديد يحوي عىل 	 

جميع املناطق من املسارات األصلية، ويأخذ لون تعبئة وحدود املسار السفيل ) املوجود يف القاع (.

مسار عملية االتحاد

اختالف Difference             : الفرق من املسارين أي تتم إزالة املنطقة من املسار العلوي ويبقى املسار السفيل 	 

بدون الجزء الذي يتقاطع فيه مع املسار العلوي.
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مسار عملية الفرق

تقاطع Intersection        : تقاطع اثنني أو أكرث من املسارات وينتج مسار جديد مكون من املنطقة املشرتكة 	 

بني املسارات األصلية.

مسار عملية التقاطع

استبعاد Exclusion                 : استثناء املناطق املحصورة بني اثنني أو أكرث من املسارات ، أي يتم إنشاء مسار 	 

واحد جديد يتكون من مسارات فرعية متعددة مع استبعاد املناطق التي تتقاطع فيها املسارات.

مسار عملية االستثناء

تجزئة Division            : تقسيم املسار إىل مسارين. أي يتم تجزئة مسار الشكل األول باالعتامد عىل منطقة 	 

تقاطعه مع مسار الشكل الثاين لتحصل عىل جزءين .

مسار عملية التجزئة . وقد تم تقسيم املسار  إىل مسارين جديدين  يف منطقة تقاطعهام بشكل واضح

قص املسار Cut Path             : قطع من ِقبَل اثنني من املسارات. أي هو قطع املسار األول بواسطة املسار الثاين. 	 

بالتايل يتم إنشاء الجزءين أو أكرث من املسارات الجديدة ، هذه املسارات ليس فيها أي تعبئة.
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عملية قص املسار

) Apple مثال توضيحي : استخدام عمليات املسار يف رسم شعار ) آبل

لرسم شعار Apple ، اتبع الخطوات اآلتية :

ارسم شكاًل بيّضويًّا باستخدام أداة الشكل البيضوي            ، َغريِّ لون تعبئة وحدود الشكل إىل اللون الرصايص 	 

. ثم غريِّ حجم الشكل وذلك باستخدم أداة التحديد     من خالل مقابض التحجيم :

ر الشكل كام يف الشكل أدناه :	  إلظهار مقابض التدوير انقر نقرة أخرى يف الشكل البيضويِّ ، ثم َدوِّ

كَرِّر الشكل البيضويَّ بالنقر يف الشكل ثم اخرت األمر ) تكرار Duplicate ( من القامئة ) تحرير Edit (، ثم اقلب 	 

الشكل املكرر قلبا أفقيا وذلك من خالل اختيار األمر )قلب أفقي Flip Horizontal          ( من القامئة ) كائن 

.) Object
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َحرِّك الشكل املكرر لليمني ) استخدم السهم األمين املوجود يف لوحة املفاتيح (.	 

 	.) Shift ( د الشكلني معا وذلك بالنقر يف كل شكل مع املفتاح حدِّ

 	 )Path يف هذه الخطوة ستقوم بدمج الشكلني معا لتحصل عىل مسار شكل واحد وذلك من خالل القامئة ) مسار

.)      Union اخرت األمر ) اتحاد

ط أداة العقد           ثم انقر يف املسار لتظهر لك عقد املسار ، َحرِّك العقد 	  لتشكيل مسار الشكل الناتج، نَشِّ

كام يف الشكل أدناه :

لِتتحكَم أكرث بتشكيلة املسار قم بإضافة عقد جديدة فيه وذلك من خالل تحديد بعض العقد )استخدم املفتاح 	 

Shift ( ثم من لوح التحكم بخصائص أداة العقد انقر األيقونة          .
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د جميع العقد يف املسار ثم اخرت نسق )سلس تلقايئ           ( من لوح التحكم بخصائص أداة العقد           .	  حدِّ

حرِّك بعض العقد يف املسار وذلك بسحبها عىل لوحة الرسم لتحصل عىل الشكل أدناه :	 

كام ميكنك سحب القطاعات الواصلة بني العقد يف املسار لتشكيله جيدا والحصول يف النهاية عىل :	 

ارسم دائرة ، استخدم أداة الشكل البيضوي            املوجودة يف صندوق أدوات الربنامج .	 

 

د كالًّ من الدائرة والشكل املرسوم سابقا ) شكل التفاحة ( استخدم أداة التحديد      مع ضغط املفتاح 	  حدِّ

)Shift( لتحديدهام معا.
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من قامئة ) مسار Path ( اخرت األمر ) ختالف Difference              (، لتحصل عىل الشكل أدناه :	 

 

لرسم ورقة التفاحة، ارسم شكاًل بيضويًّا وذلك باستخدام أداة الشكل البيضوي ، ثم كرِّر الشكل من خالل ضغط 	 

د الشكلني. املفتاحني ) Ctrl + D ( يف لوحة املفاتيح ، بعد ذلك حدِّ

ر الشكل :	  من قامئة ) مسار Path ( اخرت األمر ) تقاطع Intersection            ( ، لتحصل عىل الشكل أدناه ثم َدوِّ

 	: Apple اسحب مسار الشكل الناتج من التقاطع إىل أعىل شكل التفاحة، لتحصل عىل شكل شعار
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ميكنك تغيري لون تعبئة الشكل، لتحصل عىل شعار بألوان مختلفة كام الشكالن أدناه :	 

شكل الشعار بألوان مختلفة

Live Path Effects تأثيرات المسار الحية

 Inkscape هي نظام لتطبيق نوع من التأثري عىل املسار. ويقوم برنامج ) LPEs ( تأثريات املسار الحية وتخترص يف

بتخزين بيانات املسار األصيل، وهذا يتيح لك التعديل يف املسار يف أي وقت الحق ) لن يتم عرضها بواسطة عارضني 

.) SVG

إذا قمت بتعديل املسار األصيل وأضفت فيه بعض تأثريات ) LPEs ( فإن هذا املسار الناتج سيتم تخزينه يف الربنامج 

كمسار ) SVG ( عادي .

يف برنامج Inkscape يتم وضع تأثريات ) LPEs ( يف إطار خاص بها، ميكنك استخدام نوع واحد من التأثري أو أكرث عىل 

املسار نفسه. وتتميز تأثريات ) LPEs ( بأنها: 

تظهر رسيعا ، ويتم فيها تخزين املسار األصيل للتحرير يف وقت الحق .	 

تعمل مع مجموعات من املسار، ويتم تحويل األشكال العادية ملسارات تلقائيا.	 

ولتطبيق تأثري ) LPEs ( اتبع الخطوات اآلتية :

د املسار الذي ترغب إضافة التأثري فيه .	  حدِّ

انقر القامئة ) مسار Path (،ثم اخرتمنها األمر ) محرر تأثري املسار Path Effect Ed tor ( الستدعاء مربع حوار 	 

.) Shift + Ctrl + 7 ( تأثريات املسار الحية، ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط

د التأثري املطلوب من القامئة املنسدلة يف مربع الحوار السابق لتطبيقه يف املسار املحدد .	  حدِّ

) LPEs ( مالحظات حول استخدام محرر

بعض التأثريات تكون مقيدة بتأثريات أخرى لتطبيق عملها يف املسار .	 

ميكن تغيري الرتتيب من التأثري الذي يتم تطبيقه يف تغيري املسار عن طريق أيقونات األسهم .	 
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ميكن إيقاف تأثري معني بشكل مؤقت بنقر األيقونة              التي تأيت بعد اسم التأثري يف محرر تأثري املسار. 	 

وهذا يفيدك عندما تريد تعديل مسار كائن أو مجموعة من املسارات .

مربع حوار محرر تأثريات املسار  ملسار محدد

عندما يتم تحديد كائن منشأ بواسطة تأثري LPE أو LPEs يتم تنشيط أداة العقد       بالتايل يتم عرض عقد املسار 

املنشأ األصيل، باإلضافة إىل ذلك قد يتم عرض املسار نفسه باألحمر. ويتم التحكم بوضوح املسار بالرمز        املوجود 

يف لوح خيارات التحكم بأداة العقد      ، هذا املسار يتم تحريره مثل أي مسار آخر .

املسارات  إنشاء  يتم  الحالة  هذه  ففي  إضافية.  أكرث  أو  واحد  تحكم  مسار  تتطلب  الحية  املسارات  تأثريات  بعض 

املطلوبة تلقائيا ) خطوط خرضاء متتالية ( ، وللحصول عىل هذه املسارات :

د الكائن.	  َحدِّ

 	.) Add من القامئة املنسدلة وانقر الزر)إضافة LPE افتح محرر تأثريات املسار، ثم اخرت نوع تأثري

بالتايل ستتفعل أداة 	   ،  Path Effect Editor أيقونة تحرير عقدة       يف مربع حوار محرر تأثري املسار انقر 

العقد       .

تحرير مسار التحكم مثل تحرير أي مسار آخر، حيث ميكنك إجراء عمليات التحرير اآلتية عليه من مربع حوار محرر 

: Path Effect Editor تأثري املسار

استبدال مسار آخر: عن طريق لصق من الحافظة باستخدام رمز            يف مربع الحوار .	 

باستخدام 	  املحددة  العقد  إحدى  من  سحبها  ثم  العقد  كافة  تحديد  طريق  عن   : التحكم  مسار  ترجمة 

أداة العقد     

نسخ مسار : عن طريق نسخ إىل الحافظة باستخدام رمز           يف مربع حوار املحرر .	 
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إنشاء ارتباط مسار : تستطيع استخدام مسار موجود كمسار يتم التحكم به عن طريق االرتباط، وذلك عن 	 

طريق نسخ املسار أوال ) من قامئة تحرير Edit اخرت األمر نسخ Copy ( أو اضغط املفتاحني ) Ctrl + C ( يف 

 Path Effect Editor لوحة املفاتيح، ثم انقر يف رمز االرتباط .           املوجود يف مربع حوار محرر تأثري املسار

. ) ميكنك تطبيق االرتباط عىل األشكال والنصوص دون الحاجة إىل تحويلها إىل مسار ( .

: LPEs إضاءات حول تأثريات

ميكن تطبيق تأثريات املسار الحية ) LPEs ( املتعددة عىل مجموعة من الكائنات بأكملها .	 

ميكن تحويل الكائنات التي تم عمل لها تأثري LPE إىل مسار: باستخدام قامئة )مسار Path ( ثم اختيار األمر 	 

)كائن إىل مسار Object to Pat ( أو الضغط عىل ) Shift + Ctrl + C ( يف لوحة املفاتيح.

ميكن إزالة أي تأثري LPE عن الكائن : من قامئة ) مسار Path ( ثم اختيار األمر) إزالة تأثري مسار	 

.) Remove Path Effect       

ميكن نسخ تأثريات LPE من كائن ولصقها يف كائن أخر : عن طريق نسخ الكائن الذي به تأثري LPE  ) من قامئة 	 

د الكائن الذي تريد  تحرير Edit اخرت األمر نسخ Copy  ( أو اضغط ) Ctrl + C (يف لوحة املفاتيح، بعد ذلك حدِّ

.) Path ( من قامئة ) مسار Paste Path Effect نقل التأثري إليه ثم اخرت األمر  ) لصق تأثري املسار

مثال : لتطبيق تأثري عىل منحنى، اتبع الخطوات اآلتية:

1.  ارسم منحنى ) استخدم أداة القلم          لرسمه ( ، كام موضح يف الشكل اآليت :

2. انقر املنحنى، ثم انقر أداة إظهار عقد املسار       املوجودة يف صندوق األدوات Tools Box ، ستالحظ ظهور عقد 

) نقاط ( املسار عىل املنحنى املرسوم .
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3. لتعديل مسار املنحنى، انقر الخيار           من لوح خيارات التحكم الخاص بأداة عقداملسار       . أو ميكنك تعديل 

املسار عن طريق تحريك العقد ) النقاط ( الظاهرة عىل املنحنى نفسه. لتحصل عىل:

4. اذهب إىل قامئة )  Path ( واخرت منها األمر ) محرر تأثري املسار Path Effect Editor ( ستظهر لك نافذة يف الجانب 

األمين من الشاشة .

د عقد مسار املنحنى . 5.  َحدِّ

ط أداة العقد          املوجودة يف صندوق األدوات Tools Box ، ثم انقر عىل  طريقة تحديد عقد املسار : نَشِّ

املنحنى ستظهر لك عقد املسار ، اسحب مؤرش الفأرة من بداية الشكل إىل نهايته ليحدد عقد ) نقاط ( املسار 

. Shift كلها أو ميكنك نقر كل عقدة مع االستمرار يف الضغط عىل املفتاح

6.  من نافذة محرر تأثري املسار Path Effect Editor ، انقر سهم القامئة املنسدلة واخرت منها التأثري 

.)Add ( لتعديل جانبي التواء املنحنى، ثم انقر الزر ) إضافة Spiro spline (

انقر يف السهم األسود لتظهر لك قامئة منسدلة ، اخرت منها التأثري املناسب ثم انقر الزر )إضافة Add ( والحظ 

التأثري يف املنحنى املحدد.
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7.  اخرت من نفس النافذة السابقة التأثري ) Pattern Along Path ( ، بعد اختيار التأثري السابق انقر الزر ) إضافة 

.) Add

8.  يف نافذة التأثري السابق انقر الرمز             لتحرير حواف املنحنى، سيظهر لك شكل معني صغري باللون الرمادي 

الباهت عىل لوحة الرسم.

انظر جيدا يف مساحة العمل ستجد هذا الشكل ظاهرًا عليها.

9. انقر شكل املعني الصغري السابق وحاول سحب عقدة تأثري أخرى منه لتؤثر عىل مسار املنحنى املحدد ، والحظ ما 

يحدث يف مسار املنحنى املرسوم .

10. ميكن إضافة عقد جديدة إىل نقاط التأثري السابقة وذلك بتحديدها، ثم نقر الخيار         املوجود يف لوح خيارات 

أداة العقد      .

11. َحرِّك عقد التأثري عىل مسار املنحنى والحظ التغيري عىل املنحنى .

 ، Tools Box 12. ميكنك أيضا التحكم مبسار املنحنى عن طريق نقر أداة العقد          املوجودة يف صندوق األدوات

ثم نقر املنحنى نفسه فتظهر فيه عقد املسار، حرِّك العقد والحظ التغيري عىل املنحنى .

لتحصل عىل الشكل أعاله قم بتحريك العقد إلحداث تغيري عىل مسار املنحنى املرسوم .

وهكذا ميكنك استخدام تأثريات أخرى عىل أي مسار مرسوم من قامئة تأثريات LPEs يف مربع حوار محرر تأثري املسار 

.Path Effect Editor
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وتضم قامئة تأثريات LPEs التأثريات اآلتية :

 	Bend انحناء

 	Construct Grid إنشاء شبكة

 	Envelope Deformation التشوه

 	Gears وُس الرتُّ

 	)Hatches(  Rough ) ويك ) الخام

 	Interpolate Sub-Paths إدخال املسارات الفرعية

 	Knot العقدة

 	)Pattern Along Path(  LPE نقش عىل طول املسار

 	Ruler املسطرة

 	Sketch رسم تخطيطي

 	Spiro Spline التواء املفتاح

 	Stitch Sub-Paths غرزة املسارات الفرعية

 	VonKoch فان كوخ

وملعرفة تأثري كل خيار من التأثريات السابقة ميكنك تجريبها واختبارها عىل مسار الكائنات يف لوحة الرسم يف الربنامج.
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الفصل السابع

التعامل مع النصوص
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إنشاء النص

من  فرعية  سالسل  إنشاء  ميكنك  حيث   ، ومعالجتها  النصوص  إلنشاء  متطور  نظام  عىل   Inkscape برنامج  يحوي 

النصوص ذات تنسيقات مميزة مثل ) غامق ، مائل ، لون خط ، نوع الخط ، محاذاة الخط ، ..الخ( ، كام ميكنك التحكم 

باتجاه النص )عمودي أو أفقي( وطريقة إدخاله من اليمني إىل اليسار والعكس ، وغريها من خيارات التحكم بالنص 

كام أن برنامج Inkscape يدعم كتابة النصوص باللغة العربية وهذا يضيف ميزة رائعة إليه .

: Inkscape هناك ثالثة أنواع من كائنات النص يف برنامج

نص عادي .	 

نص متدفق : هو كائن النص الذي يتضمن إطارا مستطيال.	 

نص مرتبط بتدفق النص : هو كائن النص الذي يتدفق ) يندرج ( داخل أي شكل غري منتظم من خالل ربط 	 

كائن النص مع شكل أو مسار .

يتم إنشاء النص من خالل استخدام ) أداة النص Text Tool ( ، و لتنشيط أداة النص انقر األيقونة               املوجودة 

يف صندوق األدوات Tools Box ولتحصل عليه من لوحة املفاتيح اضغط ) F8 ( أو املفتاح ) T ( . أما إلضافة نص 

إىل املستند فتوجد طريقتان :

الطريقة األوىل ) إنشاء النص العادي ( :

انقر بالزر األيرس للفأرة يف أي موضع عىل لوحة الرسم ، ليظهر لك مربع نص ذا إطار منقط يحوي بداخله عىل مؤرش 

اض ) | ( يُظهر موضع إدخال أحرف النص ، مربع النص ) اإلطار املنقط ( يتمدد الحتواء النص ، وفواصل األسطر  ومَّ

يتم إضافتها يدويا أي عند الكتابة يف سطر وترغب يف االنتقال إىل سطر جديد البد أن تضغط املفتاح 

) إدخال Enter ( من لوحة املفاتيح لتنتقل إىل سطر جديد .

الطريقة الثانية ) إنشاء كائن نص متدفق ( :

أي تتم كتابة النص يف مربع نص مستطيل، حيث إن فواصل األسطر تتم تلقائيا مبجرد توسيع حد املستطيل الذي 

يحوي النص املدخل أو املتدفق إليه ) استخدم املقبض للتوسيع (.

إلنشاء نص متدفق ، انقر بالزر األيرس للفأرة مع االستمرار يف النقر والسحب بالفأرة عىل لوحة الرسم سيتم رسم كائن 

النص ميكنك اآلن إدخال النص داخل املستطيل األزرق بالكتابة يف موضع مؤرش الفأرة الوّماض .
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) Text and Font مربع حوار ) النص والخط

ميكنك إدراج النص باستخدام مربع حوار ) النص والخط Text and Font ( الذي ميكنك الحصول عليه بنقر القامئة 

 ) Text (، سيظهر لك مربع الحوار اخرت تبويب  ) النص Text and Font ( ثم اختيار ) النص والخط Text نص (

حيث يحوي هذا التبويب عىل مربع إدخال إلدراج النص.

ولتنشيط مربع اإلدخال املوجود داخل تبويب النص يف مربع حوار ) النص والخط Text and Font ( ، يجب عليك 

أوال إنشاء كائن النص أي تفعيل أداة النص           ثم رسم كائن النص عىل لوحة الرسم، وبعد ذلك قم باستدعاء 

مربع حوار ) النص والخط Text and Font( ، ستالحظ أن تبويب النص Text قد تم تنشيطه:

مربع حوار النص والخط -تبويب النص إلدراج نص فيه

وتستطيع التحكم بخيارات تنسيق النص املكتوب أيضا عن طريق التبويب ) خط Font ( عىل سبيل املثال تغيري نوع 

الخط ، ومنطه، وحجمه ، محاذاته واتجاهه، ثم بعد إجراء التعديل عىل خيارات تبويب ( الخط Font ) انقر الزر ( 

تطبيق Apply ( ليتم التغيري الفعيل عىل النص .

مقبض تحجيم املستطيل 

مربع حوار النص والخط- تبويب الخط لتنسيق النص املدخل.
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إضــــاءة

إضاءات حول التعامل مع النص

برنامج Inkscape يتعامل مع النصوص املدخلة إليه عىل أنها كائنات ميكنه تحريرها ومعالجتها خارج سياق 	 

أداة النص           بشكل منفرد ) حرفًا حرفًا ( أو كجملة نص متكاملة، أْي لو قمت بتنشيط أداة التحديد     ثم 

نقرت عىل الجملة املكتوبة ) النص ( ستظهر لك مقابض األداة حول النص، وعندها ميكنك اآلن التعامل معه 

ككائن تستطيع تحجيمه وتدويره مثل بقية األشكال يف الربنامج .

ظهور مقابض أداة التحديد حول كائن النص.

كام ميكنك تحويل كائن النص السابق إىل مسار ، عن طريق تنشيط أداة العقد      املوجودة يف صندوق األدوات 	 

Tools Box ثم نقر النص املكتوب، بعد ذلك قم بتحويل الكائن إىل مسار من قامئة ) مسار Path ( اخرت األمر 

) كائن إىل مسار Object to Path(.  بعد ذلك قم بتحديد أي حرف ليظهر لك مساره، ألنه ميكنك تحرير مسار 

كل حرف عىل حدة أو تحديد جميع مسارات األحرف وتحرير الكل .

ظهور عقد مسار الحرف املحدد بأداة العقد.

إلضافة تعديل إىل النص املكتوب املدخل ) أي كإضافة حرف أو كلمة أو جملة ( ، قم بتحديد النص املكتوب 	 

بأداة التحديد      ثم انقر بزر الفأرة األيرس نقرة مزدوجة وحينئذ سيمكنك اإلضافة فيه .

األحرف الخاصة يف برنامج Inkscape ميكن إدخالها بطريقتني :

قيم  يف  الكتابة  طريق  عن  خاصة  أحرف  إدخال  يتم  الطريقة  هذه  : يف   Unicode Mode اليونكود  طريقة 

اليونكود ،وللتبديل من وضع الكتابة العادية إىل طريقة اليونكود استخدم مفتاحي ) Ctrl + U (، أما للرجوع إىل 

الوضع العادي أي الخروج من وضع اليونكود إىل العادي يف الكتابة فاضغط الزر ) Esc ( من لوحة املفاتيح.

الخطوط املوجودة يف  أنواع  Kanji مثبت يف  الطريقة يجب أن يكون لديك خط كانجي  إلظهار األحرف بهذه 

الربنامج .
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مثال عىل أحرف خاصة :                          هذه األحرف تم كتابتها يف وضع Unicode وهي حروف يابانية .

املفتاحني                               ضغط  عند  الربنامج  نافذة  أسفل  املوجود   Status Bar الحالة  رشيط  يف  املعلومات  جزء   : الحظ 

 Unicode أي عند االنتقال إىل وضع اليونكود سيعرض فيه معلومات تخربك بإنك يف وضع اليونكود  ) Ctrl + U (

، وعند إضافة أي حرف سيظهر أيضا :

 ، الرموز  حوار  مربع  من خالل  خاصة  أحرف  إضافة  ميكنك   :  Glyphs Dialog الرموز  حوار  مربع  طريقة 

                                                                                                        .)             Glyphs  ( ثم اخرت األمر ) رموز Text وللحصول عليه انقر القامئة ) نص

يف هذا الحوار ميكنك اختيار التنسيق املناسب للرمز كنوع الخط ، حجم الخط ، منط الخط  وللتعرف أكرث عىل هذا 

الحوار انظر الشكل اآليت :

)  Append ( مربع حوار الرموز اخرت الرمز وتنسيقه ثم انقر يف الزر

تحديد النص

لتحرير التنسيقات وتطبيقها عىل النص املدخل يتطلب منك تحديد النص أوال، وفيام ييل عرض للطرق املستخدمة يف 

:          Text Tool تحديد النص ووضع املؤرش عليه وهذه الطرق غري متوفرة عند استخدام أداة النص

النقر بالزر األيرس للفأرة Left Mouse Click : يبقى املؤرش أسفل النقطة .	 

مفاتيح األسهم Arrows : تقوم مفاتيح األسهم بتقديم أو تأخري حرف واحد، كام تعمل عىل تحريك سطر واحد 	 

لألعىل أو األسفل.

: تقديم أو تأخري كلمة واحدة، كام تعمل عىل تحريك سطر واحد 	   Arrows مفاتيح األسهم + Ctrl املفتاح

لألعىل أو األسفل .

املفتاح Home : نقل املؤرش إىل بداية السطر .	 

املفتاح End : نقل املؤرش إىل نهاية السطر.	 

املفتاح Ctrl + مفتاح السهم األعىل Up Arrow : تحريك الفقرة الواحدة لألعىل .	 

املفتاح Ctrl + مفتاح السهم األسفل Down Arrow : تحريك الفقرة الواحدة لألسفل .	 

املفتاح Ctrl + املفتاح Home : نقل املؤرش إىل بداية النص .	 
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املفتاح Ctrl + املفتاح End : نقل املؤرش إىل نهاية النص .	 

املفتاح Page Up : نقل املؤرش لألعىل .	 

املفتاح Page Down : نقل املؤرش لألسفل .	 

السحب بالزر األيرس للفأرة Left Mouse Drag : تحديد النص عند السحب بالفأرة عىل لوحة الرسم.	 

النقر املزدوج بالزراأليرس للفأرة Double Left Mouse Click :تحديد الكلمة الواقعة أسفل املؤرش.	 

النقرثالث مرات بالزراأليرس للفأرة Triple Left Mouse Click :تحديد سطر النص أسفل املؤرش.	 

املفتاح Shift + مفاتيح األسهم Arrows : نقل بداية أو نهاية تحديد الحرف الواحد يف اتجاه السهم .	 

املفتاح Shift + املفتاح Ctrl + مفتاح السهم األمين أو األيرس Right / Left Arrows : نقل بداية أو نهاية 	 

التحديد إىل بداية الكلمة يف اتجاه السهم .

املفتاح Shift + املفتاح Ctrl + مفتاح السهم األعىل أو األسفل Up / Down Arrow : نقل بداية أو نهاية 	 

التحديد إىل الحرف يف السطر إما ألعىل أو إلسفل السطر الحايل.

املفتاح Ctrl + املفتاح A : تحديد كافة النص يف كائن النص الحايل .	 

تحرير النص

يتم تحرير النص باستخدام أداة النص       كام سبق ذكره ، كام أن نقر النص الحايل يعمل عىل تحديد كائن النص 

ثم متكينه لتحريره، بالتايل تستطيع تطبيق وظائف املفاتيح كمفتاح Backspace ومفاتيح األسهم Arrows واملفتاح 

Enter ، كام ميكنك تطبيق أوامر القص ) Ctrl + X ( والنسخ ) Ctrl + C ( واللصق ) Ctrl + V ( عىل كائن النص 

املحدد باستخدام إحدى طرق التحديد التي تم رشحها يف النقطة السابقة ) تحديد النص (.

وتستطيع تحرير النص أيضا باستخدام تبويب ) نص Text ( يف مربع حوار ) النص والخط Text and Font (  املوجود 

.) Text يف قامئة ) نص

التدقيق اإلمالئي

يف برنامج Inkscape ميكن تصحيح األخطاء الواردة يف الكلامت املدخلة إليه وإجراء عملية التدقيق اإلماليئ، بغض 

النظر إذا كان النص محدًدا أم ال، والستدعاء مربع حوار التدقيق اإلماليئ انقر القامئة ) نص Text ( ثم اخرت منها األمر

.)Ctrl + Alt + K ( كام ميكنك الحصول عليه من لوحة املفاتيح بالضغط عىل )Check Spelling تدقيق إماليئ(

أحمر  مربع  بواسطة  الرسم  لوحة  عىل  متييزها  فسيتم  اإلماليئ  الخطأ  فيها  املشتبه  الكلمة  عىل  العثور  يتم  عندما 

 )Text وباستخدام أداة النص سيتم وضع املؤرش يف بداية الكلمة. أما يف تبويب ) نص،
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 ) النص والخط Text and Font ( فإن الكلمة التي بها خطأ إماليئ فيظهر تحتها خط أحمر مع متايل .

مربع حوار التدقيق اإلماليئ

يحوي مربع حوار التدقيق اإلماليئ عىل قامئة من التصحيحات املقرتحة ، ميكنك اختيار أي واحدة منها ، كام ميكنك 

تجاهل الكلمة يف حالة أنك متأكد من خلو الكلمة من األخطاء وال تريد اختيار أي كلمة من قامئة املقرتحات فيوجد 

فيها أمران للتجاهل إما التجاهل مرة واحدة ) Ignore once ( أو تجاهل ) جميع الكلامت املامثلة للكلمة يف املستند 

(، تستطيع أيضا إضافة الكلمة إىل القاموس بنقر زر ) إضافة إىل القاموس Add to dictionary ( وهذا يجرب املدقق 

اإلماليئ بقبول الكلمة املكتوبة بشكل صحيح وإضافتها إىل قاموسه بشكل دائم، كام ميكنك اختيار لغة القاموس التي 

ستضاف إليه الكلمة .

، تباعد املسافات بني الحروف  النص ) نوع الخط ، حجم الخط ، محاذاة الخط   ميكنك تنسيق النص يف كائن 

والتباعد بني الكلامت، منط الخط ، اتجاه الخط ..الخ( عن طريق خيارات التحكم بأداة النص           ) تم تفصيلها 

يف الفصل الثاين من هذا الكتاب – تفصيل أدوات صندوق األدوات ( صفحة )٣٧(.

) Text تطبيق أوامر متنوعة في قائمة ) نص

ميكنك إجراء تعديالت عىل النص املدخل يف الربنامج من خالل األوامر املوجودة يف قامئة ) نص Text ( وفيام ييل 

تفصيل تطبيقات مختلفة باستخدام أوامر هذه القامئة :

تحريك جزء من النص املكتوب ) أحرف من كلمة (

لتحريك أحرف من الكلمة ، اتبع الخطوات اآلتية :

1. ضع املؤرش قبل الحرف املراد تحريكه.

2.  اضغط املفتاح Alt مع أحد مفاتيح األسهم يف لوحة املفاتيح حسب االتجاة املناسب )أعىل، اسفل ، يسار ، ميني (.

المؤشر
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يف الشكل اآليت تم تحريك أحرف الكلمة لألعىل واألسفل :

مالحظة: يف حالة إذا مل يحدث تأثري للنص، يجب عليك التأكد من أن النص املدخل عبارة عن مسار وليس شكاًل 

ولتطبيق ذلك :

د الكلمة .. 1  حدِّ

2 ..) Text ( اذهب للقامئة

3 .. ) Convert to Path ( خرت األمر

وضع نص عىل مسار

ميكنك وضع نص عىل طول مسار منتظم أوغري منتظم ليأخذ شكل هذا املسار، وفيام ييل مثال يوضح كيفية وضع 

نص عىل مسار دائرة:

ا متدفًقا مستخدما أداة النص      . ا عاديًّا أو نصًّ 1.  قم بادخال نص سواء كان نصًّ

2. ارسم كائًنا وليكن شكل الدائرة ، استخدم أداة الشكل البيضوّي             .

.) Shift د كالًّ من النص والدائرة معا ) استخدم املفتاح 3. حدِّ
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.) Put on Path ( ثم اخرت منها األمر ،)Text 4. انقر القامئة ) نص

5. استخدم أداة التحديد      لتحريك النص يف املكان املناسب عىل الدائرة .

6.  ميكنك استخدام أي كائن آخر مثل شكل اللولب          أو رسم املسار بالقلم وستحصل عىل نفس النتيجة للنص 

الذي سيأخذ شكل مسار الكائن(.

إلزالة االرتباط بني مسار الكائن والنص الذي يأخذ مساره ، اتبع الخطوات اآلتية :

د الكائن والنص. 1. َحدِّ

.)           Remove from Path ( ثم اخرت األمر ) Text 2. اذهب للقامئة ) نص

وضع نص داخل شكل:

ميكنك تدفيق نص داخل أي شكل غري منتظم من خالل ربط كائن النص مع شكل أو مسار.

إلنشاء كائن نص متدفق مرتبط :

د النص وكائن شكل املسار . 1. حدِّ

2. انقر يف القامئة ) نص Text ( ثم اخرت منها األمر ) Flow into Frame           ( أو ميكنك الحصول عىل هذا األمر 

.) Alt + W ( من لوحة املفاتيح بالضغط عىل

إذا قمت بتحديد نص مع كائنات متعددة ( لتدفق النص داخل هذه الكائنات )، فإن النص سيتدفق يف الكائن 

املحدد أوال ثم  يف الكائن التايل وهكذا .

باستخدام مسار مرسوم بالقلم باستخدام مسار شكل اللولب
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إلزالة تدفق نص داخل شكل أي لعودة النص إىل نص عادي ، انقر يف القامئة ) نص Text ( ثم اخرت منها األمر ) 

Unflow             ( أو الضغط عىل ) Shift + Alt + W( يف لوحة املفاتيح.

ميكنك إضافة تأثريات عىل النصوص املدخلة يف الربنامج باستخدام األوامر والخيارات املتوفرة يف الربنامج عىل سبيل 

املثال :

التحكم بالزوائد املوجودة يف األحرف

فعند الكتابة باللغة اإلنجليزية:

عند النقر عىل أداة إدخال النص            يظهر لك يف لوح خيارات التحكم الخاص باألداة نص ) نوع الخط ( .	 

عند كتابة كلمة ) Serif ( داخل نوع الخط تظهر لك أحرف الكلامت بها زوائد .	 

أما عند كتابة كلمة ) Sans Serif ( داخل مربع نوع الخط تظهر الحروف بدون زوائد .	 

تحويل األحرف من أحرف كبرية إىل صغرية والعكس :

عند الكتابة باللغة اإلنجليزية ميكن التحكم بشكل الحرف هل هو كبري ) Capital ( أو صغري) Small (ولتطبيق ذلك 

اتبع الخطوات اآلتية :

د النص املدخل. 1. َحدِّ

2. اذهب للقامئة ) ملحقات Extensions ( ثم اخرت من القامئة املنسدلة األمر)نص Text(، ثم اخرت منها :

 	.) Capital ( إىل ) small ( يف حالة تحويل األحرف من ) UPPERCASE (

 	.) small ( إىل ) Capital ( يف حالة تحويل األحرف من ) lowercase (

اكتب هنا  ثم اضغط عىل املفتاح إدخال 

Enter

الحظ وجود زوائد 

الحظ  عدم وجود زوائد 

تأثيرات أخرى على النص:
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عمل تأثري ناري للحرف :

إلضافة تأثري إىل النص املدخل ) مثل شكل ناري للحرف ( باستخدام قامئة ) مرشحات  Filters ( اتبع الخطوات اآلتية :

اكتب الحرف باستخدام أداة النص	 

 	.) Protrusions ( اخرت األمر ) Filters قم بتحديد الحرف ، ثم من قامئة ) مرشحات

تظهر لك قامئة منسدلة اخرت منها األمر ) Fire ( ليظهر لك الشكل كاآليت :	 

 من قامئة ) مصفيات أو مرشحات Filters ( تستطيع إضافة تأثريات أخرى كثرية غري الشكل الناري عىل النصوص 

بها ( . املدخلة يف الربنامج ) جرِّ
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الفصل الثامن

التعامل مع الصور
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استيراد ملف صورة

إلضافة صورة يف صفحة الرسم اتبع الخطوات اآلتية :

 	.) File انقر القامئة ) ملف

 	 Command Bar أو انقر يف األداة             املوجودة يف رشيط األوامر ) Import اخرت األمر ) استرياد

املوجود أعىل نافذة الربنامج .

 	.) Open اخرت الصورة من مكان حفظها عىل الجهاز، ثم انقر األمر ) فتح

سيظهر لك مربع حوار ) jpeg GDK pixbuf Input (، اخرت منه إما ) embed (إلضافتها كملفات SVG كبرية 

أو ) Link ( لربط ملف الصورة املضاف إىل الربنامج بجميع خصائصه وامللفات املرتبطة به.

OK  ثم انقر الزر

.Inkscape  بعد ذلك سيتم إضافة الصورة إىل لوحة الرسم ، ليتم توظيفها عىل حسب التصميم املراد يف برنامج

تصدير ملف صورة

تستطيع تحديد جزء معني من التصميم عىل صفحة الرسم ثم حفظها كصورة بامتداد  )PNG ( يف أي مكان 

عىل جهاز الحاسوب ، ولعمل ذلك اتبع الخطوات اآلتية :

د الجزء الذي تريد من التصميم ) عىل سبيل املثال : صورة ( باستخدام أداة املستطيل .           مع 	  َحدِّ

اختيار التعبئة الشفافة للمستطيل. .
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األداة                           انقر  أو    )Export Bitmap النقطية  تصدير   ( األمر  اخرت  ثم   )  File ملف   ( للقامئة  اذهب 

املوجودة يف رشيط األوامر Command Bar يف الربنامج ، سيظهر لك مربع الحوار اآليت :

د العرض واالرتفاع ومسار التخزين ) مكان الحفظ وذلك بالنقر يف الزر Browse(، بعدها يتم حفظ 	  َحدِّ

.) PNG ( ملف الصورة يف الجهاز بامتداد

تتبع الصور النقطية

األداة  فالغرض من هذه   ، النقطية  الصورة  تتبع  أداة  برنامج Inkscape هي  يقدمها  التي  امليزات  من إحدى 

ليست إنتاج نسخة مطابقة للصورة األصلية وال إنتاج نهايئ للصورة وإمْنا تحويل الصور النقطية إىل مجموعة من 

املسارات ميكنك استخدامها كمورد للرسم الخاص بك.

الستخدام التتبع :

قم باسترياد ملف صورة .	 

مساحة الجزء املحدد

 )الطول ،العرض (

مساحة الصورة النقطية

إرسال الصورة إىل املكان املحدد يف الجهاز

ميكن تحديد مسار

 حفظ الصورة

 يف الجهاز
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لوحة 	  من  عليه  الحصول  أو ميكنك   )Trace Bitmap النقطية تتبع   ( األمر  اخرت   )Pathمسار( قامئة  من 

.) Shift + Alt + B ( املفاتيح بالضغط عىل

سيظهر لك مربع حوار ) تتبع النقطية Trace Bitmap (، من التبويب ) نسق Mode ( ميكنك اختيار إحد نوعي 

النسق :

النسق األول  ) Single scan (: وهذا النسق يقوم بإنشاء مسار للصورة النقطية.

ويف النسق السابق سيظهر لك خيارات التصفية الثالثة املتاحة وهي :

عتبة السطوع:

يستخدم هذا املرشح ) مجموع األحمر واألخرض واألزرق (أو الظالل الرمادية) مام ينتج عنه صورة نقطية وسيطة 

يختلف فيها درجة التباين والسطوع والعتامة . وميكن تعيني عتبة سطوع اللون Threshdd من) 1.1 (أسود ) إىل 

9.1 (بيضاء.

الكشف عن الحافة األمثل:

هذا املرشح يستخدم خوارزمية الكشف عن الحواف يف الصور مام ينتج عنه صورة نقطية وسيطة تبدو أقل مام ينتج 

من عتبة السطوع ، ولكنها ستعطى معلومات عن املسار . كام ميكنك ضبط إعداد الظالم أو سمك الحافة يف اإلخراج.

كمية اللون:

ونتيجة لهذا املرشح يتم إنتاج صورة نقطية وسيطة مختلفة متاما عن الصور األخرى، ولكنها مفيدة جدا يف الواقع. 

ويتم إنتاجها بعدد من األلوان مع وجود صورة نقطية وسيطة يف اللون.

املختلفة إلنتاج  األنواع  الثالثة واختيار األفضل، يجب عليك تطبيق ومراقبة  الفرق بني جميع املرشحات  وملالحظة 

الصور مام سيكون هناك دامئا صورة واحدًة وسيطة يعمل فيها املرشح بشكل أفضل من املرشحات األخرى.



175175

النسق الثاين ) Multiple scans ( : يقوم هذا النسق بإنشاء مجموعة من املسارات للصورة النقطية . حيث 

يحوي عىل ثالثة خيارات لتصفية املسارات الناتجة وهي درجة اإلضاءة والتباين يف املسارات، إنشاء مسارات بألوان 

مختلفة ، إنشاء مسارات ذات لون رمادي ، وهذه املرشحات موضحة أدناه :

وفيام ييل مثال الستخدام هذا النسق يف تقطيع صورة إىل مجموعة مسارات :

مثال :

 	.) File ( من قامئة ) ملف Import قم بإضافة أي صورة عن طريق األمر ) استرياد

 	.) Trace Path ( اخرت األمر ) تتبع املسار Path د الصورة املضافة، ثم من القامئة ) مسار َحدِّ

اخرت من مربع حوار ) تتبع النقطية Trace Bitmap ( تبويب ) نسق Mode (، ثم اخرت منه الخيار ) ألوان 	 

.) Update ( ثم انقر الزر ) تعديل Scans ( وأدخل عدد التقطيع يف ) Colors
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انقر الزر ) OK (، ثم انقر يف الصورة واسحب وكَرِّر ذلك .	 

، ستحصل عىل مجموعة من 	  الربنامج  أسفل شاشة  املوجود  األلوان  لوح  لونه من  َحرِّك كل مقطع وغريِّ 

مسارات الصورة بألوان مختلفة .
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المرشحات والملحقات
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المرشحات

تأثريات التصفية ) املرشحات Filters ( هي سمة من سامت ) SVG ( تقوم بتغيري مظهر الكائن وعرضه بطريقة 

واضحة املعامل مثل إضافة امللمس إىل التعبئة ، أو إعطاء كائن ظل عدم الوضوح ، أو تعديل لون الكائن .

برنامج Inkscape يدعم تقريبا سامت التصفية لـ ) SVG (، ويتضمن العديد من املرشحات التي تم إعدادها سابًقا. 

باإلضافة إىل هذه املرشحات ميكنك بناء مرشحات بنفسك وإضافتها إىل الربنامج.

استخدام املرشحات املعدة سابًقا:

برنامج Inkscape يضم الكثري من املصفيات أو املرشحات التي تم إعدادها سابًقا، وميكنك الوصول إىل هذه املرشحات 

.) Filters من القامئة ) مرشحات

القامئة                           من  ثم  عليه،  املرشح  تطبيق  ترغب  الذي  الكائن  اختيار  سوى  عليك  ما  املرشح  أو  التصفية  والستخدام 

) مرشحات Filters ( ميكنك اختيار واحدة من املرشحات املوجودة داخل القوائم الفرعية.

مع هذا العدد الكثري من املرشحات املعدة سابًقا فإن العثور عىل املرشح الصحيح ليس باألمر السهل ، فيجب عليك 

تجريب هذه املرشحات ، علام بأن معظم هذه املرشحات تندرج يف واحدة من الفئتني اآلتيتني :

مرشحات تعمل مع الكائنات العادية.	 

مرشحات تعمل مع الصور النقطية.	 
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وميكنك معرفة املرشح املناسب للكائن واالستدالل عليه من قبل تجريبه او تطبيقه من خالل تحديد السامت اآلتية:

تسمية األمر ) تأثري التصفية (.	 

اسم القامئة الفرعية ) أيُّ فئة يوجد التأثري(.	 

تلميح األداة، الذي يظهر عىل منطقة اإلعالم يف رشيط الحالة Status Bar املوجود أسفل شاشة الربنامج .	 

الملحقات

امللحقات Extensions هي برامج نصية ميكن تشغيلها من داخل برنامج Inkscape تقوم بوظائف مختلفة عىل 

الكائنات يف لوحة الرسم أو عىل التصميم بأكمله بهدف تعزيز الربنامج وزيادة إمكانياته وفوائده ويتم تجميع هذه 

.) Extensions امللحقات يف قامئة من الربنامج هي ) ملحقات

وتقسم هذه امللحقات إىل فئات عامة هي :

ترتيب Arrange : تقوم بإعادة ترتيب الكائنات يف لوحة الرسم.	 

اللون Color : مجموعة من امللحقات تتالعب يف األلوان سواء لكائن أو مجموعة من الكائنات .	 

توليد من مسار Generate from Path : مجموعة من امللحقات تُْنِشُئ أو تُولِّد كائناٍت جديدًة من واحد أو 	 

أكرث من املسارات املوجودة .

 	. Inkscape مجموعة من امللحقات الستخراج أو تضمني الصور النقطية من امللف أو إليه : Images صور

عروض JessyInk : حزمة من امللحقات تسمح الستخدام Inkscape يف إنتاج عرض تقدميي متطور يعرض يف 	 

متصفحات الويب.

تعديل املسار Modify Path : مجموعة من امللحقات تستخدم يف تعديل مسار موجود.	 

النقطية Raster : هذه الفئة من امللحقات تستخدم يف التالعب باأللوان يف الصورة النقطية.	 
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التقديم Render : حزمة من امللحقات تستخدم يف إنشاء كائن جديد.	 

النص Text : هذه الفئة تستخدم يف التالعب بالنص املدخل عىل لوحة الرسم .	 

تصور املسار Visualize Path : مجموعة من امللحقات تستخدم يف استخراج معلومات عن املسار.	 

الشبكة Web : مجموعة من امللحقات تم تحديثها يف Inkscape إصدارة 1.41 ، وهي مفيدة إلعداد رسومات 	 

) SVG ( ولالستخدام عىل الويب . وتنقسم إىل نوعني من القوائم الفرعية :

باستخدام          	  أخرى  كائنات  لتغيري  واحد  كائن  يف  التحكم  عنارص  إلضافة  هي   : األوىل  الفرعية  القامئة 

. Java Script

القامئة الفرعية الثانية: تستخدم يف تقطيع صورة إىل أجزاء متعددة لالستخدام عىل صفحات ويب مع 	 

. CSS مساعدة من

كام تحتوي قامئة ) ملحقات Extensions ( عىل أمرين غري الفئات السابقة، هي :

امللحقات السابقة Previous Extensions : وهذا األمر يسمح لك بالوصول الرسيع إىل امللحق املستخدم سابقا.	 

إعدادات امللحقات السابقة Previous Extensions Settings : ميكنك عن طريق هذا األمر إعداد خيارات 	 

امللحق املستخدم سابقا وذلك من خالل فتح مربع حوار امللحق.

مثال : رسم طابع بريدي:

ميكنك استخدام إحدى فئات قامئة ) ملحقات Extensions ( لعمل تصميم ) طابع بريدي ( 

ولرسم الطابع اتبع الخطوات اآلتية :

ارسم مستطياًل باستخدام أداة املستطيل          .) غرّي لون تعبئة الشكل إىل اللون الرصايص الفاتح ، لون طالء 	 

الحد إىل الرصايص ، اجعل عرض حد الكائن = 2 (.

ارسم دائرة صغرية ، استخدم أداة الشكل البيّضوي                  املوجودة يف صندوق األدوات Tools Box )غرّي 	 

لون تعبئة الدائرة واجعل حدها = 0 (.
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 	.) Shift د كُالًّ من املستطيل والدائرة معا ) إما بالسحب أو باستخدام املفتاح حدِّ

بعد تحديدهام اذهب للقامئة ) ملحقات Extensions ( ثم اخرت ) Generate from Path (، ثم اخرت من 	 

القامئة املنسدلة األمر) Pattern along Path ( وسيظهر لك مربع الحوار اآليت:

سيظهر لك الشكل اآليت :	 

د الدوائر مع املستطيل، وذلك باستخدام أداة التحديد     والسحب بالفأرة عىل لوحة الرسم ليضم التحديد 	  حدِّ

جميع الدوائر مع املستطيل .

اخرت من القامئة املنسدلة 

) Repeated  تكرار (

)Apply انقر  زر )تطبيق
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من قامئة ) مسار Path ( اخرت األمر ) اختالف Difference ( ، ستحصل عىل الشكل أدناه :	 

د الشكل السابق باستخدام أداة التحديد     ، ثم انقر عليه بالزر األمين للفأرة 	  لعمل ِظلٍّ للشكل السابق، حدِّ

ستظهر لك قامئة منسدلة اخرت منها األمر) تكرار Duplicate ( أو انقر األداة                 املوجودة يف رشيط 

ه إىل اللون )األسود(.  األوامر Command Bar ، قم بتغيري لون تعبئة الشكل املكرر َوَحدِّ

حرِّك الشكل النسخة ) املكرر ( ثالث خطوات لألسفل وثالث خطوات لليمني ) استخدم األسهم املوجودة يف لوحة 	 

املفاتيح ( كام موضح يف الشكل اآليت :
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.  خطوة 	  للخلف         إرسال  أداة  استخدم   ( األصل  الشكل  ( خلف  املكرر   ( النسخة  الشكل  بإرسال  قم 

واحدة من لوح خيارات التحكم بأداة التحديد         ( أو اذهب للقامئة ) كائن Object ( ثم اخرت منها األمر                         

.) Lower (

 	 Fill and غرّي درجة وضوح ودرجة تعتيم الشكل األسود ) املوجود يف الخلف ( من مربع حوار ) التعبئة والحد

.) Object ( الذي ميكنك الحصول عليه من قامئة ) كائن          Stroke

بعد إجراء التعديالت السابقة سيظهر لك الشكل كام ييل :	 

غريِّ يف درجة الضبابية ) الوضوح (

 حسب ما تراه مناسبًا

غريِّ يف درجة التعتيم  حسب ما تراه مناسبًا
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ارسم مستطياًل آخر ) استخدم أداة املستطيل           ( وغريِّ تعبئته إىل اللون ) االصفر( اآليت :	 

بعد االنتهاء من تصميم خلفية الطابع .. اتبع الخطوات اآلتية لعمل العنارص املوجودة داخل الطابع:

أوال : إضافة صورة:	 

إلضافة ) شعار برنامج Inkscape ( عىل خلفية الطابع، اتبع الخطوات اآلتية :

اذهب إىل قامئة ) ملف File ( ثم اخرت منها األمر ) استرياد Import (، ثم قم بإضافة الصورة من مكان حفظها 	 

عىل الجهاز.

بعد إدراج الصورة يف مساحة عمل الربنامج ، قم بسحبها إىل املكان املناسب عىل خلفية الطابع ) استخدم أداة 	 

التحديد        لعمل ذلك (.

ثانيا : إضافة نص :	 

ْ يف خيارات أداة  قم بإضافة نص ) INKSCAPE ( عىل خلفية الطابع ) استخدم أداة النص         لعمل ذلك ( َغريِّ

النص كنوع الخط و حجم الخط لتحصل عىل الشكل املناسب للنص املدخل .
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استخدم أداة التحديد      يف تحجيم النص وتدويره وتحريكه إىل املكان املناسب .	 

لتحصل عىل مقابض التدوير بعد تنشيط أداة التحديد          وظهور مقابض التحجيم عىل النص انقر مرة أخرى 	 

عىل النص لتتغري املقابض إىل مقابض تدوير كام يف الشكل أعاله.

ميكنك إضافة نص آخر للطابع ، ثم استخدم أداة التحديد          يف تحجيم النص املدخل .	 
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لتجميع مكونات الطابع الربيدي ، قم بتحديد جميع الكائنات املكونة للطابع ) الخلفية – الظل – الصورة – 	 

النصوص ( استخدم أداة التحديد        مع السحب عىل لوحة الرسم ليضم جميع املكونات.

قم بتجميعها وذلك بالذهاب إىل قامئة ) كائن Object ( ثم اخرت األمر ) تجميع Group( أو بنقر األيقونة         	 

املوجودة يف رشيط األوامر Command Bar. لتحصل عىل الشكل النهايئ للطابع الربيدي :
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الجزء الثاني

) مشاريع متنوعة 
في برنامج إنكسكيب (

المشروع األول 

تصميم شعار
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المشروع األول 

تصميم شعار
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مشروع 1 : تصميم شعار

الشعار هو رسم أو رمز أو كتابة تكتسب صفة الخصوصية و التميز ، والذي يقدم تحديًدا وتعريًفا لجهة معينة سواء 

كانت هذه الجهة شخًصا أو رشكة أو حتى فكرة معينة، بحيث يتسم الشعار باالختصار والبساطة ويقدم رسالة برصية 

للمتلقي تلخص له ما ينبغي عليه إدراكه بشأن تلك الجهة . ويف هذا املرشوع ستتعلم تصميم شعار مستخدًما أدوات 

. Inkscape وأوامر برنامج

ولتصميم الشعار اآليت :

اتبع الخطوات اآلتية :

ارسم دائرة باستخدام أداة الشكل البيضوّي           ،) استخدم مفتاحي Shift + Ctrl لضبط أبعاد الدائرة (. 	 

اخرت لون تعبئة الدائرة من لوح األلوان املوجود أسفل شاشة الربنامج :

د الدائرة السابقة ) استخدم أداة التحديد      ( .	  حدِّ

من القامئة ) تحرير Edit ( اخرت األمر ) تكرار Duplicate ( أو من رشيط األوامر Command Bar اخرت أداة	 

ْر حجمها إىل أن تصبح مثل الشكل آليت : ْ لون تعبئة الدائرة املكررة ثم َصغِّ  ، بعد ذلك َغريِّ
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 	.) Shift  د الدائرتني معا ) استخدم أداة التحديد واملفتاح حدِّ

انقر القامئة ) مسار Path ( ثم اخرت منها األمر ) اختالف Difference ( ، لتحصل عىل شكل حلقة كام يف الشكل 	 

أدناه :

تقسيم شكل الحلقة إىل ثالثة أشكال :

متشابهة  أشكال  عىل  وللحصول   ، أشكال  ثالثة  إىل  سابقا  املرسومة  الحلقة  شكل  تقسيم  كيفية  ستتعلم  ييل  فيام 

متساوية اتبع الخطوات اآلتية :

ارسم مستطياًل ذا تعبئة مختلفة عن شكل الحلقة ) استخدم أداة املستطيل للرسم          ( كام موضح يف 	 

الشكل اآليت :
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ملحاذاة املستطيل وجعله يف وسط الحلقة استخدام نافذة أوامر املحاذاة وذلك بتحديد الشكلني ، ثم اذهب إىل 	 

قامئة) كائن Object ( منها اخرت األمر ) محاذاة وتوزيع Align and Distribute ( تظهر لك نافذة يف الجانب 

األمين من الشاشة ، انقر يف الزر           . لعمل محاذاة رأسية ، كام موضح يف الشكل اآليت :

تأكد من أن وضع بداية شكل املستطيل يف وسط الحلقة ) أي يف نقطة ارتكاز الدائرة (وذلك بالنقر عىل شكل 	 

الحلقة مرتني متتاليتني ) استخدم أداة التحديد        ( تظهر لك حول الحقلة مقابض التحويل ) التدوير( ويف 

الوسط نقطة ارتكاز الحلقة .

 ŏΡΛŋĨ Ήė ŵ ġĜ⅞Ώ 

  ΈΣǼĨ ŧ ╬ė ẁŶ Λ Ǿ ķ Ϋ
Ĥ⅞Ί╪ ė ŖĜ̈́ ħŎċ ĤǼ⅞ΔΛ 

مقابض التدوير

الحظ وضع املستطيل 

ونقطة ارتكاز الحلقة
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قم بتحديد شكل املستطيل فقط، وانقر عليه نقرة مزدوجة ستظهر لك مقابض تدوير الشكل ونقطة ارتكازه     	 

) إشارة + ( قم بتحريك إشارة + إىل وسط الحلقة .

األمر                                                          	  اخرت  ثم   )  Object كائن   ( قامئة  إىل  اذهب  ثم  الحلقة  وسط  يف  املوجود  املستطيل  د  حدِّ

: Rotate ستظهر لك نافذة عىل الجانب األمين من الشاشة من تبويب تدوير ) Transform-تحويل (

األمر                                                                          	  اخرت  ثم   )  Edit تحرير   ( قامئة  من  وذلك  املحددة  املستطيل  كرِّر  الزاوية  تغيري  بعد 

) تكرار Duplicate ( أو اضغط Ctrl + D يف لوحة املفاتيح.

انقر الزر ) Apply ( من نافذة ) Transform ( املوجودة يف الجانب األمين من الشاشة.	 

 

نقطة ارتكاز املستطيل ) حركها لألسفل إىل أن تصل إىل  إىل وسط الحلقة ( 

 ) Rotate اخرت تبويب ) تدوير

غري الزواية إىل 120 درجة 

بعد تكرار المستطيل اضغط هنا
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سيظهر لك مستطيل مكّرر بعد 120 درجة من املستطيل ) الحظ إشارة + موجودة يف الوسط ( .

د املستطيل الثاين املكرر ، ثم انقر عىل الزر ) تطبيق Apply ( من نافذة ) تحويل Transform ( سيظهر 	  حدِّ

لك املستطيل الثالث كام موضح يف الشكل اآليت :

د املستطيالت الثالثة ) استخدم أداة التحديد      واملفتاح Shift (، ثم من القامئة )مسار Path ( اخرت األمر 	  حدِّ

) اتحاد Union ( لينتج الشكل اآليت :

كرِّر الشكل الناتج وذلك بالذهاب للقامئة ) تحرير Edit ( ثم اخرت منها األمر ) تكرار Duplicate ( أو اضغط 	 

ْ لون الشكل الناتج الجديد إىل  )أحمر ( استخدم لوح األلوان أسفل شاشة الربنامج . مفتاحي ) Ctrl + D ( َغريِّ
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( قم 	  ) إشارة +  ارتكازه  التدوير وظهور نقطة  الشكل األحمر للحصول عىل مقابض  نقرة مزدوجة عىل  انقر 

بتحريك إشارة + إىل نقطة تقاطع املستطيالت الثالثة يف الشكل.

 	 ) Transform -( اخرت األمر   )تحويل Object د الشكل األحمر املوجود عىل الحلقة ثم من القامئة ) كائن حدِّ

: Rotate ستظهر لك نافذة عىل الجانب األمين من الشاشة من تبويب تدوير

انقر الزر ) تطبيق Apply ( سيدور الشكل األحمر كام موضح يف الشكل أدناه:	 

 

 ĤǼ⅞Δ ⌠ ċ Έ΅ ū Ήė ŖĜ̈́ ħŎċ ĤǼ⅞Δ � ŏķ
Έ΅ ū Ήė ∟ ĥ άΣǼĨ ŧ Ώ ĩ ά Ĭ Ήė ẁǻ Ĝ⅞ħ 
حرك نقطة ارتكاز الشكل إىل نقطة تقاطع 

املستطيالت الثالثة يف الشكل

غري الزواية إىل 60 درجة 
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طريقة أخرى يف تدوير الشكل السابق : بعد تحديد الشكل األحمر ، اذهب إىل قامئة ) كائن Object ( ثم اخرت 	 

.) Flip Vertical األمر ) قلب رأيس

د الشكل األحمر مع شكل الحلقة ، ثم من القامئة ) مسار Path ( اخرت األمر ) اختالفDifference (. لتحصل 	  حدِّ

عىل الشكل اآليت :

يظهر لك شكل حلقة مكونة من ثالثة أشكال

ارسم دائرة ) ذات أبعاد متساوية ( استخدم أداة الشكل البيضوّي              للرسم مع استمرارية الضغط عىل 	 

مفتاحي) Shift + Ctrl( من لوحة املفاتيح أثناء الرسم لتحصل عىل دائرة متساوية األبعاد ، ثم َضْعَها يف املكان 

املوضح يف الشكل اآليت :

ضع الدائرة يف بداية املستطيل البنفسجي
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د الدائرة الصفراء السابقة وكرِّرها، ثم اسحب الدائرة الصفراء الثانية إىل وسط  )بداية ( املستطيل البنفسجي 	  حدِّ

الثاين، وكرِّر هذه الخطوة مرة أخرى لتحصل عىل الدائرة الثالثة ثم ضعها عىل املستطيل البنفسجي الثالث. كام 

موضح يف الشكل أدناه:

 	 Shift د الدائرة الصفراء األوىل مع شكل الحلقة ) استخدم املفتاح بعد االنتهاء من وضع الدوائر الصفراء ، حدِّ

لتحديدهام معا ( بعد ذلك اذهب إىل القامئة ) مسار Path ( ثم اخرت األمر ) اختالف Difference ( ، كام 

موضح يف الشكل أدناه:

كرِّر الخطوة السابقة مع بقية الدوائر الصفراء ستحصل يف النهاية عىل الشكل أدناه :	 

 

 Ξ ΊẂ Ǻ ỳ ŷ ΉĜġ Ύ⅝ ↕  ΠĴ ŧ ℮ΕĢΉė ĥ άΣǼĨ ŧ ╬ė Έ΅ Ū  Ŋŋķ

  ĵ ĜĨ ℮╬ėDelete ΒΏ ŭ Ίņ Ĩ ΊΉ Ķ ΣħĜ℮╬ė ĵ ΜΉ ΒΏ ‛ ōķ  

 Έ΅ ū Ήė 

حدد شكل املستطيالت البنفسجية ثم قم بالضغط 

عىل املفتاح  Delete حذف من لوح املفاتيح 

للتخلص من الشكل 
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رسم الدوائر الصغرية يف وسط األشكال الثالثة املكونة للحلقة :

ارسم دائرة )ذات أبعاد متساوية( استخدم أداة الشكل البيضوّي             للرسم مع استمرارية الضغط عىل 	 

مفتاحي )Shift + Ctrl( من لوحة املفاتيح ، ثم ضعها يف املكان املوضح يف الشكل أدناه :

كرِّر الدائرة السابقة مرتني ، َوَضْع كل دائرة مكررة يف املكان املوضح يف الشكل أدناه :	 

تفكيك مسار الحلقة إىل ثالثة أشكال متساوية:

بعد رسم حلقة ذات أشكال ثالثة متساوية ستقوم اآلن بتفكيك الحلقة إىل ثالثة أشكال وكلُّ شكل منفصٌل عن 	 

اآلخر . ولعمل ذلك انقر عىل أداة القلم                من صندوق األدوات Tools Box ، ثم ارسم مساًرا به كام 

موضح يف الشكل أدناه :

 

 Ǿ ķ Ϋ  ΎΊ⅞Ήė ģėŊĈġ ΌΜŦ ŏ╬ė ŎĜŧ ╬ė Έ΅ Ū
 Ĥīά Ĭ Ήė ΆĜ̈́ Ū Χė ╚ ġ Η╨ Ŏ ĤΣ℮Σ́ 

شكل املسار املرسوم بأداة القلم  الحظ 

كيفية رسمه بني األشكال الثالثة 
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د املسار مع شكل الحلقة  )استخدم املفتاح 	  بعد االنتهاء من رسم املسار الذي يفصل بني أشكال الحلقة ، حدِّ

Shift لتحديدهام معا (.

من القامئة ) مسار Path ( اخرت األمر ) تفكيك املسار Break Apart ( ليقوم بتفكيك وفصل كل شكل عىل 	 

ِحَدٍة .

قم بتحديد كل شكل من األشكال السابقة وغرّي تعبئتها ) اخرت األلوان من لوح األلوان املوجود أسفل شاشة 	 

الربنامج ( وكذلك غرّي لون تعبئة الدوائر، لتحصل عىل الشكل النهايئ للشعار :

الشكل النهايئ للشعار
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المشروع الثاني :

تصميم ساعة حائط
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المشروع الثاني :

تصميم ساعة حائط
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مشروع 2: تصميم ساعة حائط:

الرائعة  واللمسات  األلوان  الغرف وإضافة بعض  لتجميل  أنها وسيلة  الوقت كام  الحائط وسيلة إلظهار  تعد ساعة 

عىل الحائط . ويف هذا املرشوع ستتعلم كيفية تصميم ساعة حائط باستخدام األوامر واألدوات املوجودة يف برنامج  

. Inkscape

لتصميم ساعة الحائط :

اتبع الخطوات اآلتية :

ارسم دائرة باستخدام أداة الشكل البيضوّي            ) اخرت تعبئة الدائرة باللون الرصايص ( ، استخدم مفتاحي  	 

) Shift + Ctrl ( يف رسم الدائرة للحصول عىل أبعاد متساوية ومضبوطة من جميع االتجاهات كام موضح يف 

الشكل أدناه :

والحد                                                             	  التعبئة   ( األمر  منها  اخرت   )  Object كائن   ( قامئة  من  وذلك   ، الدائرة  َحدِّ  عرض  غرّي 

Fill and Stroke         ( ، ستظهر لك نافذة األمر يف الجانب األمين من الشاشة :
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من نفس النافذة السابقة غرّي لون طالء تعبئة الدائرة إىل تدرج لوين ) شعاعي Radial         (من تبويب	 

.) Fill تعبئة ( 

بعد النقر عىل زر ) تحرير Edit ( سيظهر لك مربع حوار تحرير التدرجات ، قم بتحرير وقفات التدرج وتحكم 	 

بدرجة Alpha ) درجة شفافية اللون ( .

اخرت تبويب ) شكل الحد ( نغري عرض

px 5 الدائرة إىل 

انقر  زر ) تحرير ( لتحرير وتعديل التدرج
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بعد تغيري التعبئة تظهر لك الدائرة كام يف الشكل اآليت :

د الدائرة السابقة ) استخدم أداة التحديد      ( ، ثم اذهب إىل قامئة ) تحرير Edit ( ثم اخرت منها األمر        	  حدِّ

ْر حجم  ) تكرار Duplicate () أو من رشيط األوامر Command Bar اخرت األيقونة          (. بعد ذلك َصغِّ

الدائرة الثانية ) املكررة ( إىل أن تصبح مثل الشكل اآليت :

انقر هنا للحصول عىل 

وقفات التدرجات اخرت 

الوقفة الثانية 

غري درجة شفافية اللون 

الرصايص إىل 93 

الدائرة الثانية 

للحصول عىل دائرة مضبوطة من جميع االتجاهات :

 انقر يف مفتاحي shift + ctrl مع التصغري من إحدى املقابض السوداء
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د الدائرة الثانية السابقة ) استخدم أداة التحديد      ( ، ثم اذهب إىل قامئة ) تحرير Edit( ثم  اخرت منها 	  حدِّ

ر حجم  األمر ) تكرار Duplicate ( أو من رشيط األوامر Command Bar اخرت األيقونة           . بعد ذلك َصغِّ

الدائرة الثالثة ) املكررة ( إىل أن تصبح مثل الشكل آليت :

غرّي لون تعبئة الدائرة الثالثة إىل اللون اآليت ) اخرت اللون من لوح األلوان املوجود أسفل شاشة الربنامج ( :	 

غرّي لون تعبئة الدائرة الثالثة إىل تدرج لوين من الوسط ) اذهب للقامئة ) Object ( ثم اخرت منها األمر   	 

) التعبئة والحد Fill and Stroke           ( ، تظهر لك نافذة األمر عىل الجانب األمين من الشاشة . اخرت تبويب        

.)         Radial ( ثم نسق ) تدرج شعاعي Fill تعبئة (

انقر يف الزر )تحرير( 

للدخول إىل محرر التدرجات

الدائرة الثالثة 

للحصول عىل دائرة مضبوطة من جميع االتجاهات :

 اضغط مفتاحي shift + ctrl مع التصغري من إحدى املقابض السوداء
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يظهر لك مربع حوار ) محرر التدرجات ( اخرت وقفة التدرج الثانية وغرّي يف درجة األلوان كام موضح يف األشكال 	 

اآلتية :

انقر هنا ثم اخرت الوقفة 

الثانية

َغريِّ درجات األلوان ، ودرجة 

شفافية اللون ) ألفا (
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بعد تغيري التدرج تظهر لك تعبئة الدائرة بهذا الشكل :	 

ارسم دائرة يف وسط الدائرة الثالثة باستخدام أداة الشكل البيضوّي           املوجودة يف صندوق األدوات )غرّي 	 

لونها إىل اللون األبيض( ، أما لضبط الدائرة يف الوسط فنحدد الدائرة الصغرية مع الدائرة الثالثة ثم اذهب لقامئة           

)كائن - Object ( اخرت األمر ) املحاذاة والتوزيع Align and Distribute ( ستظهر لك نافذة يف الجانب األمين 

من الشاشة ، ثم انقر الزر         املوجود يف النافذة للمحاذاة األفقية والزر          لعمل محاذاة رأسية ، كام 

موضح يف الشكل اآليت:

د الدائرة الصغرية ، ثم اذهب إىل قامئة ) تحرير Edit ( واخرت منها األمر) تكرار Duplicate ( أو من رشيط 	  حدِّ

األوامر Command Bar اخرت األيقونة            لعمل نسخة من الدائرة ، حرك الدائرة النسخة إىل األعىل )اضبط 

د الدائرتني ثم انقر الزر للمحاذاة الرأسية        ( . محاذاة الدائرتني باستخدام نافذة املحاذاة حدِّ
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د الدائرة الصغرية ) النسخة ( ثم انقر فيها مرة أخرى للحصول عىل مقابض التدوير ) سوف تظهر إشارة + 	  حدِّ

وهذه اإلشارة تعنى نقطة ارتكاز هذه الدائرة ( قم بتحريك إشارة + َوَضْعَها يف وسط الدائرة الثالثة :

لتحصل عىل الشكل اآليت :

البيضاء الصغرية املوجودة يف األعىل ثم اذهب إىل قامئة ) كائن Object ( واخرت األمر) تحويل 	  الدائرة  د  حدِّ

: Rotate ستظهر لك نافذة عىل الجانب األمين من الشاشة من تبويب ) Transform-

القامئة                                        	  يف  النقر  خالل  من  وذلك  أخرى  دائرة  عىل  لتحصل  املحددة  الدائرة  كرِّر  الزاوية  تغيري  بعد 

. )Ctrl + D (أو انقر مفتاحي ) Duplicate ( ثم اختيار األمر ) تكرار Edit - تحرير (

حرك إشارة + إىل الوسط

غير الزواية إلى 
30 درجة 

الحظ وجود اإلشارة وسط 

الدائرة الثالثة
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انقر يف الزر ) تطبيق - Apply ( يف نافذة ) تحويل - Transform ( املوجودة يف الجانب األمين من الشاشة.	 

د الدائرة 	  ستظهر لك الدائرة املكررة بعد 30 درجة من الدائرة األوىل ) الحظ إشارة + املوجودة يف الوسط ( . حدِّ

.) Rotate - ( من تبويب ) تدوير Apply - البيضاء الصغرية الثانية وكرِّرها، ثم انقر يف الزر ) تطبيق

كرِّر الخطوة السابقة إىل أن تكتمل بقية الدوائر الصغرية البيضاء . كام موضح يف الشكل:	 

البيضاء ، قم بإضافة عقارب الساعة وذلك برسم مستطيالت باستخدام 	  بعد االنتهاء من إدراج نقاط الساعة 

أداة رسم املستطيل              ) اخرت تعبئة بيضاء ( ثم قم بتحريك وتدوير املستطيالت باستخدام أداة التحديد      

والتحويل لتحصل عىل الشكل اآليت :

بعد تكرار الدائرة البيضاء  

انقر  هنا
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د الدائرة البيضاء الصغرية وقم بتكبريها قليال َوَضْعها يف أعىل املستطيالت الثالثة  )عقارب الساعة ( وذلك 	  حدِّ

القامئة                    إىل  اذهب  أو   . التحديد       بأداة  التحكم  لوح  يف  األداة              عىل  النقر  ثم  بتحديدها 

.) Raise to Top ( ثم اخرت األمر ) Object كائن (      

خطوات عمل واجهة زجاجية للساعة

 	Du- - ( ثم اخرت منها األمر  ) تكرار Edit د الدائرة الثالثة يف الشكل السابق ثم اذهب إىل قامئة ) تحرير -  حدِّ

plicate ( أو من ) رشيط األوامر- Command Bar ( اخرت األيقونة             لعمل تكرار للدائرة ،ثم اسحب 

الدائرة الجديدة املكررة عىل جانب يف مساحة العمل ، ستظهر الدائرة كام ييل:

د الدائرة السابقة وكّررها ، ثم حرّك الدائرة املكررة إىل أسفل قليال ) استخدم أداة التحديد      لتنفيذ ذلك( 	  حدِّ

كام يف الشكل أدناه :
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 	 )  Difference الفــــــرق   ( األمر  منهــــا  ( واخرت   Path مسار ( قامئة  إىل  اذهب  ثم   ، الدائرتني معا  د  حدِّ

ستحصل عىل الشكل أدناه :

حرك الشكل السابق الناتج عن الفرق بني الدائرتني ) شكل الهالل ( إىل أعىل ) الساعة ( ، كام موضح يف الشكل 	 

أدناه :

غرّي لون تعبئة ) شكل الهالل ( إىل اللون األبيض ) استخدم لوح األلوان يف الربنامج لتغيري اللون (:	 



213 212

من القامئة ) كائن Object ( اخرت األمر ) Fill and Stroke ( ، ستظهر لك نافذة )التعبئة والحد            	 

 Fill and Stroke         ( يف الجانب األمين من الشاشة ، ثم غرّي درجة وضوح شكل الهالل ) درجة الضبابية(           

وأيًضا غرّي درجة تعتيم الشكل :

بعد تغيري درجة الضبابية و التعميم سيظهر لك شكل الهالل كام ييل :	 

تبويب تعبئة

غريِّ يف درجة الضبابية 

غريِّ يف درجة التعتيم 
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 	 ، ( ثم كرِّره  الساعة  الهالل األعىل يف  بتحديد شكل  ) قم  الساعة  ( أسفل  الهالل  الزجاج ) شكل  تأثري  لعمل 

بعد ذلك قم بتدوير الشكل املكرر 180 درجة من خالل النقر مرتني متتاليتني عىل األيقونة            املوجودة 

األمر منها                                ( ثم اخرت   Object كائن ( أو اذهب إىل قامئة  التحديد             بأداة  التحكم  يف لوح خيارات 

) Rotate 90 CW ( ثم حرك الشكل إلسفل الساعة لتحصل عىل الشكل النهايئ لساعة الحائط .

 الشكل النهائي لساعة الحائط



المشروع الثالث: 

رسم شخصية كرتونية



المشروع الثالث: 

رسم شخصية كرتونية
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مشروع 3 : رسم شخصية كرتونية

أو  قيم  أو  أفكار  توصيل  أجل  من  تصمم  الواقع  يف  موجودة  ليست  خيالية  شخصيات  هي  الكرتونية  الشخصية 

معلومات وعادة تستخدم يف عمل القصص و الرسوم املتحركة واأللعاب الذكية واملسلية .ويف هذا املرشوع ستتعلم 

كيفية رسم شكل كرتوين . لتحصل يف نهاية املرشوع عىل :

اتبع الخطوات اآلتية :

قم برسم دائرة حمراء اللون ، استخدم أداة الشكل البيضوّي            ) أثناء الرسم والسحب بالفأرة انقر يف 	 

املفتاحني) Shift + Ctrl ( واستمر بالنقر عليه لتحصل عىل شكل دائرة .

حوِّل الدائرة من كائن إىل مسار لتسطيع تحرير العقد وذلك من خالل تفعيل أداة العقد          .    ثم النقر يف 	 

.) Object to Path ( واخرت منها األمر ) كائن إىل مسار Object الدائرة ، ثم اذهب للقامئة ) كائن
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نقرة 	  عقدة  كل  أسفل  بالنقر  وذلك  الدائرة  عقد  وميني  يسار  يف  املوجودة  العقد  بجانب  عقدتني  بإضافة  قم 

مزدوجة ، كام يف الشكل أدناه :

د العقدتني الجديدتني معا ) استخدم املفتاح Shift لعمل ذلك ( ، ثم اسحب العقدتني لألسفل ) مع االستمرار 	  حدِّ

يف النقر عىل املفتاح Ctrl أثناء السحب ( .

( بني هاتني 	  3 عقد جديدة   ( األسفل وذلك إلضافة  املوجودة يف  العقدة  و  الشكل  اليسار يف  العقدتني  د  حدِّ

العقدتني ) استخدم األيقونة            املوجودة يف لوح التحكم بأداة العقد          .  إلدراج العقد الجديدة (.

كرِّر الخطوة السابقة إلضافة ) 3 عقد جديدة ( يف الشكل بني العقدة اليمني والعقدة يف أسفل الشكل ، لتحصل 	 

عىل اآليت :
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د العقدتني كام يف الشكل أدناه ، ثم قم بحذفهام وذلك ) باستخدام األيقونة             املوجودة يف لوح 	  حدِّ

التحكم بأداة العقد           إلدراج العقد الجديدة (.

بعد ذلك قم بتحديد العقد املوضحة يف الشكل أدناه ) استخدم املفتاح Shift ( ، ثم قم بسحبها إىل أعىل لتحصل 	 

عىل:

ولعمل تأثري تدرج لوين للشكل ) ظل ( ، كرِّر الشكل وذلك بتحديده ) استخدم أداة التحديد       ( ثم انقر يف 	 

القامئة ) تحرير Edit ( واخرت األمر ) تكرار Duplcaite(أو انقر يف املفاتيح ) Ctrl + D ( ، وغرّي طالء التعبئة 

للشكل النسخة إىل اللون األسود .
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إلضافة ظل عىل الشكل املرسوم استخدم أداة التدرج اللوين          قم بتفعيلها ثم اخرت من لوح التحكم بها 	 

التدرج الشعاعي          ، ثم انقر يف الشكل لتحصل عىل مقابض التدرج .

انقر فيه نقرة مزدوجة ليظهر لك حوار محرر 	   ، التدرج من الوسط ) املربع ( ووضعه شفافًا  لتحرير مقبض 

التدرج ، اخرت نظام لون الوقفة ) عجلة Wheel ( ثم غرّي درجة الشفافية ) Alpha ( إىل 0 ، كام موضح أدناه .

لتغيري مقبض التحكم بالتدرج إىل شفاف .	 

درجة الشفافية
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أما مقابض التدرج الطرفية ) الدائرتني ( فانقر عىل إحديها نقرة مزدوجة، ثم غرّي تعبئتها ودرجة Alpha  فيها 	 

إىل ) انظر إىل مربع الحوار أدناه (:

ليصبح منط التدرج الشعاعي ظاهرًا يف لوح التحكم بأداة التدرج هكذا :

حرِّك مقابض التدرج لتحصل عىل الظل اآليت يف الشكل .	 

إلنشاء العني األوىل يف الشكل ،استخدام أداة الشكل البيضوّي            لرسم دائرة بيضاء اللون ، ثم كرِّر الدائرة، 	 

وغرّي طالء التعبئة للدائرة النسخة إىل اللون األسود .
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يف الدائرة النسخة السوداء قم بتطبيق نفس التدرج الشعاعي الذي طبقته عىل الشكل ، لتحصل عىل دائرة 	 

ذات بعد ثنايئ :

قم برسم دائرة صغرية ذات تعبئة سوداء ، كام يف الشكل أدناه :	 

إلضافة العني األخرى يف الشكل ، قم بتجميع الدوائر الثالث التي رسمتها سابقا ) العني األوىل (، ولعمل ذلك       	 

) استخدم أداة التحديد       والسحب بالزر األيرس للفأرة عىل لوحة الرسم ليشمل جميع الدوائر ( ، ثم اخرت 

األيقونة تجميع          من رشيط األوامر Command Bar يف الربنامج ، كرِّر الشكل الناتج من تجميع الدوائر 

وقبل سحبه انقر يف األيقونة             املوجودة يف لوح التحكم بأداة التحديد لنقل التدرج اللوين جنبا إىل جنب 

مع الشكل الناتج من تجميع الدوائر الثالث .
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إلضافة اإلضاءة ، قم بإنشاء شكل بيضوي            استخدم أداة رسم الشكل البيضوّي .	 
 

رْه )نّشط أداة التحديد      وانقر نقرة مزدوجة يف الشكل 	  حرك الشكل البيضوّي إىل أقىص يسار الشكل ، ثم َدوِّ

لتحصل عىل مقابض التدوير( ، كام يف الشكل أدناه.

غرّي من درجة ضبابية الشكل البيضوي ) Blur ( وأيضا من درجة الشفافية ) Alpha( كام موضح أدناه يف مربع 	 

.) Object ( الذي ميكنك الحصول عليه من القامئة ) كائن            Fill and Stroke حوار ) التعبئة والحد
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بعد تغيري الضبابية والشفافية سيبدو الشكل كاآليت :

لعمل اإلضاءة األخرى أسفل الشكل حدد الشكل البيضوي السابق ) استخدم أداة التحديد       ( ، ثم كرره  	 

بالضغط عىل املفاتيح ) Ctrl + D ( ، بعد ذلك حرك الشكل النسخة إىل أسفل ميني الشكل ، ميكنك تغيري درجة 

شفافية أو ضبابية الشكل النسخة كام ميكنك تصغريه وتدويره كام يف الشكل أدناه :

ليبدو الشكل املنشأ أكرث واقعية قم بإضافة ظل ،ولعمل الظل ارسم شكاًل بيضويًا أسفل الشكل ، وغرّي لون طالء 	 

التعبئة إىل اللون األسود ، كام يف الشكل أدناه .

درجة الشفافية

درجة الضبابية
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انقل الشكل البيضوي ) الظل ( إىل خلف الشكل وذلك من خالل تنشيط أداة التحديد         ثم النقر عىل          	 

) شكل الظل ( ثم النقر عىل األيقونة             املوجودة يف لوح التحكم بأداة التحديد إلرساله إىل أسفل الشكل .

التدرج                       	  نوع  بها  التحكم  لوح  من  اخرت  التدرج            أداة  استخدم   ، الظل  شكل  يف  لوين  تدرج  لعمل 

) شعاعي       ( ثم انقر يف شكل الظل لتحصل عىل مقابض التحكم بالتدرج ، انقر نقرة مزدوجة عىل مقبض 

التدرج ) املربع ( لتحصل عىل محرر التدرج له .
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ميكنك تغيري درجة  Alpha أو وضعها كام هي فيكون التدرج من الوسط أسود ومن األطراف شفافًا كام موضح 	 

أدناه :

 	 Fill and Stroke د شكل الظل، ثم غرّي من درجة ضبابية الظل وذلك من خالل مربع حوار ) التعبئة والحد حدِّ

.) Shift + Ctrl + F ( أو الضغط عىل املفاتيح ) Object ( الذي ميكنك الحصول عليه من القامئة ) كائن

ميكنك تصغري وتعديل الظل من خالل مقابض التحجيم لتحصل عىل الشكل اآليت :

درجة الضبابية
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بعد االنتهاء من رسم الشكل مع الظل ميكنك تجميع جميع الكائنات املكونة للشكل والظل لتحصل عىل كائن 	 

واحد ، وذلك من خالل تحديد جميع الكائنات ) استخدم الزر األيرس للفأرة يف سحب املؤرش عىل لوحة الرسم 

ليضم داخل مربع التحديد جميع الكائنات ( كام يف الشكل أدناه :

انقر يف األيقونة تجميع            املوجودة يف رشيط األوامر Command Bar يف الربنامج ، لتحصل عىل الشكل 	 

اآليت .

ألوان مختلفة ) لتغيري 	  ، كام ميكنك تكراره لتحصل عىل أشكال ذات  الناتج وتحجيمه  ميكنك تحريك الشكل 

األوامر              املوجودة يف رشيط  األيقونة                بنقر  التجميع  بفك  قم  النسخة  الشكل  تعبئة  لون طالء 

د الشكل األصل الخلفية وغرّي لون تعبئته إىل اللون الذي تريد من خالل اختياره من    Command Bar ، ثم حدِّ

لوح األلوان يف أسفل نافذة الربنامج ( لتحصل يف النهاية عىل مجموعة من األشكال وبألوان مختلفة .

الشكل النهايئ

المشروع الرابع 

رسم كرة
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المشروع الرابع 

رسم كرة
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مشروع 4 : رسم الكرة

ستتعلم يف هذا املرشوع رسم شكل كرة ثنائية األبعاد ، لتحصل يف النهاية عىل الشكل أدناه :

اتبع الخطوات اآلتية :

لرسم دائرة الكرة استخدم أداة الشكل البيضوي           ، ولتحصل عىل شكل دائرة أثناء الرسم والسحب بالزر 	 

األيرس للفأرة انقر يف املفتاحني ) Shift +Ctrl (واستمر بالنقر فيهام حتى تنتهي من الرسم ) اخرت طالء التعبئة 

اللون الربتقايل الغامق َوَحدٍّ بال تعبئة ( .

إلضافة التدرج اللوين للدائرة املرسومة ، انقر يف أداة التدرج           واخرت منط التدرج من لوح التحكم باألداة  	 

) تدرج شعاعي          ( ثم انقر يف الدائرة لتظهر لك مقابض التدرج .

نقرة 	   ) الصغرية  )الدائرة  التدرج   مقابض  من  أي  انقر يف   ، الطرفية  التدرج  مقابض  إىل  األسود  اللون  إلضافة 

مزدوجة ، ثم اخرت لون طالء التعبئة ) من لوح األلوان أسفل شاشة الربنامج اللون األسود ( ميكنك التحكم بدرجة 

شفافية اللون ) ألفا A ( من محرر التدرج الذي يظهر عندما تنقر النقرة املزدوجة يف املقبض .
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حرِّك مقابض التدرج لتحصل عىل الشكل اآليت :

كرِّر الدائرة املرسومة السابقة بالنقر يف الدائرة ثم الضغط عىل ) Ctrl + D ( ، غرّي لون تعبئة الدائرة النسخة 	 

إىل اللون أبيض ثم غرّي تحجيم الكرة وحرِّكْها ) استخدم أداة التحديد     لعمل ذلك ( لتحصل عىل الشكل أدناه :

إلضافة تأثري أكرث واقعية للدائرة البيضاء قم بإضافة تدرج خطي وذلك بالنقر يف أداة التدرج       واخرت منط 	 

التدرج من لوح التحكم باألداة ) تدرج خطي          ( ، ثم قم برسم التدرج من األعىل إىل األسفل .

درجة الشفافية
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غرّي تعبئة مقبض التدرج الطريف املوجود يف األسفل من شفاف إىل اللون األسود وذلك بالنقر فيه واختيار اللون 	 

رك املقبض لتحصل عىل الشكل اآليت : من لوح األلوان املوجود أسفل شاشة الربنامج ، ثم حِّ

لكتابة الرقم ) 8 ( عىل الدائرة البيضاء ، استخدم أداة النص، غرّي من حجم الخط       ونوعه ولونه حسب ما 	 

تراه مناسبًا ، لتحصل عىل الشكل أدناه :

ميكنك استخدام أداة التحديد       يف تحجيم النص وضبط موقعه عىل الدائرة البيضاء .	 
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املفاتيح                 	  عىل  (بالضغط   3  ( إىل  النص  كائن  َحدِّ  حجم  غرّي   ، الدائرة  عىل  منقوش  كأنه   )  8  ( الرقم  إلظهار 

.)        Fill and Stroke   ( لتحصل عىل مربع حوار ) التعبئة والحد Shift + Ctrl + F (

قم بتغيري لون طالء الحد إىل اللون الرمادي وذلك بنقر حامل اللون مع املفتاح Shift من لوح األلوان املوجود 	 

أسفل شاشة الربنامج.

إلضافة إضاءة إىل الكرة املرسومة ، قم برسم شكل بيضوي يف األعىل ) استخدم أداة الشكل البيّضوي          ( 	 

اخرت لون طالء التعبئة إىل اللون األبيض .

األمر                                                                             	  اختيار  ثم   )  Path مسار   ( القامئة  بنقر  وذلك   ، مسار  إىل  البيضوّي  الشكل  حوِّل 

)كائن إىل مسار Object to Path ( ، قم بتنشيط أداة العقد          وانقر يف الكائن لتظهر لك عقد تحرير 

مسار الكائن .
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د العقدة املوجودة أسفل كائن الشكل البيضوّي ، ثم حرِّكْها إىل أعىل ) استخدم الزر األيرس للفأرة يف سحب 	  حدِّ

العقدة وتحريكها (.

إلضافة تدرج للشكل البيضوّي ، انقر يف أداة التدرج             واخرت منط التدرج من لوح التحكم باألداة ) تدرج 	 

خطي            ( ، ثم قم برسم التدرج من األعىل إىل األسفل .

ميكنك استخدام أداة التحديد       يف تحجيم الشكل وتحريكه إىل املكان املناسب .	 

غرّي من درجة ضبابية الشكل البيضوّي ومن درجة التعتيم حسب ما تراه مناسب ) استخدم مربع حوار التعبئة 	 

الحد Fill and Stroke       ( لتحصل عىل الشكل اآليت :



233233

األوامر        	  املوجودة يف رشيط  التجميع            أيقونة  استخدم   ( للكرة  املكونة  الكائنات  بتجميع جميع  قم 

Command Bar ( لتحصل عىل شكل الكرة النهايئ.

د دائرة الكرة ثم كرِّرها ، غرّي لون تعبئة الشكل النسخة إىل أسود .	  إلضافة ظل أسفل الكرة حدِّ

استخدم أداة التحديد        يف تحجيم الشكل النسخة واستخدم األيقونة              املوجودة يف لوح التحكم 	 

بأداة التحديد إلرسال الشكل للخلف ، كام يف الشكل أدناه :

قم بإضافة تدرج شعاعي للشكل ) استخدم أداة التدرج اللوين           ( .	 
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غرّي كاًل من درجة الضبابية Blur ودرجة التعتيم Opacity للشكل حسب ما تراه مناسبًا ) استخدم مربع حوار 	 

التعبئة الحد         Fill and Stroke (، لتحصل يف النهاية عىل الشكل اآليت:

الشكل النهايئ للكرة

المشروع الخامس 

رسم طفلة
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المشروع الخامس 

رسم طفلة
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مشروع 5: رسم طفلة

يف هذا املرشوع ستتعلم كيفية رسم شخصية كرتونية ) طفلة ( ، لتحصل عىل الشكل أدناه :

اتبع الخطوات اآلتية :

أوال : رسم رأس الطفلة

إىل            	  التعبئة  طالء  لون  غرّي   ، البيضوّي  الشكل  لرسم  البيضوّي          الشكل  أداة  استخدم   ، الرأس  لرسم 

استخدم الزر األيرس للفأرة يف النقر عىل حامل اللون املراد من لوح األلوان املوجود أسفل شاشة الربنامج ، كذالك 

قم بتغيري لون طالء الحد إىل بني غامق         .

إلضافة العنق للرأس ، استخدم أداة املستطيل            يف رسم مسطيل صغري أسفل الشكل البيضوّي .	 

د الشكلني البيضوّي واملستطيل معا ) نشط أداة التحديد         واستخدم املفتاح Shift لعمل ذلك أو ميكنك 	  حدِّ

بالسحب عىل لوحة الرسم ليضم إطار التحديد كال الشكلني (.
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ثم اخرت من القامئة ) مسار Path ( األمر ) اتحاد Union ( أو الضغط عىل ) Ctrl + + ( يف لوحة املفاتيح وذلك 	 

لدمج الشكلني والحصول عىل كائن واحد )شكل جديد( .

د العقدتني املوجودتني عىل جانبي العنق ، كام موضح يف الشكل أدناه :	  انقر عىل أداة العقد          ، ثم حدِّ

بعد تحديد العقدتني انقر يف األيقونة سلس تلقايئ Auto-smooth              يف لوح التحكم بأداة العقد لجعل 	 

العقد املحددة سلسة تلقائيًا .

بعد ذلك قم بسحب القطاع ) الخط ( الواصل بني العقدتني املوجودتني يف أسفل العنق  )استخدم الزر األيرس 	 

للفأرة ( ، كام يف الشكل اآليت:
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قم بتعديل الوجه وتشكيله باستخدام أداة العقد           لتحصل عىل الشكل اآليت :	 

ثانيا : رسم الفستان

لرسم الفستان ، استخدم أداة املستطيل           ، اخرت طالء تعبئة الشكل ) اللون الوردي ( ، وطالء الحد إىل 	 

) بدون تعبئة (.

د املستطيل ثم من قامئة ) مسار Path ( اخرت األمر ) كائن إىل مسار Object to Path ( وذلك لتحويل 	  حدِّ

الشكل إىل مسار.

للحصول عىل عقد تحرير املسار ، قم بتنشيط اداة العقد            ، ثم انقر يف الكائن مام يؤدي إىل جعل عالمات 	 

العقد مرئية قابلة للتحرير .
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د جميع العقد الظاهرة عىل مسار الكائن وذلك بالضغط عىل ) Ctrl + A ( ، ثم قم بإضافة عقد جديدة 	  حدِّ

من خالل نقر األيقونة         إضافة املوجودة يف لوح التحكم بأداة العقد.

احذف العقدتني الظاهرتني عىل وسط )أعىل وأسفل املستطيل( واترك العقدتني اإلضافيتني املوجودتني جانبي 	 

مسار الكائن املستطيل ، وللحذف انقر يف العقدة املراد حذفها ثم انقر يف األيقونة         .

حذف العقدة
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د العقدتني الجديدتني املوجودتني وسط جانبي املستطيل ) استخدم أداة التحديد      .   واملفتاح Shift لعمل 	  حدِّ

ذلك ( ، ثم انقر يف املفاتيح ) Shift + > ( وذلك إلزاحتها للداخل .

 	 ) > + Shift ( ثم قم بتحديد العقدتني املوجودتني يف الخط األعىل من املستطيل وانقر مرة أخرى يف املفتاحني

لتحصل عىل الشكل اآليت:

د العقد يف الخط املوجود أسفل كائن املستطيل ، ثم قم بإضافة عقد جديدة أخرى  )استخدم األيقونة إضافة       	  حدِّ

املوجودة يف لوح ا لتحكم بأداة العقد لعمل ذلك (.
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لعمل حركة مموجة يف الخط املوجود أسفل الفستان ) استخدم أداة العقد        ( وذلك بوضع مؤرش الفأرة 	 

عىل القطاعات الواصلة بني العقد ورفعها إما لألعىل أو لألسفل ) كذلك ميكنك استخدام مقابض العقد يف عمل 

الحركة املموجة (.

لعمل منحنى يف الخط املوجود أعىل الفستان ) استخدم أداة العقد          ( وذلك بوضع مؤرش الفأرة عىل 	 

القطاع الواصل بني العقدتني ورفعه لألعىل قليال .

استخدم اداة التحديد          يف تحجيم الفستان عىل حسب ما تراه مناسبًا للرأس املرسوم سابًقا.	 
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انقر يف املفتاح ) Page Down ( من لوحة املفاتيح أو يف األيقونة       	   ، الرأس  إلرسال مستطيل الفستان خلف 

املوجودة يف لوح التحكم بأداة التحديد          .

إلضافة شكل قطعة قامش بيضاء متعرجة أسفل مستطيل الفستان ، ارسم مستطيالً جديًدا عىل لوحة الرسم       	 

) استخدم أداة املستطيل        ( غرّي لون تعبئة املستطيل إىل ) اللون األبيض( ، ثم حول الشكل إىل مسار وذلك 

.) Object to Path ( ثم اختيار األمر ) كائن إىل مسار Path من خالل النقر يف القامئة ) مسار

ط أداة العقد             ثم انقر يف كائن مستطيل لتظهر لك عقد تحرير املسار .	  نَشِّ

د العقد الجانبية يف الخط املوجود أسفل املستطيل وانقر يف ) Shift + < ( وذلك لزيادة إزاحتها )عرضها (.	  حدِّ

إضافة      	  األيقونة  استخدم   ( بإضافة عقد جديدة  املستطيل وقم  أسفل  املوجود  الخط  الجانبية يف  العقد  د  حدِّ

املوجودة يف لوح التحكم بأداة العقد لعمل ذلك (.
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 	 Modify (اخرت ) تعديل املسارExtensions إلضافة التأثري املتعرج عىل شكل املستطيل ، من القامئة ) ملحقات

Path ( ومن القامئة الفرعية الظاهرة اخرت األمر   ) Jitter Nodes  (. وانقر يف الزر ) تطبيق Apply ( لتطبيق 

التأثري يف املستطيل .

بعد النقر عىل الزر ) تطبيق Apply ( سيظهر لك املستطيل كام يف الشكل أدناه :	 

د العقد يف الخط املوجود أسفل املستطيل مرة أخرى وانقر يف األيقونة Auto-smooth           لجعل العقد 	  حدِّ

املحددة سلسة تلقائيًا .

يف 	  انقر  أو  املفتاح  استخدم   ( الفستان  مستطيل  أسفل  ووضعه  املستطيل  تحريك  يف  التحديد  أداة  استخدم 

األيقونة      املوجودة يف لوح التحكم بأداة التحديد          (.
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ثالثا: رسم اليدين:

لرسم اليدين استخدم أداة الشكل البيضوّي       يف رسم شكل بيضوي ، اخرت لون طالء التعبئة مثل لون تعبئة 	 

الوجه .

ْط أداة التحديد      ، ثم انقر يف الشكل البيضوّي نقرة مزدوجة لتظهر لك مقابض التدوير ، قم بتدوير 	  نشَّ

الشكل كام موضح أدناه.

ارسم شكاًل بيضاويًا آخر صغريًا وبنفس طريقة الشكل البيضوّي السابق وقم بتدويره.	 

د الشكلني السابقني ثم انقر يف القامئة ) مسار Path ( ثم اخرت األمر ) اتحاد Union( ، ليندمج الشكالن 	  حدِّ

وينتج عنهام شكل جديد ) يد (.

ْط أداة العقد         ( ثم انقر يف الشكل السابق ) اليد ( َوَضْع مؤرش الفأرة 	  لعمل االنحناء يف مسار اليد ) نَشِّ

عىل القطاعات الواصلة بني العقد ورفعها إما لألعىل أو لألسفل ) كذلك ميكنك استخدام مقابض العقد يف عمل 

الحركة املموجة (.
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عىل          	  بالضغط  اليد  كرِّر  ثم   ، الطفلة  لجسم  مناسبًا  تراه  ما  حسب  اليد  تحجيم  يف  التحديد  أداة  استخدم 

      ) Ctrl + D ( يف لوحة املفاتيح .

لتحصل عىل اليد األخرى ، كام يف الشكل أدناه :	 

َحرِّك اليدين إىل املكان املناسب لهام جسم الطفلة ) استخدم أداة التحديد     ( لتحصل عىل الشكل اآليت :	 
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رابعا : رسم الساقني

لرسم الساق األوىل استخدم أداة الشكل البيضوّي             يف رسم شكل بيضاوي ، اخرت لون طالء التعبئة مثل 	 

لون تعبئة الوجه واليدين .

لعمل االنحناء يف الساق ، من القامئة ) مسار Path ( اخرت األمر ) كائن إىل مسار  Object to Path ( ، ثم            	 

العقدتني  التحرير، قم بتحرير  البيضوّي لتظهر لك عقد  الشكل  انقر يف  ، ثم   ) العقد            أداة  ) نشط 

املوجودتني عىل جانبي الشكل البيضوّي كام موضح أدناه.

لعمل االنحناءات يف مسار الساق ،ضع مؤرش الفأرة عىل القطاعات الواصلة بني العقد وحركها حسب ما تراه 	 

مناسبًا ) كذلك ميكنك استخدام مقابض العقد (.

ْط أداة التحديد     ، ثم انقر يف الشكل البيضوّي نقرة مزدوجة لتظهر لك مقابض التدوير ، قم بتدوير الساق 	  نَشِّ

كام موضح أدناه.

استخدم أداة التحديد          يف تحجيم الساق حسب ما تراه مناسبًا لجسم الطفلة ، ثم كرِّر الساق بالضغط 	 

عىل ) Ctrl + D ( يف لوحة املفاتيح .
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لتحصل عىل الساق األخرى ، كام يف الشكل أدناه :

َحرِّك الساقني إىل املكان املناسب لهام من جسم الطفلة ) استخدم أداة التحديد     ( .	 

إلرسال الساقني إىل خلف الفستان، انقر يف املفتاح ) Page Down ( من لوحة املفاتيح أو يف األيقونة       املوجودة 	 

يف لوح التحكم بأداة التحديد .

خامسا : رسم الحذاء:

لرسم الحذاء األوىل استخدم أداة الشكل البيضوّي يف رسم شكل بيضوّي         ، اخرت من طالء التعبئة اللون البني 

الغامق .

لعمل االنحناءات يف الحذاء ، من القامئة ) مسار Path ( اخرت األمر ) كائن إىل مسار Object to Path (  لتحويل 	 

الشكل إىل مسار ، ثم ) نشط أداة العقد      ( ، ثم انقر يف الشكل البيضوّي لتظهر لك عقد التحرير، قم بتحرير 

العقد ) ميكنك إضافة عقد جديدة بنقر الزر         ( لتحصل عىل مسار الحذاء اآليت :
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استخدم أداة التحديد      يف تحجيم الحذاء األول حسب ما تراه مناسبًا للساق ، ثم كرِّر الحذاء بالضغط عىل  	 

) Ctrl + D ( يف لوحة املفاتيح لتحصل عىل الحذاء الثاين .

حرك الحذاءين إىل املكان املناسب لهام من الساقني ) استخدم أداة التحديد       ( .	 

األيقونة           	  يف  أو  املفاتيح  لوحة  من   )  Page Down  ( املفتاح  يف  انقر   ، الساق  خلف  إىل  الحذاء  إلرسال 

املوجودة يف لوح التحكم بأداة التحديد         ، لتحصل عىل الشكل أدناه.

سادسا : عمل قطعة بيضاء أعىل اليدين يف الفستان:

بنفس طريقة عمل الحذاء السابقة

لرسم القطعة األوىل استخدم أداة الشكل البيضوّي           يف رسم شكل بيضوي ، اخرت من طالء التعبئة اللون 	 

األبيض ومن طالء الحد اللون البني الغامق .

لعمل االنحناءات يف القطعة ، من القامئة ) مسار Path ( اخرت األمر ) كائن إىل مسار Object to Path (  لتحويل 	 

الشكل إىل مسار ، ثم ) نشط أداة العقد        ( ، ثم انقر يف الشكل البيضوّي لتظهر لك عقد التحرير، قم بتحرير 

العقد ) ميكنك إضافة عقد جديدة بنقر الزر         ( لتحصل عىل مسار القطعة اآليت :
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استخدم أداة التحديد     يف تحجيم القطعة األوىل حسب ما تراه مناسبًا للكتف ، ثم كرِّر القطعة بالضغط عىل 	 

) Ctrl + D ( يف لوحة املفاتيح لتحصل عىل قطعة القامش األخرى. .

حرِّك قطعة القامش إىل املكان املناسب من الكتف ) استخدم أداة التحديد       ( .	 

حرِّك القطعة األخرى إىل املكان املناسب من الكتف.	 

لتحصل يف النهاية عىل الشكل اآليت :	 

سابعا : رسم املالمح عىل الوجه:

استخدم أداة الشكل البيضوّي             يف رسم العني األوىل ثم كرِّرها لتحصل عىل العني األخرى ، كام موضح 	 

أدناه:



251 250

ارسم خطني عىل العينني ) استخدم أدة قلم الرصاص            لعمل ذلك ( .	 

لرسم األنف ، استخدم أداة القلم بيزيري         يف رسم مثلث واخرت لون التعبئة وطالء الحد من لوح األلوان أسفل 	 

شاشة الربنامج ، ثم حرِّك املثلث للمكان املناسب عىل الوجه )استخدم أداة التحديد     (.

لرسم الفم ، استخدم أداة القلم بيزيري            يف رسم خط مستقيم ) ضع عرض الحد = 2(، ثم حرِّك القطاع 	 

الواصل بني عقديت البداية والنهاية لإلسفل قليال كام يف الشكل أدناه :

استخدم أداة التحديد      يف تحريك ووضع الخط عىل الوجه .	 

ارسم دائرتني عىل ميني ويسار الوجه ) استخدم أداة الشكل البيضوّي      ( ، غرّي لون طالء التعبئة إىل اللون 	 

الزهري وطالء الحد إىل بالتعبئة .
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حـــوار	  مــربــع  مــن   )  Opacity  ( التعتيـــم  ودرجــة   )  Blur  ( اللــون  ضبابيــة  درجـــة  غيّـــر 

.) Shift + Ctrl + F ( الذي ميكنك الحصول عليه من لوحة املفاتيح بضغط   )          Fill and Strok التعبئة والحد( 

ثم تظهر لك كام الشكل أدناه :

كرِّر الدائرة األوىل السابقة ، لتحصل عىل الدائرة الثانية.	 

ارسم دوائر صغرية عىل الوجه ) ثالث يف الجانب األمين ، وثالث يف الجانب اليسار( كام يف الشكل أدناه .	 
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لرسم الشعر ، استخدم أداة قلم الرصاص            ، وغرّي لون تعبئة الخط إىل اللون البني ثم ارسم يف أعىل الرأس.	 

استمر يف رسم الشعر لتحصل يف النهاية عىل الشكل أدناه :	 

لرسم ربطة شعر عىل الشعر استخدم أداة الشكل البيضوي يف رسم شكل بيضوي         ، غرّي لون طالء التعبئة 	 

إىل اللون األحمر الغامق .

لتحويل الشكل إىل مسار من القامئة ) مسار Path ( اخرت األمر ) كائن إىل مسار Object to Path ( لعمل 	 

االنحناءات يف الربطة ، نشط أداة العقد          ، ثم انقر يف الشكل البيضوّي لتظهر لك عقد التحرير، قم بتحرير 

العقد لتحصل عىل مسار الربطة اآليت :

د الشكل الناتج ) الجزء األول من الربطة ( استخدم أداة التحديد     ،كرِّر الجزء األول من الربطة ) انقر يف 	  حدِّ

Ctrl + D ( ، لتحصل عىل الجزء اآلخر .
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ارسم شكالً بيضوياً آخر صغريًا وقم بتحويله إىل مسار ، ثم نشط أداة العقد        وتََحكَّْم بشكل املسار من خالل 	 

عقد التحرير الظاهرة عليه ، لتحصل عىل:

 	.) Shift دها ) استخدم أداة التحديد       مع املفتاح لتجميع جميع أجزاء الربطة الثالثة حدِّ

انقر يف أيقونة التجميع          املوجودة يف رشط األوامرCommand Bar يف أعىل شاشة الربنامج.	 

ضع الربطة يف أعىل الرأس ) استخدم أداة التحديد     يف تحريك الربطة (.	 

كرِّر الربطة السابقة لتحصل عىل ربطة أخرى ، ثم غرّي حجم الربطة النسخة ) استخدم أداة التحديد      (، غرّي 	 

لونها إىل اللون الذي تريد وليكن :



255 254

كرِّر الربطة السابقة لتحصل عىل ربطة آخر ) الثالثة ( ، ثم حركها للمكان املناسب عىل الفستان ) استخدم أداة 	 

التحديد     (، غرّي لونها إىل اللون الذي تريد وليكن :

اآلن ميكنك تغيري لون طالء حد الفستان من ) بال تعبئة ( إىل اللون ) البني الغامق ( غرّي سمك الحد إىل 2 ، 	 

لتحصل عل الشكل اآليت .

ستحصل عىل:
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إلضافة بعض التأثريات الواقعية للطفلة

استخدم بعض املرشحات من قامئة ) مرشحات Filers ( إلضافة بعض تأثريات الظل يف فستان الطفلة املرسوم ، ولعمل 

.Shift ذلك قم بتجميع كل من ) الفستان ، اليدين ، الساقني ، الحذاء( ، استخدم أداة التحديد مع املفتاح

 	 Drop ( ومن القامئة الفرعية اخرت األمر ) Shadows and Glows ( اخرت األمر ) Filters من قامئة ) مرشحات

.) Shadow

د الفستان فقط ، من قامئة ) مرشحات Filters ( اخرت األمر ) Shadows and Glows ( ومن القامئة الفرعية 	  حدِّ

.) Inner Shadow ( اخرت األمر

ستحصل عىل الشكل النهايئ للطفلة :	 
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ميكنك تكرار الطفلة ، وتغيري ألوان كُلٍّ من الفستان ، والربطات لتحصل عىل األشكال اآلتية :

المشروع السادس

رسم طفل
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المشروع السادس

رسم طفل
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مشروع ٦ : رسم طفل:

يف هذا املرشوع ستتعلم كيفية رسم شخصية كرتونية ) طفل ( من خالل تحويل األشكال املرسومة إىل مسارات ثم 

التحكم بعقدة هذه املسارات لتشكيلها والحصول عىل الشكل املطلوب.

اتبع الخطوات اآلتية :

ارسم شكاًل بيضويًّا           باستخدام أداة الشكل البيضوّي .	 

كرِّر الشكل السابق بالنقر يف الشكل بأداة التحديد       ، ثم اخرت األمر ) تكرار Duplicate( من قامئة ) تحرير 	 

ر حجم الشكل املكّرر باستخدام مقابض التحديد . Edit ( ، ثم صغِّ

ادمج الشكلني السابقني ليصبحا شكاًل واحًدا، حّددهام ثم اخرت األمر ) اتحاد Union (املوجود يف قامئة 	 

.) Path مسار (
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إلجراء تعديل عىل مسار الشكل الناتج انقر يف الشكل ثم اخرت أداة العقد            من صندوق األدوات.	 

لتفعيل العقد قم بتحديدها إما بالنقر يف العقد مع املفتاح ) Shift ( أو بالسحب فوق الشكل عىل لوحة الرسم 	 

ليشمل إطار التحديد كل عقد الشكل .

قم بإضافة عقد جديدة للتحكم أكرث بتشكيلة املسار ، وذلك بنقر األيقونة          ملوجودة يف لوح التحكم 	 

بخصائص أداة العقد      . 

غرّي منط العقد املحددة إىل ) سلس تلقايئ ( وذلك بالنقر يف األيقونة          لتحصل عىل قطاعات منحنية واصلة 	 

بني العقد املحددة .

اآلن ميكنك تعديل مكان العقد بسحب العقدة املرادة أو سحب القطاعات الواصلة بني هذه العقد وتشكيل 	 

املسار كام تراه مناسبًا .
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ميكنك حذف عقد من املسار عند تشكيله لتحصل عىل الشكل املطلو ب وذلك من خالل تحديد العقدة املراد 	 

حذفها ثم النقر يف األيقونة           املوجودة يف لوح التحكم بخصائص أداة العقد         ،كام ميكنك استخدام 

األمناط والخصائص األخرى املوجودة يف لوح التحكم بأداة العقد .

لرسم األذن األخرى يف الشكل السابق ، انقر يف أداة رسم الشكل البيضوّي          ثم ارسم شكاًل كام موضح أدناه 	 

بحيث تأخذ نفس منط تعبئة َوَحدِّ الشكل السابق ) الوجه (.

ضع الشكل يف املكان املناسب ثم انقل للخلف وذلك بالنقر يف األيقونة         املوجودة يف لوح التحكم بخصائص 	 

أداة التحديد       .

ارسم الشعر وذلك بالنقر يف أداة الشكل البيضوي            ، ثم ارسم الشكل و غرّي لون تعبئتة الشكل إىل اللون 	 

) البني الغامق ( وحدود الشكل إىل اللون ) األسود ( وعرض الحد إىل ) 5 ( ، ثم غرّي حجم الشكل وحرِّكه إىل 

املكان املناسب بالنقر يف أداة التحديد      .
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حوِّل الشكل إىل مسار وذلك باختيار األمر ) كائن إىل مسار Object to Path ( من قامئة  ) مسار Path ( لتظهر 	 

لك عقد املسار .

بعد ظهور عقد املسار حّددها وذلك إما بالنقر فيها مع املفتاح ) Shift ( أو بالسحب عىل لوحة الرسم ليشمل 	 

إطار التحديد جميع العقد ثم انقر يف األيقونة           املوجودة يف لوح التحكم بخصائص أداة العقد          .

قم بتعديل املسار ) تشكيله ( من خالل سحب هذه العقد أو القطاعات الواصلة ، كام موضح أدناه :	 

ميكنك حذف عقد من املسار عند تشكيله لتحصل عىل الشكل املطلو ب وذلك من خالل تحديد العقدة املراد حذفها 

ثم النقر يف األيقونة         املوجودة يف لوح التحكم بخصائص أداة العقد .

كام ميكنك استخدام األمناط والخصائص األخرى املوجودة يف لوح التحكم بأداة العقد            مثل  )سلس تلقايئ      

، ..الخ(.

بعد االنتهاء من تشكيلة مسار الشعر ، قم برسم العينني وذلك بالنقر يف أداة الشكل البيضوّي      ، ثم كرِّر 	 

قامئة               من   )  Duplicate تكرار   ( األمر  اختيار  ثم  الشكل  بتحديد  وذلك  األخرى  العني  عىل  لتحصل  الشكل 

.) Edit تحرير (

قامئة               	  من   )  Object to Path مسار  إىل  كائن   ( األمر  باختيار  وذلك  مسار  إىل  املرسومني  الشكلني  َحوِّل  ثم 

) مسار Path (. قم بتشكيل مسار كل عني من خالل سحب العقد أو سحب القطاعات الواصلة بني هذه العقد 

لتحصل عىل اآليت :
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لتحصل عىل الشكل النهايئ للعينني قم برسم داخل كل عني دائرتني ) استخدم أداة الشكل البيضوّي         (،الدائرة 	 

األوىل ذات لون تعبئة ) أسود ( أما الدائرة الثانية فذات لون )أبيض( ثم َحرِّْك كل دائرة إىل املكان املناسب .

يف الخطوات اآلتية سنقوم برسم بعض الخطوط لتْضيف مالمح أكرث للوجه ، أوال قم برسم خطوط أسفل العينني 	 

ْن حدود  وذلك من خالل استخدام أداة قلم الرصاص          بالنقر فيها )غرّي لون التعبئة إىل بدون تعبئة ( ولَوِّ

القلم إىل أسود ثم ارسم الخطوط عىل لوحة الرسم.

ميكنك تغيري عرض حد القلم وذلك من خالل النقر يف الخط املرسوم ثم النقر يف القامئة  )كائن Object ( ثم 	 

اختيار األمر ) التعبئة والحد Fill and Stroke            ( ليظهر لك مربع حوار التعبئة والحد ، اخرت تبويب     

.) Stroke Style منط حد الكائن (
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ميكنك أيضا تشكيل مسار الخط املرسوم بالنقر يف أداة العقد       لتظهر لك عقد املسار ، قم بسحبها أو سحب 

القطاعات الواصلة بينها .

ارسم الحاجبني بالنقر يف أداة القلم بيزيري           ، ثم ارسم مسار الخط عىل لوحة الرسم ، غرّي حد القلم إىل  	 

.)          Fill and Stroke    ( املوجود يف مربع حوار ) التعبئة والحدStroke Style 8 ( من تبويب ) منط حد الكائن (

قم بتعديل مسار الخط لتحصل عىل الشكل املطلوب .	 

كرِّر الخط السابق لتحصل عىل الحاجب اآلخر وذلك بالنقر يف أداة التحديد        ثم النقر عىل الخط املرسوم ، 	 

ر الخط املتكّرر كام تراه مناسبًا ) لتحصل عىل  اخرت األمر ) تكرار Duplicate ( من قامئة ) تحرير Edit (.  ثم َدوِّ

مقابض التدوير انقر يف الخط املرسوم نقرة واحدة للتبديل من مقابض التحجيم يف الخط إىل مقابض التدوير ، 

يجب أوال أن تكون أداة التحديد      قيد االستخدام (.

قم برسم األنف يف الوجه باستخدام أداة القلم            السابقة ، ارسم مسار األنف كام موضح أدناه .	 
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د هذه العقد ثم غرّي منط القطاعات 	  قم بإظهار عقد مسار الخط املرسوم وذلك بالنقر يف أداة العقد       ، ثم حدِّ

الواصلة بينها إىل منحنى سلس وذلك بالنقر يف األيقونة ) سلس تلقايئ       (من لوح خيارات التحكم بأداة 

العقد     .

لرسم الفم ، استخدم أداة القلم بيزيري         بالنقر فيها ثم ارسم مسار الفم عىل لوحة الرسم كام موضح أدناه.	 

لتعديل مسار الخط املرسوم نشط أداة العقد      لتظهر لك عقد املسار ، شكِّل املسار كام تراه مناسبًا إما 	 

بسحب العقد أو بسحب القطاعات الواصلة بينها . ) لتحصل عىل مسار الشكل املطلوب للفم ميكنك استخدام 

لوح التحكم بخصائص أداة العقد      (.

ارسم شكاًل بيضاويًّا ذا تعبئة حمراء َوَحدٍّ أسود ) استخدم أداة الشكل البيضوّي          لرسم الشكل(، كام يف 	 

الشكل اآليت .
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لتعديل مسار الشكل املرسوم ، َحوِّل الشكل السابق إىل مسار وذلك بالنقر يف أداة العقد        .   ثم النقر يف 	 

الشكل وبعد ذلك اخرت األمر ) كائن إىل مسار Object to Path ( من قامئة  ) مسار Path ( ستظهر لك عقد 

املسار .

بينها 	  إضافة عقدة جديدة  املراد  العقد  د  ) حدِّ لتشكيله كام هو مطلوب  املسار  بإضافة عقد جديدة يف  قم 

األيقونة        انقر يف  املوجودة يف لوح التحكم بخصائص أداة العقد(. ثم شكِّل املسار لتحصل عىل الشكل ثم 

أدناه.

الكائن إىل ارسم شكاًل مستطياًل باستخدام أداة املستطيل       	  اللون األبيض ولون حد  التعبئة إىل  ) غرّي لون 

اللون األسود  وعرضه إىل 3 (.
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َحوِّل الشكل السابق إىل مسار من قامئة ) مسار Path ( اخرت األمر ) كائن إىل مسار Object to Path ( ، ثم 	 

ل يف تشكيلة عقد املسار كام تراه مناسبًا لتحصل عىل الشكل أدناه . َعدِّ

ارسم شكاًل بيضاويًا باستخدام أداة الشكل البيضوّي      )غرّي لون تعبئة الشكل إىل اللون الوردي ولون الحد إىل 	 

ره كام تراه مناسبًا ) استخدم أداة التحديد     لتحصل عىل مقابض التحجيم  م الشكل وَدوِّ اللون األسود (. ثم َحجِّ

ومقابض التدوير (.

لرسم العنق ، ارسم مستطياًل عىل لوحة الرسم أسفل الوجه وذلك باستخدام أداة املستطيل           . املوجودة 	 

يف صندوق األدوات ، ثم انقر يف أداة التحديد      لتحصل عىل مقابض التحجيم ، غرّي حجم املستطيل بحيث 

يتناسب مع الوجه ثم َحرِّكه إىل املكان املناسب.

األيقونة             	  عىل  النقر  طريق  عن  الخلف  إىل  بنقله  وذلك  الوجه  خلف  يكون  بحيث  املرسوم  املستطيل  َحرِّك 

املوجودة يف لوح التحكم بخصائص أداة التحديد     .
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لتعديل مسار شكل العنق ، انقر يف أداة العقد            لتنشيطها ثم من قامئة ) كائن Object (اخرت األمر	 

 ) كائن إىل مسار Object to Path ( ستظهر لك عقد املسار .

اسحب القطاع الواصل بني العقدتني املوجودتني يف أسفل املسار بحيث يظهر لك منحنى كام يف الشكل أدناه.	 

يف هذه الخطوة ستقوم بتجميع جميع الكائنات املكونة للوجه والعنق وذلك بالسحب عىل لوحة الرسم ليشمل 	 

إطار التحديد جميع الكائنات.

األوامر                                      	  رشيط  من  أو   )  Group تجميع   ( األمر  اخرت   )  Object كائن   ( القامئة  من  التحديد  بعد 

Command Bar يف الربنامج انقر األيقونة          .
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لرسم القميص ، انقر يف أداة املستطيل        وارسم شكاًل مستطياًل ) غرّي لون التعبئة إىل اللون األحمر ، ولون 	 

حد املستطيل إىل أسود وعرضه إىل 5 ( ، ثم غرّي حجم املستطيل بحيث يتناسب مع الوجه وذلك بإظهار مقابض 

التحجيم ) نشط أداة التحديد     لتحصل عىل املقابض (.

باستخدام أداة املستطيل        ارسم مستطياًل آخر صغريًا يأخذ نفس النمط الحايل ) لون تعبئة أحمر ، ولون 	 

حد املستطيل أسود ، وعرضه 5 (.

األمر                                         	  اختيار  ثم   )  Edit تحرير   ( القامئة  يف  بالنقر  وذلك  ثاٍن  مستطيل  عىل  لتحصل  املستطيل  كرِّر 

.) Duplicate تكرار (

دور املستطيل األول كام يف الشكل أدناه ، عن طريق إظهار مقابض التدوير التي ميكنك الحصول عليها بتنشيط 	 

أداة التحديد       ثم انقر يف الشكل لتغيري من مقابض التحجيم إىل مقابض التدوير.
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ر املستطيل الثاين كام يف الشكل أدناه.	  َدوِّ

يف هاتني الخطوتني ستقوم بدمج املستطيالت لتحصل عىل شكل القميص ، وذلك عن طريق تحديد املستطيالت 	 

.) Shif ( أوال بالنقر يف كل مستطيل مع املفتاح

 	.) Union (اخرت األمر ) اتحاد Path ثم من قامئة ) مسار

ل مسار القميص وذلك بالنقر يف أداة العقد     . لتنشيطها وستظهر 	  لتحصل عىل شكل القميص املطلوب ، َعدِّ

لك عقد املسار ) ميكنك تشكيل املسار إما بسحب العقد أو بسحب القطاعات الوصلة بينها كام ميكنك استخدام 

الخيارات املوجودة يف لوح التحكم بأداة العقد          (.

ميكنك إضافة خطوط عىل القميص ليظهر أكرث واقعية ، استخدم أداة القلم          لرسم هذه الخطوط.	 
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لرسم الساقني ، ارسم ثالثة مستطيالت باستخدام أداة املستطيل           ) لون التعبئة أزرق ، ولون الحد أسود 	 

، وعرض الحد 5 ( ، ثم انقلها إىل املكان املناسب لتحصل عىل الشكل أدناه.

قامئة             	  ثم من   )  Shift(  املفتاح النقر يف كل مستطيل مع  لدمجها وذلك من خالل  الثالثة  املستطيالت  د  حدِّ

.) مسار Path ( اخرت األمر ) اتحاد Union (، ثم انقل املسار الناتج إىل خلف القميص بالنقر يف األيقونة       

ل املسار الناتج من الدمج أو االتحاد ، وذلك بتنشيط أداة العقد      	  أو َعدِّ العقد  سحب  ثم  العقد  إلظهار 

القطاعات الواصلة بينها لتحصل الشكل أدناه .

ْع كُالًّ من شكل القميص و الساقني لتحصل عىل جسم الطفل وذلك بتحديدهام ثم انقر يف األيقونة       	  َجمِّ

املوجودة يف رشيط أوامر الربنامج .

غرّي حجم جسم الطفل بحيث يصبح مناسبًا لحجم الوجه عن طريق مقابض التحجيم .	 
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يف هذه الخطوة ستقوم برسم الحذاء وذلك من خالل استخدام أداة رسم الشكل البيضوّي            . ارسم الشكل 	 

األول ثم كرِّره لتحصل عىل الشكل الثاين ، غرّي حجم كل شكل كام تراه مناسبًا ) استخدم مقابض التحجيم ، يجب 

أن تكون أداة التحديد       قيد االستخدام (.

ْعهام ، لتحصل عىل الشكل أدناه.	  بعد تحديد الشكلني السابقني َجمِّ

لرسم اليد األوىل ، استخدام أداة القلم            يف رسم مسار اليد كام يف الشكل أدناه .	 

 غرّي لون تعبئة مسار اليد إىل لون الوجه ولون الحد أسود وعرضه 5 .	 
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ل املسار إما عن 	  إلظهار عقد املسار لتعديله إىل الشكل املطلوب ، انقر يف أداة العقد                لتنشيطها ثم َعدِّ

طريق سحب العقد أو سحب القطاعات الواصلة بينها ، كام ميكنك استخدام الخيارات املوجودة يف لوح التحكم 

بأداة العقد             لتحصل عىل الشكل املناسب.

قامئة                          	  من   )  Duplicate تكرار     ( األمر  اخرت  ثم  فيها  بالنقر  السابقة  اليد  كرِّر  األخرى  اليد  عىل  لتحصل 

.) Edit تحرير (

ْل مسار اليد ) انقر يف أداة العقد           ثم يف اليد لتظهر لك العقد ( ثم اسحب العقد أو القطاعات الواصلة 	  َعدِّ

بينها بحيث يظهر لك الشكل أدناه.
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 	          Group تجميع   األيقونة  يف  انقر  ثم  األشكال  بتحديد  الطفل  جسم  أجزاء  جميع  ْع  َجمِّ األخرية  الخطوة  يف 

املوجودة يف رشيط أوامر الربنامج .

 	                  Ungroup ميكنك أخذ نسخة من الشكل املرسوم لتحصل عىل طفل آخر ، ثم فك التجميع بالنقر يف األيقونة

املوجودة يف رشيط األوامر Command Bar ثم تغيري ألوان شكل )الشعر ، القميص ، الساقني ( .

األوامر                                       	  املوجودة يف رشيط  األيقونــــة           النقــر فـي  ثـم  الجديـد بتحديدهــا  الطفل  ــْع أجــزاء  َجمِّ

ْر حجمه وذلك من خالل مقابض التحجيم التي ميكنك الحصول عليها بالنقر يف أداة  Command Bar ،  ثم َصغِّ

التحديد     .
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األمر                                                                     	  اخرت   )  Object كائن   ( قامئة  من  وذلك  أفقيًا  قلبًا  الجديد  الطفل  شكل  اِقلب 

) قلب أفقي  Flip Horizontal          ( .لتحصل يف النهاية عىل الشكل اآليت:
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Inkscape تصاميم ورسومات ميكن إنتاجها بربنامج
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