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أساسيات بيانيات الحاسوب

:مفاهيم أساسية: مقدمة•
:رسومات الحاسوب•

.هو العلم الذي يصف أي استخدام ألجهزة الكمبيوتر إلنشاء الصور ومعالجتها•
يعالج األدوات الحسابية والرياضية التي يمكن استخدامها إلنشاء جميع أنواع الصور •

يمكن أن تكون الرسوميات ثنائية أو ثالثية األبعاد•
يةيمكن أن تكون الصور اصطناعية بالكامل أو يمكن إنتاجها عن طريق التالعب بالصور الفوتوغراف•
:مجاالت الرسوميات•

.الكمبيوترتتعامل مع املواصفات الرياضية لخصائص الشكل واملظهر بطريقة يمكن تخزينها على: Modelingالنمذجة •
.ادمصطلح موروث من الفن ويتعامل مع إنشاء صور مظللة من نماذج الكمبيوتر ثالثية األبع: Renderingالعرض •
ة تستخدم الرسوم املتحرك. هي تقنية لخلق وهم بالحركة من خالل تسلسل الصور : Animationالرسوم املتحركة •

 في النمذجة النمذجة والعرض ولكنها تضيف القضية الرئيسية للحركة بمرور الوقت ، والتي ال يتم التعامل معها عاد
ً
ة

.والعرض األساسيين



أساسيات بيانيات الحاسوب

:مفاهيم أساسية: مقدمة•
:مجاالت الرسوميات•

يتعامل مع الواجهة بين أجهزة اإلدخال مثل الفأرة واألجهزة اللوحية : User interactionتفاعل املستخدم •
.والتطبيق والتغذية الراجعة للمستخدم في الصور واملوارد الحسية األخرى 

.يحاول ادخال املستخدم في عالم افتراض ي ثالثي األبعاد: Virtual realityالواقع االفتراض ي •

.ييحاول إعطاء املستخدمين نظرة ثاقبة على املعلومات املعقدة عبر العرض املرئ: Visualizationالتصور •

يات تتعامل مع معالجة الصور ثنائية األبعاد وتستخدم في مجالي الرسوم: Image processingمعالجة الصور •
.والرؤية الحاسوبية

.يستخدم تقنية تحديد املجال إلنشاء نماذج ثالثية األبعاد ُمقاسة: 3D scanningاملسح ثالثي األبعاد •

هو استخدام رسومات الحاسب والرؤية الحاسوبية : Computational photographyالتصوير الحاسوبي •
.ئاتوطرق معالجة الصور لتمكين طرق جديدة اللتقاط الصور الفوتوغرافية لألشياء واملشاهد والبي



أساسيات بيانيات الحاسوب

:مفاهيم أساسية: مقدمة•
:التطبيقات الرئيسية•

.تستخدم بشكل متزايد النماذج ثالثية األبعاد املتطورة وخوارزميات العرض: ألعاب الفيديو•
 من خالل النماذج ثالثية األبعاد: الرسوم الكرتونية•

ً
ارتونية التقليدية تستخدم العديد من الرسوم الك. غالًبا ما يتم عرضها مباشرة

الوقت ثنائية األبعاد تقنيات عرض من نماذج ثالثية األبعاد، مما يسمح لها الحركة باستمرار دون الحاجة إلى الجهد واضاعة
.لرسمها من قبل الرسامين

ركيًبا رقمًيا بين يستخدم كل فيلم حديث تقريًبا ت. تستخدم جميع أنواع تقنيات رسوميات الحاسب تقريًبا: التأثيرات املرئية•
الخلفيات واملشاهد املصورة بشكل منفصل

تقنية تستخدم هذه املجاالت. تعني التصميم بمساعدة الكمبيوتر والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر:CAD / CAMتطبيقات الـ •
.ملية التصنيعالكمبيوتر لتصميم األجزاء واملنتجات على الكمبيوتر ، حيث تستخدم هذه التصميمات االفتراضية، لتوجيه ع

ألبعاد متطورة على سبيل املثال ، يستخدم جهاز محاكاة الطيران رسوميات ثالثية ا. يمكن اعتبارها ألعاب فيديو دقيقة: املحاكاة•
.ملحاكاة تجربة الطيران بالطائرة

.ينش ئ صوًرا ذات مغزى لبيانات املريض املمسوحة ضوئًيا: التصوير الطبي•
"طبيعي"ينش ئ صوًرا لبيانات ال تحتوي بالضرورة على تصوير مرئي : Information visualizationتصور املعلومات •
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أساسيات بيانيات الحاسوب

:مفاهيم أساسية: مقدمة•
تنسيق املساحات والتحويالت•

حيث يمكن من أجل عرض كائنات مختلفة، تظهر الحاجة إلى طريقة لتمثيل هذه الكائنات والتحويالت ليتم تطبيقها عليها ب•
استخدامها مباشرة بواسطة الكمبيوتر

3Dأو 2Dأو 1Dيمكن أن يكون نظام اإلحداثيات إما •

3D2D1D
عادة ما يتم تمثيل اإلحداثيات كمتجهات، بينما يتم تمثيل التحويالت كمصفوفات•


