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 المنتجات تصميم ببرامج الحاسب ثالثية االبعاد فى الشبكى اإلبداع فى استخدام النظام
Creativity in the use of Grid system of the computer three-dimensional 

programs in the product design 

 وسام أنسى إبراهيم محمد /أ.م.د
 كمية الفنون التطبيقية جامعة حموان -استاذ مساعد بقسم المنتجات المعدنية والحمى 

 ممخص البحث:
 إظيار جماليات التصميـ عمى قادرة غير وخصائصيا أىميتيا عمى التصميمية فى مجاؿ تصميـ المنتجات العناصر

 نعيد ولكى .وأىميتو وخصائصو طبيعتو لو العناصر ىذه مف عنصر كؿ أف كمجسـ قبؿ اف يكوف منتج استخدامى،
 تمؾ عالقات تنظيـ مف والبد وتأثيرىا، قيمتيا لتظير الصحيحة بنسبيا الجمالية العناصر ىذه وضع مف البد فاعميتيا
 يعد التصميـ فى الشبكى النظاـ أف حيث .الشبكى النظاـ دور بالكتمة والفراغ، ومف ىنا يأتى وعالقتيا بعضياب العناصر
  التصميمى. فى الفراغ المختمفة العناصر لتنظيـ وسيمة

الشبكى فى مجاؿ التصميـ ثنائى االبعاد إال اف استخدامو  النظاـ إستخداـ إنتشار مف عمى الرغـانو  البحث مشكمةوظيرت 
 وتوافر طويمة عقود فى تصميـ المنتجات كعناصر ثالثية االبعاد ما زاؿ غير مستخدـ عمى نطاؽ متسع، رغـ اف عمى مدى

 فريؽ كاـ انو ما زاؿ والتصنيع باستخداـ الحاسب. التصميـ وبرامج قمىالر  التصميـ مف خالؿ تقنيات متطور بشكؿ أمكاناتو
 تقييد مف يعد نوعا التصميـ فى الشبكى بالنظاـ اإللتزاـ أف مف مصمميف بشكؿ عاـ ومصممى المنتجات بشكؿ خاص يروا

 .اإلبداع حرية
 تصميـ لحاسب ثالثية االبعاد فىباستخداـ برامج ا الشبكى الوصوؿ لمرحمة اإلبداع فى النظاـإلى   البحث وييدؼ

 والتصميـ. لممصمـ مف اماكانات يضيفو اف يمكف وما الشبكى النظاـ استخداـ األىمية عمى المنتجات، والوقوؼ
المنتجات باستخداـ برامج الحاسب ثالثية  تصميـ فى الشبكى النظاـ عمى االعتماد أفمف خالؿ البحث تـ التوصؿ إلى 

 المصمـ لموصوؿ بشكؿ اسرع لمرحمة االبداع وعمى يساعد اف ويمكنو التصميـ فى اإلبداع حقيؽمع ت يتعارض ال االبعاد
 .االتزاف والتفرد فى تصميـ المنتجات قيـ مف الكثير اضفاء

Abstract:  

In the field of product design, the design elements with its importance and characteristics is 

not able to show the aesthetics of design as a body before it is a product, each of these 

elements has its nature, characteristics and importance.  

In order for these elements to be effective, these elements must be put in their proper aesthetic 

proportions to show their value and influence in the design.  

It is necessary to organize the relation between these elements and their relation to the mass 

and space. Hence the role of the grid system arises, where the grid system is a way to organize 

the different elements in the space of the design.  

The problem of research has been established that despite the use of industrial design 

technology in two-dimensional design, however its use in three-dimensional product design is 

not widely used. Although for many decades three-dimensional design capabilities have been 

developed through digital design techniques, design programs, and computer manufacturing. 

A team of designers in general and product designers in particular still see that adherence to 

the web system in design is a kind of restriction of creativity freedom. 
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The research aims to reach the stage of creativity in the grid system using the three-

dimensional computer programs in products design, and to recognize the importance of using 

the grid system and what it can add to the designer and the design. 

The research found that relying on the grid system in the products design using three-

dimensional computer programs does not interfere with the achievement of creativity in the 

design and it can help the designer to reach faster the creativity stage and to put a lot of values 

of balance and uniqueness in the products design. 

 مقدمة:
 إظيار جماليات التصميـ عمى قادرة غير وخصائصيا أىميتيا عمى التصميمية العناصر فى مجاؿ تصميـ المنتجات تبقى 

 طبيعتو لو العناصر ىذه مف عنصر كؿ أف رغـ عمى معينة فكرة تعبير عفال أو كمجسـ قبؿ اف يكوف منتج استخدامى،
 وتأثيرىا، قيمتيا لتظير الصحيحة بنسبيا الجمالية العناصر ىذه وضع مف البد فاعميتيا نعيد ولكى .وأىميتو وخصائصو
 دور ومف ىنا يأتى التصميمى، بالفراغ وعالقتيا ببعض بعضيا العناصر تمؾ عالقات وضبط تنظيـ مف البد وألجؿ ذلؾ

 التصميـ. فى الفراغ المختمفة العناصر لتنظيـ وسيمة يعد التصميـ فى الشبكى النظاـ أف حيث .الشبكى النظاـ

 :البحث مشكمة
الشبكى فى مجاؿ التصميـ ثنائى االبعاد إال اف استخدامو فى تصميـ المنتجات  النظاـ إستخداـ إنتشار مف عمى الرغـ -1

 عقود بعاد ما زاؿ غير مستخدـ عمى نطاؽ متسع، بؿ مقتصر عمى تجارب ذاتيو، رغـ اف عمى مدىكعناصر ثالثية اال
والتصنيع باستخداـ الحاسب يمكف  التصميـ وبرامج الرقمى التصميـ مف خالؿ تقنيات متطور بشكؿ أمكاناتو وتوافر طويمة

 المصمـ مف استخداـ ىذا النظاـ بفاعمية.
والتصنيع باستخداـ الحاسب، ونظرا الف ىذه البرامج فى  التصميـ وبرامج الرقمى التصميـ ياتباعتماد المصمـ عمى تقن -2

مجمميا يعتمد نظاميا الشبكى عمى وحدات متماثمة دوف االخذ فى االعتبار النسب الجمالية، تخرج التصميمات مفتقره 
 بشكؿ كبير لمقومات االبداع فى الشكؿ.

 التصميـ فى الشبكى بالنظاـ اإللتزاـ أف عاـ ومصممى المنتجات بشكؿ خاص يروامف مصمميف بشكؿ  فريؽ ما زاؿ -3
 .اإلبداع حرية تقييد مف يعد نوعا

 :البحث هدف
 عمى المنتجات، والوقوؼ تصميـ باستخداـ برامج الحاسب ثالثية االبعاد فى الشبكى الوصوؿ لمرحمة اإلبداع فى النظاـ

 والتصميـ. لممصمـ مف اماكانات يضيفو اف يمكف وما الشبكى النظاـ استخداـ األىمية

 :البحث فروض
 يتعارض ال المنتجات باستخداـ برامج الحاسب ثالثية االبعاد تصميـ فى الشبكى النظاـ عمى االعتماد أف البحث يفترض

 الكثير اضفاء ىالمصمـ المبتدء لموصوؿ بشكؿ اسرع لمرحمة االبداع وعم يساعد اف ويمكنو التصميـ فى اإلبداع مع تحقيؽ
 .االتزاف والتفرد فى تصميـ المنتجات قيـ مف

 :البحث منهج
 المنيج التحميمى الوصفى.
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 مقدمة:
المنتجات مصمميف ذوى مستوى عاؿ يجمعوف ميارات الرسـ  تصميـ يتطمب استخداـ برامج الحاسب ثالثية االبعاد فى

الشبكى فى مراحؿ التصميـ  ية. ويمكف لممصمـ استخداـ النظاـوالتعامؿ مع قواعد البيانات ويممكوف قدرات ابتكاريو عال
 االولى لمعديد مف االسباب ومنيا الدقة والسرعة والوصوؿ لالبداع. 

لوصوؿ المصمـ لمراحؿ إخراج التصميـ ثنائى او ثالثى االبعاد فى شكؿ مطبوع أو مرئى مدعوما بالحركة كانت تستغرؽ 
 عمى نتائج مشابية بدوف استخداـ الحاسبات.وقتا طويال اضعاؼ المطموب لمحصوؿ 

 إظيار جماليات التصميـ عمى قادرة غير وخصائصيا أىميتيا عمى التصميمية العناصر فى مجاؿ تصميـ المنتجات تبقى
 طبيعتو لو العناصر ىذه مف عنصر كؿ أف رغـ عمى معينة فكرة التعبير عف أو كمجسـ قبؿ اف يكوف منتج استخدامى،

 وتأثيرىا، قيمتيا لتظير الصحيحة بنسبيا الجمالية العناصر ىذه وضع مف البد فاعميتيا نعيد ولكى .ميتووأى وخصائصو
 دور ومف ىنا يأتى التصميمى، بالفراغ وعالقتيا ببعض بعضيا العناصر تمؾ عالقات وضبط تنظيـ مف البد وألجؿ ذلؾ

 التصميـ. فى الفراغ المختمفة العناصر لتنظيـ وسيمة يعد التصميـ فى الشبكى النظاـ أف حيث .الشبكى النظاـ

 االبداع:
 والتطوير، التحديث لعمميات المحرؾ ىو االنماط، والمبدع يعد مف والفريد الحموؿ مف الجديد الستنباط انسانى سموؾ االبداع
 مف مكتسب رصيد عمى يةاالبداع العممية وترتكز االبداعية، الطاقات باستغالؿ االيجابى عمى التغيير القدرة يممؾ مف فيو

 العقؿ خالؿ مف االفكار اكتشاؼ عمى تعتمد التى التصميمية العممية االبداع بجوىر يقترف والخبرات والميارات، المعرفة
 .واالجرائية الذىنية العمميات مف منظمة مرارحؿ فى مبتكرا انتاجا بالميارة وجعميا باالستعانة

اموس المعجـ الوسيط ومعجـ مختار الصحاح ىو: "إف إبداع الشىء اختراعو ألعمى اإلبداع فى المغة وطبقًا لما جاء فى ق
نشاؤه عمى غير مثاؿ سابؽ وجعمو غاية فى صفائو، فإف اإلبداعية فى األدب والفف ىى الخروج عمى أساليب  مثاؿ، وا 

 ( 17ص1القدماء باستحداث أساليب جديدة". )مرجع
لحاضر يعد مقدمة لتطور أسرع مستقبال. حيث ستقـو العقوؿ االلكترونية والربوتات والف التغير السريع الذى يشيده العصر ا

باألعماؿ الروتينية، وتترؾ لإلنساف األعماؿ االبتكارية واإلبداعية. وىذا يتطمب منا أف نراجع أنفسنا، وأف نغير أسموب 
بداعا  تو.تفكيرنا، بحيث ُيؤىمنا إلى التعامؿ مع عمـو المستقبؿ واكتشافاتو وا 

فى مرحمة اإلعػداد والتحضير واإلدراؾ بوجود مشكمة تصميمو ما، فيقـو المصمـ باستحضار الخبرات السابقة لديو، 
المعمومات واألفكار التى لـ تكف منظمة مف قبؿ، فيقـو المصمـ بتنظيميا، وترتيبيا لكى يصؿ إلى تصور دقيؽ لممشكمة. 

بالدراسة، وتعد المرحمة األولى لنبوع الفكرة ونمو البذرة األساسية لإلبداع وقد  فمرحمة اإلعداد تتضمف البحث الدقيؽ لممشكمة
 (  105ص2يظير فى ىذه المرحمة عدـ التناسؽ. )مرجع

ذات  المعدنية المجسمات تصميـ مجاالت فى والخبرات والميارات المعارؼ مف المخزوف االبداعى انماء اىمية تبرز
 انشائى بحس مقرونة ابداعية قدرات عمى المصمـ يعتمد حيث العديد مف العناصر، الفنية والتى تعتمد عمى الطبيعة
ويعد استخداـ  .المنتج بناء اطار فى االنشائية والعالقات المفردات مف كـ مع التعامؿ مف تمكنو بنائية وتركيبية وميارات
 ب التى تصؿ بو لمراحؿ االبداع.الشبكى بشكؿ صحيح احد العناصر الداعمة لتنمية ادراؾ المصمـ لمجوان النظاـ
 عند البنائى الحس مراحؿ تنمية فتتدرج مجسـ. ثـ مسطح تكويف بناء عمى بالتدريب تبدأ المصمـ عند البنائى الحس تنمية

 بناء الخياؿ فى استخداـ ضرورة مالحظة مع لمنظـ، المركب التكويف الى استيعاب البسيطة لممنتج لمتكوينات المصمـ
 قدراتو.  تنمية عمى المصمـ لتساعد مجردو  تكويف مطمؽ
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فى مراحؿ تعميـ المصمـ تكوف مراحؿ التدريب عمى استخداـ النسب الذىبية وبناء االشكاؿ المسطحة او المجسمة مف 
االتزاف  قيـ مف الكثير اضفاء المصمـ المبتدء لموصوؿ بشكؿ اسرع لمرحمة االبداع وعمى خالؿ الشبكة كوسيمة لمساعدة

ويظؿ النظاـ الشبكى احد الوسائؿ التى يعتبرىا المصمـ داعما لموصؿ لتصميـ  .عمى العناصر التى يبدء فى تكوينياوالتفرد 
 مميز.

 الشبكى: النظام
 حتى التصميـ، فى األساسية الفكرة محاور تنظيـ عمى يعمؿ الذى النظاـ متناسقو، ىو منتظمو النظاـ الشبكى يعد خطوط

ف لو، المكونة ءاألجزا كؿ بيف فيما لتبدو ف .األخرى األجزاء قيمة تعادؿ النظاـ ىذا مف جزء كؿ قيمة وا   النظاـ كاف ىذا وا 
 بطريقة الواحدة الفكرة لترتيب أجزاء وسيمة أنو إال الزخرفية، التقميدية فى التصاميـ األمر ىو كما رتيب إيقاع خمؽ إلى يؤدى

 وسيمة. واضحة منتظمة
 عناصر مرشد لتوزيع دليؿ تكوف التى العالقات عمى األساس فى المبنية المحاذاة ائـقو  مف مجموعة مف تتكوف الشبكة

 ويمكف محددة، وظيفة يحقؽ جزء معقدة. كؿ كانت الشبكة وميما األساسية، األجزاء نفس عمى تحتوى شبكة التصميـ. كؿ
 كيفية عمى يتوقؼ وىذا المصمـ، تخطيطل وفقا أجزاء العاـ ىيكميا الحذؼ مف أو الحاجة، حسب منيا أجزاء عدة بيف الجمع
 (  10ص3التوزيع. )مرجع ومتطمبات مقتضيات تفسير
وىى   crop toolيوجد بو عدد مف الشبكات المستخدمة لمتقسيـ فى حالة استخداـ امر  Adobe photoshopبرنامج

( يوضح الشبكات 1جدوؿ رقـتتمثؿ فى ست اشكاؿ لشبكة افتراضية تساىـ فى تحديد نسب االطار الخارجى لمتصميـ.  )
عداده. cropالمتاحة بالبرنامج، لكف ىذا التخطيط يصبح غير متوفر بعد تنفيذ امر   فى مفردات تكويف التصميـ وا 

 1جدول رقم 
Rule of 

thirds  
 قاعدة األثالث:

 تقسيـ المساحة لثالث اقساـ طوال وعرضا

 
Grid :شبكة 

 صة متساوية وفقا لوحدة السنتيمتر او البو 

 
Diagonal :قطري 

 تقسيـ المساحة وفقا لالقطار 
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Triangle :مثمث 
تقسيـ المساحة لمثمثات بالنسب المتاحة عمى نظاـ البرنامج،  

 1موضحة بالشكؿ رقـ 

 
Golden 
Ratio 

 النسبة الذىبية:
تقسيـ المساحة الشكاؿ رباعية )مربع ومستطيؿ( بالنسب المتاحة  

 1ضحة بالشكؿ رقـ عمى نظاـ البرنامج، مو 

 
Golden 
Spiral 

 الحمزوف الذىبي: تقسيـ المساحة باستخداـ الشكؿ الحمزونى 

 

 
 Adobe photoshopببرنامج  cropاشكال ونسب التقسيم باستخدام امر  1شكل 

 
 التى البصرية التصميمية طالوسائ وىنا يعد استخداـ الشبكات المتاحة بالبرامج ثنائية االبعاد المتوافقة مع النسب الذىبية احد

يقاعات تكرارية، خطوط مف تتكوف  عمى يساعد متميزة. مما عمى تحقيؽ أشكاؿ المصمـ وتعد احد العوامؿ المساعدة لقدرة وا 
 متعددة.  وبدائؿ تصميمية متنوعة مفردات ايجاد
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 الوصول لالبداع باستخدام النظام الشبكى:
 والتى والعمودية األفقية الخطوط مف بسمسمة تبدء عممية بناء الشبكى داـ النظاـالتصميـ باستخ لعناصر فى مراحؿ التخطيط

االنترنت او تقيـ احد  شبكة عمى موقع تتصفح أو فى التصميـ سواء كاف تصميـ مسطح كصحيفة، تمحظيا أف يمكف
 فى المستخدمة المرئية غير الوىمية الشبكات مف مجموعة أو المنتجات المجسمة مف احد اوجيو بنائو. فشبكة واحدة،

 قيـ لتحقيؽ سواء فى مجاؿ العمارة، المنتجات ثنائية اوثالثية االبعاد وذلؾ سعيا عبر مشروع استخداميا يمكنيا التصميـ
 (  7ص4)مرجع .واإلتزاف والوحدة التناسؽ

التصميمات البعد  تمؾ طاءإلع المستويات متعددة أو اكثر تعقيدا التصميـ فى لمشبكات نحتاج ثالثى االبعاد وفى التصميـ
وصفوؼ والتى بدورىا تشكؿ  أعمدة تتألؼ مف كإطار الشبكى النظاـ الثالث المطموب فى تصميـ المنتجات. فمكونات

 المستطيالت والمثمثات التى تكوف نقاط التقائيا ىى العنصر الرئيسى لمبناء. 
د والشكؿ والحجـ والموف والمممس واالتجاه، مكونة حيث يعرؼ التصميـ عمى أنو تكويف مف عدة عناصر تختمؼ فى األبعا

فراغات فيما بينيا بحيث يتناسب الفراغ مع الكتمة فى الشكؿ، مما يتطمب دراسة التناسب بيف ىذه العناصر وبعضيا. وتبنى 
ويحقؽ  العناصر ثالثية االبعاد عمى استخداـ النسب الذىبية والقطاع الذىبى سعيا لموصوؿ لتصميـ ناجح يخضع لمنسب

 توازف المجسـ.
تنشأ الشبكة المبنية عمى النسب الذىبية مف تقسيـ مستطيؿ إلى اشكاؿ ىندسية تتكوف مف مربعات ومستطيالت ثـ بعمؿ 
االقطار ليذه االشكاؿ اليندسية تنشأ شبكة متناسبة مع بعضيا البعض مما يضمف تقسيـ الشكؿ إلى أجزاء متناسبة فيما 

االستمرار والترابط بيف االشكاؿ المبنية وفؽ ىذه الشبكة دوف التأثير عمى الوحدة فى الشكؿ، مما بينيا، ىذه الشبكة تعطى 
 يسيؿ الترابط واالتزاف بيف عناصر الشكؿ.

 ولف يتمكف المصمـ الوصوؿ لالبداع مف خالؿ النظاـ الشبكى ما لـ تخضع الشبكة لمنسب الذىبية، واستخداميا كوسيمة
: 3: 2: 1: 1النسب   عف تنشاء التى  The Fibonacci sequenceالذىبية  النسب ، ومفالمسطحات لبناء مساعدة

،.... الخ والشكؿ 5=3+2، 3=2+1، 2=1+1:....... الناتجة عف جمع النسبة وما يسبقيا 55: 34: 21: 13: 8: 5
 (  7ص 5التالى يمثؿ احد نظـ التقسيـ بيذة الطريقة. )مرجع

 

 
 ب الذهبيةالتقسيم وفقا لمنس  2شكل

 
 الطريقة إلنشاء بنفس سـ وتقسيمو34وعرضو  سـ55 طولو ذىبى مستطيؿ لتقسيـ باألقطار التقسيـ طريقة استخداـ تـ قد

 ثـ .ومربع النسب مختمفة مستطيالت ثالثة ذلؾ عف الذىبية. فنتج النسب نفسيا ىى نسب إلى الداخؿ مف مقسـ مستطيؿ
 التقاء ومربع نقط مستطيؿ كؿ فى لينتج المتقابمة الزوايا مف المربع وفى مستطيؿ كؿ فى قطريف متقاطعيف توصيؿ تـ
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 لممستطيالت جديد تقسيـ ذلؾ عف األقطار لينتج التقاء نقط بيف وعرضية طولية خطوط عمؿ تـ ثـ  .لألقطار وتقاطع
 التقسيمات ىذه عف ينتجو  ذىبية، تعتبر تقسيمات كميا التقسيمات ىذه أصغر. ومربعات مستطيالت إلى والمربع الثالثة
 لدينا تنتج الداخمية والمربعات لممستطيالت باألقطار التقسيـ عممية تكرار ومف .األقطار تالقى عف ناتجة نقاط عدة كميا

 تعتبر داخميا كؿ النقاط بأف القوؿ يمكننا شبكة لدينا ينتج أف إلى العممية ىذه فى ونستمر أصغر مستطيالت ومربعات
  ذىبية. تقسيمات عف ناتجة األني ذىبية نقطة

 
 التقسيم باستخدام األقطار لمنسب الذهبية  3شكل 

الشكؿ التالى يظير تطابؽ نسب التقسيـ باسموب االقطار المستقيمة، او االقواس، وكؿ السبؿ التى يمكف لممصمـ اف 
 يطرقيا لموصوؿ لالبداع عف طريؽ النسب الذىبية.

 

 
 ب االقطار المستقيمة او االقواستطابق نسب التقسيم باسمو  4شكل 

المسطحات ولبناء المجسمات يمكف تكويف شبكة مجسمة مف  لبناء مساعدة يتـ استخداميا كوسيمة المتقاطرة الذىبية الشبكة
 نقطة تمثؿ ابعاد الثالثة فى فييا نقطة كؿ الفراغ افتراضية فى شبكة عناصر المستطيالت المكونة لمشكؿ السابؽ، فينتج

عمى  نقطة اى اختيار فعند المثاؿ سبيؿ وعمى الييا.  العمؽ بعد اضافة فى االبعاد الشبكة الثنائية عف تختمؼ حيث ذىبية
 افتراضيا الشبكة ىذه بناء وعند فى الفراغ، لتتمثؿ والعمؽ والعرض الطوؿ مف متجيات ثالث التقاء تمثؿ تكوف الشبكة ىذه

 يمكف بمساعدتيا اف يقـو المصمـ ببناء المنتجات وىذه الشبكة المجسمة  Solid Worksبرنامج ثالثى االبعاد  باستخداـ
 تتميز بالخضوع لمنسب الذىبية.

 المقياس، واالستمرار، االتساؽ، الوحدة مف خالليا منيا يتـ تقييـ المنتج كعمؿ تصميمى التى العناصر مف العديد ىناؾ
 وذلؾ عف طريؽ التعبير عف وؿ بيذه العناصر الفضؿ ما يمكف،وىنا يكوف دور المصمـ لموص وتوازنيا. النسب اإليقاع،
 تصؿ لممتمقى والتى تضمف تقبمو لمعمؿ كمنتج. التى الذىنية الصورة
 النسبة لقاعدة تبعا بداخميا مجسـ شكؿ اى المجسمات يمكف بناء لبناء مساعدة وسيمة المجسمة الذىبية الشبكة وتعد

 الذىبية.



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنوف     

277  

 

 :2D & 3Dالرقمية ثنائية وثالثية االبعاد النظام الشبكى فى البرامج 
 بيف لمفارؽ الشاسع جدوى، ذات أو واقعية غير الرقمية بالبرامج والتصميـ التقميدية التصميـ طريقة بيف المقارنة عممية اف

وىذا ال ينقص مف اى مف مميزات اى طريقة فمكؿ طريقة مميزات فى مخرجتيا وطرؽ  .منيما كؿ ومخرجات مدخالت
 يا.تناول
 ما أنتج ورغـ كثرة والفنوف، المعرفة حقوؿ مف العديد معيا يتواصؿ لـ كما الرقمية التقنيات مع الرقمى يتواصؿ التصميـ 

واإلنتاج، إال اف معظـ تمؾ البرامج  التصميـ تتميز بربط عمميتى والتى التصميـ المختمفة لمجاالت متخصصة برامج مف
بكات المتاحة رغـ مرونتيا فى تحديد قياسيا ووحدة القياس وسمكيا، وما إلى ذلؾ افتقر إلى ايجاد شبكة متخصصة، فالش

مف متغيرات إال اف تمؾ الشبكو تكوف منتظمة دوف النظر إلى النسب الذىبية، او التبايف الذى يفرؽ بيف كؿ تصميـ واالخر 
نموذج التالى مف برنامج ثنائى االبعاد مف حيث العناصر، واسموب التناوؿ وفقا لممنتج الذى يسعى المصمـ لتحقيقة، ال

 .  Photoshopاالشير استخداما فى معالجة الصور، 
 

 
 تقسيم شبكة الفووشوب 5شكل 

وال يختمؼ االمر بالنسبة لمبرامج ثالثية االبعاد فمعظـ تمؾ البرامج تحتوى شبكات منتظمة يمكف لممصمـ االستعانة بيا رغـ 
ا يقـو كؿ مصمـ ببناء شبكة تتناسب مع المنتج المطموب تصميمة، وىذة الشبكات عدـ مرونتيا فى تحديد النسب، لذ

تختمؼ وفقا لمتصميـ مف حيث شكمة وحجمة واسموب البناء والعناصر المستخدمة، وال يقتصر فقط عمى تصميـ المنتج 
ية لعناصر البناء. يوضح بدائؿ لمنشئ معمارى مف خالؿ رسـو توضيحية شبك 6ولكف ايضا التصميـ المعمارى. شكؿ 

 (6)مرجع
 

 
 بدائل لمنشئ معمارى من خالل رسوم توضيح شبكة البناء 6شكل
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 الشبكة لمعممية التصميمية لممنتجات:  واختيار ابتكار
 سوؼ الشبكى الذى النظاـ نوع المصمـ تصميـ منتج عمى برامج ثالثية االبعاد، يقرر عممية إعداد فى البدء عند .1

الشبكة المتواجدة عمى معظـ البرامج وىى شبكة ثنائية االبعاد، او يقـو باعداد تخطيط خاص بو  يستخدمو فإما يستخدـ
 يتناسب مع المنتج المراد تصميمة.

 إلى نموذج خطى فى المساقط الثالثة ويتـ ذلؾ عمى مراحؿ تسييؿ لمتصميـ تبسيط ىو لمنتج محدد الشبكة تصميـ .2
لموصوؿ  حموؿ متعددة اليجاد وذلؾ المنتظـ ومنيا المتداخؿ فمنيا الشكؿ مف حيث الشبكات وتختمؼ .التخطيط عمميات
  لمتصميـ.

 ما إلى باإلضافة المستخدـ، النظاـ الشبكى طبيعة عمى المصمـ تفرض التى وفراغات، ىى كتؿ مف التصميـ عناصر .3
بكة ثالثية االبعاد فى شبكة الش المراد الوصوؿ لحميا باستخداـ المنتج. ويمكف حصر اىـ نماذج التصميمية مشكمة ىى

  (prespective)مكعب، اسطوانة،  كرة او شبكة منظور معمارى 

 الشبكى فى البرامج ثالثية االبعاد: النظام تصميم اعتبارات
 حجـ المنتج والنسبة التى سيتـ استخداـ الشبكة عمى اساسيا، )نسبة التصغير(. -1
 احجاميا، مف حيث وفقا لمتصميـ النظر بينيا المطموب االرتباط ىمد وما والعدد عناصر المنتج مف حيث الشكؿ -2

 ترتيب تمؾ العناصر. وكذلؾ
تعد أفضؿ أداة إلنشاء أسطح معقدة جدا ودقيقة، كما تساعد عمى استخداـ البيانات مف مجموعة واسعة مف  الشبكة -3

 ( 17ص 7ثية االبعاد. )مرجعالنماذج متنوعة، يمكف أف يزيد بشكؿ كبير مف فاعمية استخداـ البرامج ثال
 

 

 

 
 جزء من تصميم سيارة 7شكل 

 
 لتصميـ المنتج. التخطيطة الرسـو مف جزء تكوف أف يجب الشبكة -4
 مالئمة لمتصميـ. شبكة تصميـ فى البدء اختيار المسقط االساسى الذى يسيؿ -5

 الشبكة، وحدات المنتج، وكمما صغرت جـوح العناصر مف حيث عدد مف التصميمات مع تتوافؽ شبكة كما يمكف إنشاء
 عدد زادت كمما انو الحذر مع ولكف .البينية العالقات وضبط العناصر ترتيب فى الخيارات مف المزيد ىناؾ كاف كمما

النماذج قد تكوف غير  بعض فاف كثافة الشبكة فى تضمؿ المصمـ. وبعبارة أخرى، أف يمكف فيو مبالغ بشكؿ الوحدات
 االفضؿ لكثافة الشبكة التى يقـو باعدادىا لبناء المنتج. الخيار مى المصمـ اف يحددمناسبة، لذا ع

. وتتكوف ىذه الشبكة مف مستويات بنفس الشبكة SolidWorksالتالي تـ انشائيا باستخداـ برنامج  الشبكى النظاـ
 21*21الجانبى والقياس 21*13ىو الوجيى والقياس 21*34الموضحة بالشكؿ التالى بعد تجسيميا حيث يعد القياس 
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االفقى، ويمكف تكرار ىذه المستويات فى كؿ مستوى بنائى لالستعانة بيا فى تحديد القياسات وتوزيع العناصر وفقا لمنسب، 
كما اف استخداـ تكنولوجيا الواقع االفتراضى يمكف اف تجعؿ مف تمؾ الشبكة المتاحة عمى الحاسب شبكة افتراضية يتعامؿ 

ى الفراغ بشكؿ اشمؿ مستخداما ادوات الواقع االفتراضى التى اصبحت متاحة فى الوقت الحالى وستصبح معيا المصمـ ف
 اكثر استخداـ فى مجاالت التصميـ فى وقت قريب.

 خامات يحتاج الوصوؿ لنموذج التصميـ باالسموب التقميدى ويعد التصميـ بالحاسب حاليا ىو االكثر شيوعا نظرا الف
المصمـ فى اغمب االحواؿ الميارات التى تمكنة  امتالؾ مف وبالرغـ والدقو، الميارة مف ات تشكيميا الكثيرتقني تتطمب واقعية

أف التصميـ عندما يكوف لمنتج متعدد  كما .أكفاء لتنفيذ النماذج المطموبة منفذيف عمى كما انو يمكنو االعتماد مف التنفيذ
 العمؿ حمقات بعض يجعؿ مما البعض أعماليـ بعضيا تكمؿ متعدديف ييففن  التصميـ لتحقيؽ العمؿ العناصر يقـو بمراحؿ

 متباينة.        مستويات ذات وتنفيذه
 

 
 SolidWorksشبكة مجسمة باستخدام برنامج  8شكل 

 الشبكى والبرامج ثالثية االبعاد: تصميم المنتجات باستخدام النظام
تميز بالقدرة عمى التحقؽ بسيولة مف عدة عناصر منيا شكؿ المنتج، المنتجات باستخداـ البرامج ثالثية اإلبعاد ي تصميـ

دراسة الخواص المادية مثؿ الكتمة والحجـ ومركز االتزاف لمشكؿ، مما يعطى كفاءة فى الوصؼ لمتصميـ وعمؿ القطاعات 
 المطموبة وفقا لكؿ منتج وكذلؾ تقرير التكامؿ اليندسى ألجزاء تبعا لكؿ منتج.

البرامج بعمؿ الرسومات اليندسية لمتصميمات وعرضيا بأساليب متنوعة تبعا لرؤية المتمقى، حيث بدء استخداـ ىذه 
استخدمت ىذة البرامج كأداة تمنح المصمـ عرض أفكارة بطرؽ متعددة. وكذلؾ االشكاؿ ثالثية االبعاد، وكانت اساليب 

اساسية المكعب، متوازى المستطيالت، المخروط، البناء تمنح المصمـ القدرة عمى بناء االشكاؿ باستخداـ مكونات بناء 
 اليـر والكرة، ثـ تعددت االوامر بناء المنتجات باستخداـ البرامج.

البرامج ثالثية اإلبعاد تمنح توضيحا دقيقا لممنتجات ويتـ عرضيا عمى شاشة الحاسب فراغيا باألبعاد الثالثية، مما يعطى 
 الوصوؿ لمتصميـ األمثؿ.  المصمـ إمكانيات التعديؿ فى التصميـ حتى
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 SolidWorksنموذج الستخدام شبكة اسطوانية بواسطة برنامج  9شكل 

 

 
 SolidWorksنموذج يعتمد فى بنائه عمى الشبكة من نماذج  10شكل 

فى نموذج لتصميـ متعدد العناصر يتـ بنائو بواسطة برنامج ثالثى االبعاد عمى عده مراحؿ، وتساعد الشبكة  10و  9شكؿ 
وىو ما يقـو بضـ  Warpضبط العناصر، وشبكة ىذا التصميـ االقرب ليا الشكؿ االسطوانى. حيث يتـ استخداـ االمر 

بواسطة برنامج   9عدد مف الخطوات مف افراد لمتشكيؿ المراد تطبيقة وفقا لمشكؿ كما ىو منفذ فى التصميـ شكؿ
SolidWorks  

ؿ لالبداع، يحتاج إلى وسيمة معاونة كشبكة لسرعة التحقؽ مف النسب واالتزاف تعدد التصميمات واالشكاؿ وامكانية الوصو  
التصميـ،   عناصر تنظيـ عمى عامؿ يساعد التصميـ مف خالؿ الشبكة الخاص بعناصر المنتج. حيث تعد مرحمة التخطيط

 التصميـ. العناصر جميع ومواءمة لتجميع القرارات توجيو عمى تعمؿ الشبكة فخطوط
 mesh or stlثالثية االبعاد المستخدمة فى مجاؿ تصميـ المنتجات يتـ ترجمو التصميـ ثالثية االبعاد إلى شبكة  فى برامج

وىو ما يرمز لتحويؿ ممؼ المنتج إلحداثيات ألوجيو مثمثيو عديدة تقرب شكؿ الجسـ أو الجزء. وذلؾ مف خالؿ تقسيـ  
التصميـ فى صورتو النيائية او حتى وصوال لمرحمو التصنيع،  المنتج لمثمثات يتفيميا الحاسب استعداد لمراحؿ عرض

حيث يعد ىذا التقسيـ خريطة لتوزع الخامات وذلؾ لعرض التصميـ بخامات ومظاىر متعددة، وكذلؾ تحديد مسارات االنتاج 
 (16ص 7فى مرحمو التصنيع. )مرجع  camفى برامج اؿ
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 بواسطة برنامج stlمجسم مقسم لمثمثات  11شكل 

 
كما تعد الشبكة مف اكثر العوامؿ المساعدة فى تجميع عناصر التصميـ، وخاصة كمما كانت عدد العناصر متزايدة فى 

، حيث يقمؿ استخداـ الشبكة مف الوقت والخطوات المستخدمة لتجميع عناصر  Product Assemblyتصميـ المنتج
 نموذج لتصميـ متعدد العناصر.  2التصميـ. ويوضح جدوؿ 

 نموذج لتصميم متعدد العناصر 2قم جدول ر 
التجميع بمساعدة شبكة  عناصر التصميـ

 البرنامج
 التصميـ بعد تجميع العناصر
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 الشبكى فى برامج الحاسب وما يمكن ان يضيفة لممصمم والتصميم: بالنظام العمل
 وطريؽ ومنظـ، متميز تنسيؽ الشبكى ينتج فالنظاـ واستمراريتيا، وفعالية العناصر، بوضوح الشبكى بالنظاـ يتميز العمؿ

 مساحة داخؿ العناصر مف عدد تنظيـ لممصمـ يتيح فالنظاـ الشبكى التصميـ. مساحة خالؿ المتمقى عيف انتقاؿ لتسييؿ
 مف عنصر أى بقيمة اإلخالؿ وبدوف واحد تصميـ فى ومتنوعة مختمفة وعناصر محددة مع الحفاظ عمى االتزاف والتنوع،

يساعد  وظيفى بشكؿ فيو الداخمة العناصر ومختمؼ وفراغاتو التصميـ سطح ينتظـ الشبكى النظاـ عناصر. باستخداـال
  التصميـ. مف لمغرض تحقيقاً 
البرامج ثالثية اإلبعاد ومع امكانية إضافة شبكة النسب الذىبية داخؿ تمؾ البرامج مف قبؿ  فى الكبير التطور بسبب

لالستفادة  نحدد العناصر األساسية أف يمكف ر تمؾ البرامج الذى قد يظير فى مرحمة الحقة، المصمـ، او مف خالؿ تطو 
 خالؿ الستعانة بالشبكة وىى:  مف الرقمى بالتصميـ

 دقة الوصوؿ إلى مف المصمـ بواستطيا يتمكف التى والوسائؿ األدوات مف العديد الحاسب برامج فى الدقة: أصبح -1
ف كاف ذلؾ يعت  فى المصمـ إمكانات عمى تعتمد التصميـ عممية تعد مد عمى البرنامج المستخدـ، حيث لـعالية، وا 

فحسب، بؿ امتدت لمراجعة ابعاد وتوزيع العناصر، وكذلؾ دقة التكويف فى  التقميدية االساليب أو البصرية المالحظة
 المنتجات متعددة العناصر.

لطاقة خاصة فى المنتجات المكونة مف عدد كبير مف العناصر، وا الجيد مف الكثير حيث يوفر :السيولة والسرعة -2
 مساحة تتجاوز ال صغيرة فى مساحة والمكاف الزماف مستوى عمى التصميمية العممية مراحؿ مف العديد إختزاؿ خاصة بعد

 تنفيذه واختباره.و  الشكؿ صياغة ثـ ومف ومراحميا األولية المختمفة التصميـ حمقات تداخمت بينما والمفاتيح، العرض شاشة
شكؿ المنتج وكذلؾ توازف تكويف العناصر التى تتكوف  تضمف بشكؿ كبير توازف التصميـ وفقا لشبكة التوازف والتكويف: -3

 بعضيا. منيا المنتجات متعددة االجزاء مع
ع باقى وتناسبيا م عناصر مف عنصر كؿ يشغميا التى المساحة بيف يظير ذلؾ فى العالقة :التناسب والوحدة -4

 النو التصميـ فى والمعمومات العناصر مف كبير عدد استخداـ عند الوحدات نظاـ العناصر، كما يضمف استخداـ الشبكة
  منتظمة. وحدة فى جيد بشكؿ تنظيميا وسيولة عمى سرعة يساعد

 : النتائج
 بأى حاؿ المصمـ تقيد وال تصميـ،لم كأساس الشبكى النظاـ باستخداـ تحقيقو مف خالؿ اإللتزاـ يمكف واإلبتكار اإلبداع .1

 .األحواؿ مف
باستخداـ الشبكة تكوف وفقا لمخطة  التصميمية العممية أف أى خطوات محددة، مف تتكوف منظمة إجرائية عممية تواجد .2

 التى يضعيا المصمـ بدء مف عممية التخطيط.
 اإليقاع، المقياس، ستمرار، االتساؽ،واال الوحدة مثؿ التصميـ تميز جودة الداعمة التى تعد الشبكة احد العناصر .3

 .لممصمـ االبداعى والتوازف، باالضافة لممجيود النسب
 منتج متكامؿ. إلنتاج الالزمة والخطوات االجرائية العمميات ضبط عمي القدرة لممصمـ الشبكى يوفر بالنظاـ العمؿ .4
 لبناء مساعدة كوسيمة واستخدميا مةمجس ذىبية شبكة عمى التصميـ مما دعى لبناء انعكس قد التكنولوجى التطور .5

 .الذىبية النسبة لقاعدة تبعا بداخميا مجسـ شكؿ اى مما يساعد عمى بناء المجسمات
 السيولة والدقة عناصر يحقؽ يحقؽ االستخداـ االمثؿ لبرامج التصميـ ثالثية االبعاد، مما الشبكى بالنظاـ العمؿ أف .6

 .المنتج تصميـ فى والسرعة
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