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 تنمية القدرة اإلبتكارية لمصمم الزجاج فى تصميم منتجاته بإستخدام برنامج الراينو
Developing the innovative ability of the glass designer to design his 

products using the Rino program 

 شيماء سالمه ابراهيم دسوقيم.د/ 
 مدرس بقسم الزجاج_كمية الفنون التطبيقية _جامعة حموان

 ممخص:
هتتتتتر للجشتتتتتر حهتتتتتث حققتتتتتت الاتتتتتورة الالنولوجهتتتتتة الاتتتتتي هشتتتتتبدوا العتتتتتالل جاقتتتتتدهمبا اللمجهتتتتتوار  تتتتتي لا تتتتتة المجتتتتتا ت العتتتتتون اللج

قننتتتتتت المعتتتتتاههر للاهتتتتتر متتتتتن المجتتتتتا ت الاتتتتتي احلتتتتتل ا داج . واوجتتتتتد هومهتتتتت  لجهتتتتترة لللمجهتتتتتوار  تتتتتي جمهتتتتت  المجتتتتتا ت منبتتتتتا 
مجتتتتتتاج جتتتتتترامم الامتتتتتتتمهل وهملتتتتتتن لممتتتتتتتمل اجالتتتتتتار العدهتتتتتتتد متتتتتتن الامتتتتتتتمهمات  تتتتتتي هقتتتتتتتج وقتتتتتتت مملتتتتتتتن والحمتتتتتتوج  لتتتتتتتي 

قتتتتتتاود معتتتتتتدود  والعدهتتتتتتد متتتتتتن الجتتتتتتداوج الامتتتتتتمهمهة معالجتتتتتتات ماعتتتتتتددة متالفتتتتتتة ومقا تتتتتتات ماعتتتتتتددة للامتتتتتتمهل الواحتتتتتتد  تتتتتتي د
واللونهتتتتة  وقتتتتد اوتتتتال الجحتتتتث جتتتتالارلهز  لتتتتي انمهتتتتة القتتتتدرات ارجالارهتتتتة لممتتتتمل الزجتتتتاج ج  تتتتاتدال جرنتتتتامم الراهنتتتتو لمتتتتا لتتتت  
متتتتتن يملانهتتتتتات ماعتتتتتدد   تتتتتي العملهتتتتتة الامتتتتتمهمهة    لتتتتتي التتتتترلل متتتتتن هنتتتتت  جرنتتتتتامم الراهنتتتتتو متمتتتتتص لامتتتتتمهل الحلتتتتت  ي  

ي العدهتتتتتد متتتتتن ارملانهتتتتتات الاتتتتت  هملتتتتتن هن اطتتتتتور متتتتتن العملهتتتتتة الامتتتتتمهمهة   ومتتتتتن ونتتتتتا جتتتتتاجت مشتتتتتللة ينتتتتت  هحاتتتتتو   لتتتتت
 الجحث المامالة  ي:  

 مشكمة البحث:
 وج هملن ار افادة من جرنامم الراهنو  ي اممهل المناجات الزجاجهة المتالفة؟

 متالفة ؟وج هملن لمممل الزجاج ج  اتدال جرنامم الراهنو الاعجهر  ن اقنهاا  ال
 وج وناك يملانهة لانفهذ المناجات الزجاجهة الممممة جالجرامم ؟

 هدف البحث:
 هن  ج  اتدال جرنامم الراهنو  ي العملهة الاممهمة هزهد من القدرة ارجالارهة لمممل الزجاج.

 .ه ا د  ي العملهات ارنااجهة جشلج هو ر الوقت والجبد

Abstract: 
The technological revolution witnessed by the world by providing computers in all fields has 

achieved the great help of mankind as it has set standards for many areas that govern 

performance. There is a great importance for computers in all fields, including the field of 

design programs. The designer can design many designs in the shortest time possible, and get 

multiple different treatments and multiple sizes for one design in a few minutes and many 

design and color alternatives. The research focused on developing the innovative capabilities 

of the glass designer using The Rhino program has many possibilities in the design process, 

although the Rhino program is dedicated to the design of jewelry, but it contains many 

possibilities that can develop from the design process, hence the problem of research 

represented In: 

Research problem: 
 Can the Rhino program be used in the design of various glass products? 

 Can a glass designer use the Rino software to express its different technologies? 

Is it possible to implement glass products designed with software? 
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Search Goal: 
 That using the Rhino program in the design process increases the creative ability of 

the glass designer. 

 Helps production processes in a way that saves time and effort. 

  مقدمة:
 Rhinocerosبرنامج  

   Modeling جرامم المحالاة االاهة األجعاد هو ما هطلد  له  ا ل جرمجهات النمذجة  وو هحد Rhinoجرنامم الراهنو 
software الاماهج االا  ا جعاد: وو اماهج هال  ه  محالاة الواق  اماما جحهث الون ا شلاج النااجة منبا لبا نفس ا جعاد

الواقعهة  ن طرهد  ملهة ا ل اج والاي اؤد  الي  ا  ا هة الواقعهة )طوج , رض,ارافاع(,جا ضا ة يلي اللون والتامة
لعمج المج مات الاناوهة والاالاهة األجعاد  وهملن  ي الراهنو الجدج     Rhinocerosه اتدل جرنامم   المحالاة جشلج جهد

 ح الضووي الاممهل جا اتدال ا لاش هو ر ل وند   هو نموذج مادي موجود جالفعج هو جا اتدال الملفات الناشوة  ن الم
اناوي واالاي ارجعاد  جج هملنك هن اجده العمج لمجرد وجود  لرة  ي ره ك.  وونا هملن لراهنو هن هو ر هدوات الالزمة 

 للاممهل وارظبار والاحرهك والعملهات البند هة جج والاحلهج والامنه .
 surfacesهو   curvesلممممة وهحولبا يلي هملن للراهنو هن هنشأ هو هعدج هوهغهر هو هحلج هو هواد هو هظبر النماذج ا

 مبما لانت درجة الاعقهد ومبما لان حجل المنام. solidهو  

 .Rhinocerosخصائص برنامج -1
من هلار جرامم الاممهل االا  األجعاد امهزًا    اممهل المناجات لما ل  من العدهد من  Rhinocerosهعد جرنامم 

 لراهنو.  ( هوضح تماوص جرنامم ا1التماوص شلج)

 
 .( الخصائص المميزة لبرنامج الراينو1شكل)

 Object Buildingبناء العناصر  1 -1
هتتتتتتال جنتتتتتتاج  نامتتتتتتر الامتتتتتتمهل مجاشتتتتتترة ج  تتتتتتاتدال المج تتتتتتمات االاهتتتتتتة األجعتتتتتتاد  تتتتتتاجقة الاجبهتتتتتتز الموجتتتتتتودة  تتتتتت  الجرنتتتتتتامم  

اتتتت  ه تتتتبج اعلتتتتد المتتتتورة  تتتت    لاظبتتتتر  تتتتبولة الجرنتتتتامم ماج تتتتدة  تتتت  ر تتتتل شتتتتلج األمتتتتر ح solidالمندرجتتتتة متتتتن قاومتتتتة 
 .solidهوضح لهفهة جناج العنامر ج  اتدال قاومة  2الذون للمجادوهن هلار من ي ل األمر شلج رقل 
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 Object Building ( قائمه بناء العناصر 2شكل)

 :Mesh Editingالتعديل الشبكي  1-2
وتطوط اناوهة األجعاد )التط الم اقهل  التط المنل ر  التط  هعامد العمج    جناج العنامر    الجرنامم  ل  ر ل هشلاج 

المنحن  ( ال احوهلبا لمج مات. حهث ا ا د هوامر الجرنامم  ل  حرهة الاممهل  الجرنامم هملن المممل من اممهل 
 األشلاج الج هطة والمعقدة جدقة.

 Editعد ارنشاج جار اعان  جقاوما  ج ملان المممل الاعدهج    شجلهة المج ل هو ال طح هاناج ينشاجة هو ج 
الذي هحوج الشلج  point controlالالا  ااهح للمممل العدهد من هوامر الاحوهر والاعدهج جارضا ة ألمر Transformو

لمجمو ة من النقاط الماجاورة والا  هملن احرهلبا هو يلغاوبا هوزهادابا ح ب الاممهل المراد الحموج  له    وذا 
لي هن واجبة الجرنامم اماج هرجعة م اقط وو  الم قط األ قي والره   والجانج  والمنظور  والذ  هملن المممل جارضا   ي

ملانهة اعدهلة.  من مااجع  اممهل جشلج جهد من جمه  الجبات وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .( التعديل الشبكي بإستخدام برنامج الراينو3شكل)
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 Scale editingالتعديل الحجمي : 1-3
الذي  Transformالمندرج من قاومة  scaleلد  المممل القدرة  ل  اعدهج مقا ات  مل  الحجم  ج  اتدال همر  هلون

 هملن من تالل  الالجهر والامغهر    م قط واحد هو يانهن هو االاة لما وو مجهن    األشلاج اآلاه .

 .X,Y,Z( يوضح التعديل الحجمي في الثالث محاور 4شكل)

 :nderingReاإلظهار  1-4
نل ارات ال طح  Rhinoجرنامم   محدود القدرة    العرض وارظبار حهث هن التامات محدود  و  اظبر ينعلا ات وا 

ملانهة وض  تلفهات )ادرجات لونهة لون  المعدن  جوضوح  الجرهد المعدن  ضعهف جدًا جالرلل من وجود مؤارات ضووهة وا 
وب, التامة   اوضح التواص الفهزهاوهة لألج ال المعدنهة  مااًل   ا اطه  هو يانهنأو هلار(   ال هوضح المظبر المطل

( هوضح 5احدهد قهمة ارنعلاس وارنل ار المنطجد  لي الشلج  وللن هضاف يله  ما هجعل  ذو هداج ممهز شلج )
 ارظبار ججرنامم الراهنو.

 (اإلظهار بإستخدام برنامج الراينو.5شكل)

 Key Shotرنامج اإلظهار بواسطة ب1-4-1
 ووو  ( Animation ) وو  جارة  ن محرك رندر تاص ج ظبار مج مات االاهة ا جعاد و مج الر ول الماحرلة

متمص للمج مات المغهرة لا ل  وارات والمعدات الرهاضهة وال هارات والمجان  واألااث والعدهد من ا شهاج ا تر  
ظباروا    وقت وهملننا من تالج وذا الجرنامم ادتاج امامه ل ومج مات مممت  ن طرهد جرامم اتر  لهقول جرندرابا وا 

قمهر وججودة  اله  وهحاوي الجرنامم  لي العدهد من اأاهرات التامات المتالفة لالمعادن وهلوانبا  الرتال واأاهراا   الزجاج 
جرنامم منفمج هال احمل   Key Shotجمتالف هوان  ومالم   ولهروا من اأاهرات التامات المانو     هعاجر جرنامم اج

 .Key Shot( واجبة جرنامم اج6للحموج  لي ه ضج يظبار للتامات  شلج )
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 إلظهار الخامات المختمفة.  Key Shot( واجهة برنامج 6شكل)

 المصمم والعممية التصميمية-2
ذات  لر مجالر وطاج  ممهز هتدل الجهوة المحهطة اعاجر العملهة الاممهمة الرلهزة األ ا هة    الحموج  لي مناجات 

( هوضح مراحج وض  األ لار الاممهمهة 7 وللوموج لبذ  المرحلة هلجأ الفنان راجاع التطوات العلمهة ال لهمة  شلج)
 للمممل جشلج  ال.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( العناصر األساسية المكونة لمعممية التصميمية.7شكل )

 
 ية التصميمية :مصمم الزجاج والعمم2-1
 –المنا    –هقول مممل الزجاج جالعدهد من العملهات الاممهمة للعدهد من المناجات    المجا ت المتالفة )الفن   

 المعماري( لهمر جالمراحج الاممهمهة الااله :
 مرحلة اجمه  المادة العلمهة للموضوع محج الدرا ة. -1
جاط هول القهل الجمالهة والوظهفهة واتاهار األن ب جما هاالول م  مرحلة الاحلهج لجعض من الدرا ات المجمعة ر ان -2

 طجهعة الاممهل المراد الحموج  له .
 مرحلة وض  األ لار الاممهمهة. -3
 مرحلة وض  الجداوج الاممهمهة. -4
 اتاهار هن جبا جمالها ووظهفها  ال وض  الجداوج اللونه  للاممهل. -5
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 مرحلة ا ظبار اللون  للاقنهة الم اتدمة. -6
وجعدوا هلون المممل قد انابي من  ملهة الاممهل لهجده  ي  ملهة الانفهذ  وقد ا امر العمله  الاممهمة لفارات طوهل  

 حاي همج المممل لفلرا  النباوهة. 

 الدراسات التجريبية:-3
 لي طالب الفرقة  ا امد الجحث  لي مجمو ة من الدرا ات الاجرهجهة للعملهات الاممهمة جا اتدال جرنامم الراهنو مطجقا

الاالاة جق ل الزجاج  حهث ال ار اعانة جما ال انجار  والوموج يله   ي مواد الاممهل المتالفة    محاولة لانفهذوا 
 جا اتدال جرنامم الراهنو وذلك للوموج لمجمو ة من النااوم الا  جدوروا املنا من اطوهر واح هن العملهة الاممهمة.

 
 نامج الراينو في مجال التصميم الفني:التصميم باستخدام بر 3-1

هملن ا اتدال الجرنامم الراهنو لانفهذ الجزج الاممهم  من العمج, وللاوضهح ن اعرض تطوات العمج للنموذج المجهن    
 الشلج   وهملن جهان تطوات ينجاز وذا النموذج  لي النحو الاال :

ة للنموذج لقطعة واحدة  اعدهج تطوط الاممهل ( لر ل الحدود التارجهPolylineا اتدال ماعدد التطوط ) .1
 .Control Pointة جوا ط

جعد ر ل النموذج    م او  اناو  األجعاد هال احوهج الر ل يلي نموذج االا  األجعاد, وذلك  ن طرهد الجاد  .2
(Extrude( وج مك منا ب للمنام المراد اظبار  ولهلن )11 mm.) 

وت  واتاهار تامة الزجاج لهظبر العدهد من جداوج اللون لتامة الزجاج حفظ الملف وادتال   لي جرنامم الل  ش .3
 والا  هقول مممل الزجاج جاتاهار ان جبا.

( اوضح ا اتدال جرنامم الراهنو    11()11( اوضح طرهقة الاممهل والاعجهر  ن  جاللون )9()8واألشلاج )
 الاعجهر  ن الاممهل والاقنه  الم اتدمة.

 

 

 

 

 
 
 

 وضح اسكتش لمفكرة التصميمية لمجسم نحتي زجاجي مستوحى من الخطوط العربية.( ي8شكل)
 ( إظهار الفكرة التصميمية بالمون.9شكل)
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 ( التصميم باستخدام برنامج الراينو.10شكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( بديل لوني لمتصميم المنفذ باستخدام برنامج الراينو.11شكل )
 

 ج الراينو لمنتجات الزجاج ذات الطبيعه الفنية.تطبيقات برنام3-1-1
 ا د جرنامم الراهنو طالب الفرق  الاالا  جق ل الزجاج  لي اممهل العدهد من المناجات ذات الطجهع  الفنهة ماتتتتتتج ) 

 المج مات النحاهة مغهرة الحجل .........( –وحدات ارضاجة  -الحل  الزجاجهة –األطجاد الفنهة 
 
  الحمي الزجاجية والمكمالت: مجال3-1-2

مجاج الحلي والملمالت من العنامر الا  هال اروامال جادره با    الق ل العلم  ضمن المجا ت الفنهة الا  هضمبا 
الاممهل الفن    هبال المممل    محاو ت ماعددة لوض  ه لار اممهمهة مامهزة ومحاولة يظباروا جاللون م  الاألهد  لي 

ج والاقنهة الم اتدمة    الانفهذ جارضا ة لمحاولة المممل يظبار التامات األتر  الم اتدمة    ارلهب شفا هة الزجا
الحل  وملمالابا لالذوب  القضة   النحاس ...... األمر الذي هاطلب مجبود ودقة  الهة ومبارة  نهة    ارظبار للاعجهر 

ملانهة انفهذ   وقد ه  ر جرنامم الراهنو للمممل العدهد من التطوات    التحموج  لي  ن اممهم  وقهاس مد  نجاحة وا 
 مناجة الزجاج  جشلج هضاو  الواق  م  يملانهة الاعدهج اللحظ  للاممهل هو اللون.
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ظبار الاأاهر اللون  لتامة 12األشلاج ) ( اوضح مجمو ة اممهمات لحل  زجاجهة ومهدالهة ج  اتدال جرنامم الراهنو وا 
 .Key Shotلم ا دة    الارلهب لالفضة والنحاس ج  اتدال جرنامم الزجاج والتامات ا

 

 ( تصميمات لحمي زجاجية وميدالية مصممة ببرنامج الراينو.12شكل)

 مجال المجسمات النحتيه صغيرة الحجم:3-1-3
هاهح جرنامم الراهنو للمممل العدهد من هدوات احوهر الشلج الا  ا ا د   ي الاعجهر  ن اممهمة جشلج جهد  حهث هاملن 
المممل من ينشاج  نامر  الاممهمهة والراروا واحرهلبا والجهروا وامغهروا وانهبا ولج ذلك من تالج األوامر المندرجة 

( همهنا هوضح ا اتدال همر 13طجهقبا    المناجات الااله   والشلج رقل)والماماج ا Transformو   Edit من قاوما  
array   لالرار العنمر الروه   الملون للاممهل  والشلج ه ارا هوضح ا اتدال همرarray  وهمرBend  لهؤلد  لي

 لالراروا ره ها جحجل مغر ادرهجها.  Scaleانحناج شلج ورقة الزور  ال ا اتدال همر 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .Scaleو  Bendو  Array( المجسمات النحتيه باستخدام أمر التكرار 13كل )ش
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والذي هال اطجهق   لي التطوط  Extrudeوه بج الحموج  لي مج مات نحاهة االاهة األجعاد من تالج ا اتدال همر 
اطجهد األمر والحموج  جعد الاألد من هنبا اطاجد الاممهل المراد الحموج  له  والاألد من يلالد التطوط جهدا له بج

( اممهل منفذ جا اتدال جرنامم الراهنو جا اتدال همر 14 لي الاممهل المراد يظبار  جا اتدال جرنامم الراهنو  والشلج )
Extrude. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Extrude( تصميم مجسمات نحتية زجاجية بإستخدام أمر 14شكل)
 

واتاهار منبا ما هنا ب  لرا  الاممهم   Solidالراهنو من قاومة لما ه اطه  المممل انشاج مج مات جا اتدال جرنامم 
( هماج 15جاراجا  الذي هحدد  المممل هحمج ج بول   لي مج م  النحا   شلج ) Pasteو Copyوج  اتدال همر 

 مج ل نحا   جار   ن ملعجات مارالج . 
 
 

      
 
 
 
 
 

 ( مجسمات نحتية بإستخدام أوامر التكرار.15شكل)
 

هح  جرنامم الراهنو يملانهة مااجعة الاممهل    م اقط  الاالاة م  يملانهة اعدهج الاممهل    هي من وذ  الم تاقط  شتلج ها
( هوضتتتتتح امتتتتتمهل لمج تتتتتل نحاتتتتت  زجتتتتتاج  جا تتتتتاتدال جرنتتتتتامم الراهنتتتتتو موضتتتتتحا التتتتتاالث م تتتتتاقط والشتتتتتلج المنظتتتتتوري 16)

الزجتتاج  لتتي الامتتمهل لهظبتتر جشتتلج هحتتال  المنتتام جعتتد  ( هوضتتح الامتتمهل النبتتاو  جعتتد ادتتتاج تامتتة17للاممهل وشتتلج )
 ينااج .
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 ( المساقط الثالثة والمنظور لتصميم المجسم النحتي.16شكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( اإلظهار النهائي لمتصميم بخامة وألوان الزجاج المتعددة.17شكل)

 تطبيقات برنامج الراينو في تصميم المنتجات الصناعية 3-2
 مجال وحدات اإلضاءة:  3-2-1

اعد وحدات ارضاجة من ملمالت الملان وهحد العنامر الروه هة الا  اجرز جمال   والا  هبال  هبا المممل جالطراز 
المالول للجهوة الداتلهة للملان والاعجهر  ن  لراة الاممهمهة من حهث مرا اة هجعاد المنام واوضهح الم اقط 

الارلهب واللون قجج وجعد ارلهب ارضاجة والطرد ارنااجهة الم اتدمة     ملهة  والقطا ات لوحدة ارضاجة ولهفهة
انفهذ المنام  األمر الذي هاطلب جبدا ووقاا   وقد  ا د جرنامم الراهنو مممل الزجاج    ا بهج جمه  المراحج 

نجازوا    دقاود قلهلة ج  اتدال العدهد من هومر الجناج والاعدهج وال احوهر الا  ا ا د المممل  لي  اجقة الذلر وا 
يظبار  لرا  الاممهمهة   املانهة رؤهة اممهمة من جمه  الجبات و بولة الدمم جهن اظبار تامة الزجاج 

( هوضح مجمو ة من الاممهمات 18والتامات الماعدد  للحموج  لي ه ضج  لرة اممهمهة قاجلة للانفهذ  الشلج )
 يضاجة معلقة. المانو ة من حهث اللون والطراز لوحدات
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 .( تصميمات لوحدات إضاءة معمقة باستخدام برنامج الراينو18شكل)

 
( هن الجرنامم هاهح  رض الم اقط الاالاة والمنظور االا  األجعاد رحدي األ لار الاممهمهة 19لما موضح جالشلج)

 لوحدات ارضاجة المفرلة والا  احمج الطاج  ار الم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مساقط الثالثة والمنظوري لوحدة إضاءة سقفية معمقة.( ال19شكل)
 

 مجال العبوات الزجاجية3-2-2
هاهح الجرنامم يملانهة الاممهل ج بولة م  يملانهة اوضهح شفا هة الزجاج و الاألهد  لي قهل الجارز والغاور  لي  طح 

الفواوشوب    الاألهد  لي يضا ة  المة المنام الزجاج  المممل  لما هاهح ار افادة من يملانهات الجرامم األتر  ل
( 21( وشلج)21اجارهة للمنام المممل مما هؤلد  لي اظبار الفلر  الاممهمهة جمحالاة واقعهة لمناجات جال ود  شلج)

 هوضح مجمو ة من العجوات الزجاجهة وزجاجات العطور الممممة ج  اتدال جرنامم الراهنو.
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 لتصميمات المختمفة لمعبوات الزجاجية بتأثير شفافية الزجاج.( مجموعة من ا20شكل )
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 في اإلظهار الموني لمتصميمات بخامة الزجاج.Key Shot ( مجموعة تصميمات لزجاجات العطور ببرنامج 21شكل)

 تصميم القوالب  3-2-3
  Boolean Difference هة    جا اتدال همر  ا د الجرنامم مممل الزجاج  ي اممهل القوالب التامة جمناجاا  المنا

هملن للمممل اممهل مناجة األملي ال ا اتدال األمر    افرهغ اممهمة    لاج ممماة اماج  Solidالمندرج من قاومة 
( هوضح 22شلج القالب والراروا للحموج  لي نمف  القالب ملامال م  يملانهة الاعدهج    جمه  الم اقط شلج )

 ( اظبار القالب جتامة المعدن والمنام جشفا هة الزجاج.23والافرهغ الداتل  للقالب شلج) اممهل المنام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . Boolean Difference( تصميم القوالب باستخدام أمر22شكل)
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 اإلظهار النهائي بخامة المعدن لمقالب والزجاج لمعبوة الزجاجية. (23شكل)

 
 CNCم الراهنو    اممهل المناجات المنا هة  هن  هملننا من اراماج جملاون امنه  النماذجومن مهزات ا اتدال جرنام

نماذج اعمج جنظال الاحلل الرقم  مالهن  امنه  ال  لاحمج    وقت قمهر  لي نموذج االا  األجعاد للاممهل المجالر
 اللمجهوار  ج

Computer Numerical Control، ااجبات متالفة  ي وقت واحد مما هجعلبا اقول  اعمج وذ  المالهنة  ي االاة
و هال الاحلل  ي المحاور الاالاة   Zو  Yو  Xجامنه  اشلاج االاهة األجعاد  و هال ا مهة األجعاد الاالا  جالمحاور

و قط  جا اتدال اللمجهوار م  وجود ازامن دقهد جهن حرلة المحاور الاالاة  مما هملن ا اتدال المالهن   ي امنه  اشلاج 
لهار جالغة الاعقهد و الدقةو هوجد منبا جعض ا نواع الاي اعمج جتمس او  ت محاور  لما هوجد منبا احجال متالفة 

 مار  رض. 4مار طوج  ي  4 نامار طوج و حاي م احة  41 نامار  رض و 31اجاداج من 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 .CNC( ماكينة ال24شكل)
 

احااج وذ  المالهنة   جعاد  لي قطعة من الحدهد هو ا لمونهول هو التشب هو الرتالاقول المالهنة جطاجعة ه  ر ل االاي األ
واعامد    و وي الجرامم الاي اقول جعملهة الر ل و الامنه  CAD/CAM يلي نو هن من الجرامم هال ا اتدامبا جرامم الت

ا  و احرهر   جأ  محرر نموص وذا هملن قراج G-code  لرة العمج  لي احوهج ه  ر ل االا  األجعاد يلي ملف ه مي
 الملف هقول هاعرف  له  الجرنامم و هقول جناجا  له  جا طاج األوامر الالزمة للامنه .
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 تطبيقات برنامج الراينو في تصميم المنتجات لمعمارة 3-3
ضا ة اأاهر الزجاج لاأاهر تا رج   األمر الذي هملن   ا د جرنامم الراهنو مممل الزجاج    اممهل الواجبات المعمارهة وا 

من رؤهة شج  واقعهة لاممهمات همعب انفهذوا  لما ه ر لمممل الزجاج اممهل العدهد من مفردات العمارة الداتلهة 
 (ا اتدال جرنامم الراهنو للعمارة الداتلهة.25لاألااث الزجاج  والقواطه  وملمالت الدهلور شلج)

 العمارة الداخمية. ( تصميم منضدة من الزجاج كأحد مفردات25شكل)
 

 تطبيقات برنامج الراينو في مجال ترميم الزجاج. 3-4
جرزت جلها تالج ال نوات األتهرة مزاها اطجهد واوظهف نظل المعلومات االاهة األجعاد    اللاهر من مشاره  ي ادة اماهج 

ات المطلوجة لبذ  المشاره  ضمن جهوة ومهانة الاراث من تالج قدرة وذ  النظل  لي جم  واحلهج هنواع ماعددة من المعلوم
نظال  ردي وم اقج. هملن ا اتدال النماذج ا  اراضهة االاهة األجعاد  ادة ضمن آلهات وجرامم ارمهل وا  ادة جناج  نامر 
الاراث متالفة الم اوهات   جا اتدال جرنامم الراهنو هملن لمممل الزجاج ارمهل مناجاا  المج مة  ن طرهد  مج نماذج 

اهة األجعاد املن  من ا الماج األجزاج المفقودة للمنام األاري    محاول  ر المالبا جااجاع المنبم العلم  ال لهل    اال
 الارمهل المج ل. 

 
 مميزات التصميم  ببرنامج الراينو فى تصميم المنتجات الزجاجية  -4

  بولة جناج العنامر الاممهمهة  يملانهة اعدهج الاممهل ج بولة . -1
لحمتتتتتوج  لتتتتتي الامتتتتتمهل جشتتتتتلج منظتتتتتور  ممتتتتتا هاتتتتتهح للممتتتتتمل مااجعتتتتتة الامتتتتتمهل متتتتتن جمهتتتتت  اراجاوتتتتتات  تتتتت  ا -2

 آن واحد واعدهج اممهمة  ي ه  من الم اقط.
يملانهتتتتتت  ادتتتتتتتاج الملتتتتتتف الامتتتتتتمهم  لجتتتتتترامم لبتتتتتتا قتتتتتتدرة  الهتتتتتتة  تتتتتت  اظبتتتتتتار تامتتتتتتة الزجتتتتتتاج جألوانتتتتتت  ومالم تتتتتت   -3

 الماعدد .
 ة األجعاد جلج  بولة.هشج  المممل  لي اممهل المناجات االاه -4
 

 النتائج والتوصيات :
 أوال: النتائج:

 من تالج الدرا ة النظرهة والاطجهد العمل  اطجهقا  لي طالب الفرقة الاالاة جق ل الزجاج  ال الاومج للنااوم الاالهة:
 ملانات الاعد هج والحموج جرنامم الراهنو و هلة    اطوهر الفلر ارجالاري لمممل الزجاج ل بولة ا اتدام  وا 

  لي م اقط المنام االا  األجعاد جارضا ة للمنظور الاالا  للاممهل.
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  ه اول جرنامم الراهنو    ر   لفاجة الطالب ذو الم او  الضعهف والماو ط    الاعجهر  ن ه لارول جشلج
 ه ضج.

 افادة منبا    اممهل هن لجرنامم الراهنو يملانات ماعدد  له ت مقمورة  لي اممهل الحل   قط وهنما هملن ار 
 جمه  المناجات االاهة األجعاد.

 
 ثانيا:التوصيات

 هوم  جالجحث جاآلا :
  ضرورة رجط مواد الاممهل ججرامم الحا ب اآلل  وتامة جرامم النمذجة لاحقهد ه ضج نااوم اممهمهة االاهة

 الجعد انا س ماهلابا محلها و المها.
 هروا من جرامم النمذجة و رجطبا منا ها جملاون ارنااج ضرورة ار افادة من من جرامم الراهنو ولCNC. 
     الاوج  رنشاج مقررات درا هة اعامد  لي رجط والامج جرامم الحا ب اآلل  لر   م او  الطالب

 الاممهل جالحا ب  ولحموج  لي اممهمات مجالرة ذات جودة ولفاجة  الهة.
   لي هحدث جرامم الاممهل جالحا ب.يقامة دورات ادرهجهة  لي هد ماتممهن للادرهب 

 
 المراجع:

نااج  جوات المناجات الزرا هة الممرهة لاعظهل  CAD/CAMلال /لندة دروهش محمد: " اطوه  نظل اللاد-1 لاممهل وا 
 ل .2115القدرة الامدهرهة " دلاوراة   للهة الفنون الاطجهقهة   جامعة حلوان 

مهة لجناج واقههل النموذج األوج لاحقهد الماطلجات الاممهمهة وارنااجهة و ال هن ي يجراوهل محمد: ي داد قا دة  ل-2
 .2117الماقدمة  ي المناجات المعدنهة   ر ال  دلاورا    للهة الفنون الاطجهقهة   جامعة حلوان   

 
-3 Vishal Gulati, Hari Singh, Puneet Tando: A Parametric Voxel Based Unified Modeler for 

Creating Carved Jewelry , 1G. J. University of Science and Technology,2National Institute of 

Technology, 3Indian Institute of Information Technology, Jabalpur, India, Computer-Aided 

Design & Applications,2008. 
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