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 وعملٌة التصمٌم الداخلً الطباعة ثالثٌة االبعاد واثرها على المصمم الداخلً

Three-dimensional printing and its effect on the interior designer and 

interior design process 

 صفى الدٌن محمد زكرٌاأحمد محمد  /ا.م.د

 جامعة بنً سوٌف –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –أستاذ مساعد بقسم التصمٌم الداخلً واألثاث 

 ملخص البحث:

مما ال شك فٌه ان تقنٌة الطباعة ثالثٌة االبعاد قد دخلت فً العدٌد من الصناعات وساهمت فً تطوٌر العدٌد من     

المنتجات وعلى رأسها صناعة عناصر التصمٌم الداخلً ، حٌث ٌتَمِكن تلك التقنٌة المصمم من اطالق العنان ال فكاره 

شكل والمضمون عن عناصر التصمٌم الداخلً التً صممت لٌتبَنى على الستحداث نماذج غٌر نمطٌة ، تختلف جذرٌا فً ال

نموذج التصنٌع النمطً المتعارف علٌه ، وان ظلت تلك التقنٌة حتى وقتنا هذا مقصورة على مجال انتاج العٌنات األولٌة 

 للمصانع ، إلخضاعها لالختبار ومن ثم تطوٌرها قبل نزولها الى خطوط االنتاج النمطٌة .

تسعى هذه الورقة البحثٌة الى الوقوف على نقاط االختالف الجذرٌة بٌن عناصر التصمٌم الداخلً المصنعة بالطرق       

النمطٌة وتلك العناصر المصنعة بتقنٌة الطباعة ثالثٌة األبعاد ، والهدف من ذلك هو التعرف على ما ٌمكن ان تقدمه تلك 

له بالخروج عن االطار الذى تفرضه علٌه وسائل التصنٌع النمطٌة ،  التقنٌة من مٌزات ال متناهٌة للمصمم بحٌث تسمح

 الى افاق أوسع وارحب ال تحدها حدود فً التصمٌم .

  مشكلة البحث:

عدم وجود رؤٌة واضحة لما ٌمكن ان توفره تقنٌة الطباعة ثالثٌة االبعاد للمصمم الداخلً وعملٌة التصمٌم الداخلً ، و ما 

 ٌمكن ان توفره للمصمم من ملكات ابداعٌة 

 اهداف البحث :

مصنعة بتقنٌة الوصول الى االختالفات الجوهرٌة بٌن عناصر التصمٌم الداخلً المصنعة بتقنٌة نمطٌة ، والعناصر ال -1

 الطباعة ثالثٌة االبعاد .

التعرف على االمكانٌات الى تتٌحها تقنٌة الطباعة ثالثٌة االبعاد للمصمم للخروج من النمط التصمٌمً الذى تفرضه  -2

 علٌه اسالٌب التصنٌع النمطٌة .

 فروض البحث :

 عملٌة التصمٌم . تمنح تقنٌة الطباعة ثالثٌة االبعاد للمصمم افاق ال متناهٌة من االبداع فً -1

ٌمكن استخدام تقنٌة الطباعة ثالثٌة االبعاد إلنتاج العناصر التصمٌم الداخلً بشكل كمً فضال عن استخدامها فً اعداد  -2

 العٌنات األولٌة لعملٌات التصنٌع .

 منهجٌة البحث:

لما ٌمكن ان تؤثر به فً عملٌة المنهج االستقرائً للوقوق على ما ٌمكن ان تقدمه تقنٌة الطباعة ثالثٌة االبعاد للمصمم 

 التصمٌم .

 مصطلحات البحث :

 الطباعة ثالثٌة االبعاد ، عملٌة التصمٌم الداخلً ، االثاث ، المصمم الداخلً ، التصنٌع الجمعً .
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Abstract: 
    There is no doubt that 3D printing technology has entered in many industries and 

contributed to the development of several products, led by the internal design elements, that 

enables the designer to unleash technical ideas, develop models and non-stereotypical, 

radically differs in form and content for interior design elements are designed to adopt the 

generally accepted model of a typical manufacturing and technology that remained until the 

present limited to the production of the initial proto type factories researched and developed 

before the revelation to the production lines of the stereotypes. 

   This paper seeks to identify the root causes of the differences between the elements of the 

design, the manufacturer of the ways stereotypes and that item which Manufactured with 3D 

printing technology, the objective is to identify what can be provided by the technical 

assistance of the features endless designer to allow him to get out of the framework imposed 

by the industrialization and stereotypes, to wider horizons that knows no bounds in the design. 

The research problem: 

   The creation of an effective system invokes the substantive grounds for the design elements 

of interior design and non-stereotypical manufactured using 3D printing technology. 

Research Objectives: 

1- .Access to the fundamental differences between the elements of the internal design of the 

typical technology manufacturer,and the manufacturer of 3D printing technology. 

2- .Identify the possibilities offered by the 3D printing technology for the designer to get out 

of the design pattern by manufacturing methods module. 

3- .The granting of indicative map designed to run clear design process elements of the 

Interior Design Manufacturer ably 3D printing technology. 

The hypothesis of the search: 

.1 Give the designer 3D printing technology infinite horizons of creativity in the design 

process. 

2 the possibility of using 3D printing technology to produce internal design elements in 

quantitative as well as for use in the preparation of the initial samples for industrialization. 

 

 1: الجمعً التصنٌع تكنولوجٌا

التكنولوجً امن خالل مراحل أوالها ان ٌتم اعداد التصمٌم على الحاسب وتحوٌله الى نسخة الكترونٌة  تلك تعمل    

مجسمة كاملة التفاصٌل ، والمرحلة الثانٌة تكون بتصدٌر التصمٌم الى االلة  التً تبدأ بتصنٌع السلعة تدرٌجاً، ذلك إّما عن 

ٌد طبقة رقٌقة من البالستٌك أو الغبار المعدنً باستخدام قطرات طرٌق إصدار لوازم التصنٌع من صنبور أو عبر تجم

 صغٌرة من الغراء أو إشعاع مرّكز جداً.

هكذا، ُتبنى السلع عن طرٌق إضافة طبقات تدرٌجٌاً طبقة تلو األخرى، ومن هنا جاء مصطلح التصنٌع الجمعً. وفً      

ٌّة ٌكتمل التصمٌم بشكل نهائً ،  تكمن  قٌمة هذه التقنٌة فً أّنها لٌست بحاجة إلى مصانع كبٌرة فٌمكن نهاٌة هذه العمل

للسلع الصغٌرة أن تصّنع فً آلة طابعة كطابعة الكمبٌوتر، نضعها فً زأوٌة المكتب أو فً المتجر أو حتى فً المنزل. إال 

 أّن السلع الكبٌرة فهً بحاجة إلى آالت أكبر حجماً وإلى مساحات أكبر قلٌالً.

                                                           
1
 / http://www.aljarida.com/articles/1461920811740700600 - 20111فبزايز  3335يمال في يجهت )انجزيدة انكىيتيت(انعدد  - 
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 و فكرة خطوط اإلنتاج النمطٌة : ثالثٌة األبعاد تقنٌة الطباعة

تقضً تلك التقنٌة تقرٌبا على المفهوم الدارج لخطوط االنتاج والتجمٌع المتعارف علٌها ، والتً تعتمد فً األساس على     

نٌع الجمعً ، تصنٌع أجزاء المنتج بشكل منفصل ثم تجمٌعها بعد ذلك فً شكل منتج ، إذ  تعتمد تلك التقنٌة على فكر التص

وفٌه ٌتم بناء المنتج شٌئا فشٌئا حتى ٌكتمل تكوٌنه بشكل كلى وٌخرج من ماكٌنة الطباعة مكتمال ومجمعا فً صورته 

 النهائٌة .

 :2االبعاد الثالثٌة الطباعة تقنٌات

واسعة من تقنٌات الطباعة ثالثٌة األبعاد تعتمد على عملٌة التصنٌع الجمعً، أو ما ٌسمى التصنٌع باإلضافة وهً عائلة 

 .التصنٌع التً تعمل على تصنٌع األجسام عن طرٌق إضافة مواد إلٌها طبقة تلو األخرى

، inkjet طرٌقة طابعة قاذفات الحبر -وهناك العدٌد من التقنٌات المستخدمة للطباعة ثالثٌة األبعاد، والتً من أهمها:

 Selective Laser التلبٌد االنتقائً باللٌزر ، وطرٌقة”Stereolithography “SLA وطرٌقة ستٌرٌولٌثغرافً

Sintering “SLS”وطرٌقة البناء بالترسٌب المنصهر ، fused deposition modeling “FDM” وغٌرها من ،

 .الطرق

أما طرٌقة طابعة قاذفات الحبر فهً تعتمد على تقنٌة قاذفة الحبر التً تستخدم فً الطباعة الورقٌة منذ الستٌنات من القرن 

لعشرٌن، حٌث أن فوهات دقٌقة فً الطابعة ثالثٌة األبعاد تتحرك لألمام وإلى الخلف وتقذف مادة سائلة. على خالف ا

الطباعة الورقٌة فإن سطح الطباعة ٌتحرك لألعلى واألسفل حتى ٌتم ترسٌب طبقات متعددة من المادة على نفس السطح. 

ة كبدٌل عن الحبر فً الطابعة التقلٌدٌة حٌث تجف طبقة سمٌكة شمعٌة وٌستخدم هذا النوع من الطابعات المواد البالستٌكٌ

 .ومواد بولٌمٌرٌة بالستٌكٌة وتتصلب فً كل طبقة لتشكل مع كل طبقة مقطع جدٌد من الجسم الصلب ثالثً االبعاد

ل للتبلور عند وأما طرٌقة ستٌرٌولٌثغرافً فتعمل عبر تركٌز األشعة الفوق البنفسجٌة على سطح حوض مملوء بسائل قاب

تعرضه ألشعة اللٌزر، ٌقوم شعاع اللٌزر برسم المجسم ثالثً األبعاد طبقة تلو الطبقة. فبعد تركٌزه على أول طبقه تتبلور 

 .ملم 0.05إلى  0.3لتصنع أول شرٌحة من المجسم بسماكة ما بٌن 

أخرى مؤدٌة إلى تبلور الطبقة. هكذا إلى أن ٌهبط المقطع المتبلور إلى األسفل لتغطٌة طبقة سائل أخرى وتعاد العملٌة مرة 

 .ٌتم تشكٌل كامل الجسم

وأما طرٌقة التلبٌد االنتقائً باللٌزر أو طرٌقة التصلٌد الحراري االختٌاري باللٌزر فتعمل بأسلوب مماثل لتقنٌة      

ٌُستبدل السائل القابل للتبلور فً الحوض بمواد فً صورة مساSLA الستٌرٌولٌثغرافً حٌق مثل البولٌستر، أو ، لكن 

السٌرامٌك، أو الزجاج، أو الناٌلون، وبعض المعادن مثل الفوالذ، والتٌتانٌوم، واأللمنٌوم، والفضة. تنصهر المادة عندما ٌتم 

توجٌه اللٌزر على المسحوق فً هذه النقطة، أما المواد التً ال ٌطالها اللٌزر تبقى كمسحوق ٌساعد بدعم المجسم. بحٌث 

هاٌة الطباعة جمع بقاٌا المسحوق غٌر المستعمل لٌتم استخدامه فً الطباعة التالٌة. ومن أهم ممٌزات هذه الطرٌقة ٌتم فً ن

 .هو عدم حاجتها ألي مواد داعمة SLA عن طرٌقة الستٌرٌولٌثغرافً

ة لٌغذي فوهة وطرٌقة البناء بالترسٌب المنصهر تعمل باستخدام خٌط من البالستٌك أو سلك معدنً، ٌتم سحبه من بكر

البثق التً تستطٌع التحكم فً السرٌان بوقفه وتشغٌله. ٌتم تسخٌن الفوهة حتى تصهر الخامة، ثم ٌمكن لها أن تتحرك فً 

االتجاهٌن األفقً والرأسً بواسطة آلٌة مٌكانٌكٌة تعمل بالتحكم الرقمً. ٌتم صنع المجسم النهائً باستخدام الخامة 

 .تتحول الخامة إلى الحالة الصلبة فور خروجها من الفوهةالمنصهرة لتشكٌل طبقات، حٌث 

                                                           
 - 2013يُلللايز  –انعلللدد انللللايش  –يملللال يهجلللت انعهلللىو بانعزبيلللت  -انطابعلللت يةييلللت اعبعلللاد دلللانىت نديلللد يلللٍ انتكُىنىنيلللا -ايلللم انلهيهلللي   - 2

http://sciarab.org/ 
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 :3الخامات المستخدمة فً تشكٌل المنتجات فً الطباعة ثالثٌة االبعاد 

قطعت المواد المتاحة للطباعة ثالثٌة األبعاد شوطا طوٌال منذ األٌام األولى لهذه التكنولوجٌا، وٌوجد اآلن مجموعة     

واسعة من أنواع المواد المختلفة، والتً ٌتم توفٌرها فً حاالت مختلفة )مسحوق، خٌوط، كرٌات، حبٌبات، الراتنج 

 (0امها فً األغلب من قبل الطابعات إلنشاء المجسمات )شكل رقم وغٌرها(، والخٌوط هً الحالة التً ٌتم استخد

حٌث تأتً فً مجموعة متنوعة من األحجام واألنواع واأللوان، وهذا ٌتوقف إلى حد كبٌر على ما نرٌد تصنٌعه ،  

وٌر مواد كما ٌجري اآلن تط،  .فالخٌوط مصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد مثل البالستٌك، والناٌلون، واللدائن

 محددة بوجه عام لمنصات محددة تقوم بتنفٌذ منتجات مع خصائص مادٌة تتناسب بدقة مع المنتج المراد تصنٌعه.

 

( شكل ٌوضح آلٌة سحب الخٌط الى ماكٌنة الطباعة ثالثٌة األبعاد فً الجانب االٌمن ، كما ٌبٌن الجانب االٌسر اثر عملٌة التسخٌن 0)شكل رقم 

 ة الخٌط و تحوٌلة الى خامة سائلة لطباعة المنتج تعود للتصلد مرة اخرى بعد وقت محسوب.الحرارى على اذاب

بناء على ما سبق ٌجدر االشارة ان اختٌار خٌط الطباعة المناسب ٌتم بناء على المواصفات المطلوبة للمنتج من حٌث مدى 

والحرارة ، والثبات الكٌمٌائً ، غٌرها من السمات الصالبة المطلوبة للمنتج ، و مدى التنوع اللونً ، والقدرة على تحمل 

( ، و فٌما ٌلى عرض الهم الخامات المستخدمة فً الطباعة 00التً تتغٌر حسب طبٌعة المنتج المراد تصنٌعه )شكل رقم 

 ثالثٌة األبعاد والصالحة لصناعة مكونات التصمٌم الداخلً فً نفس الوقت .

   

الخامات المستخدمة فً تصنٌع المنتجات باستخدام الطباعة ثالثٌة االبعاد والحالة الخٌطٌة التً تكون ( الصورة توضح بعض 00)شكل رقم 

 علٌها فً اغلب عملٌات التصنٌع

                                                           
3
  http://geeksvalley.com/tutorial/3d-printing-materials-guide/ 
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 : PLA 4اوال : حمض اللبنٌك  

لكثٌر حمض اللبنٌك واحد من األكثر الخامات شٌوعا لخٌوط الطباعة ثالثٌة األبعاد. وهً واحدة من المواد الموصى بها 

من المنتجات ، لسبب وجٌه وهو كونها على حد سواء عدٌمة الرائحة و منخفضة االعوجاج، كما انها واحدة من أكثر 

المواد المتاحة للطابعة ثالثٌة األبعاد صدٌقة للبٌئة، فهً مصنوعة من الموارد المتجددة سنوٌا )نشا الذرة( وتتطلب طاقة 

هً متاحة فً العدٌد من األلوان وٌمكن أن ٌكون شفاف  التقلٌدي القائم على البترول ، أقل للمعالجة بالمقارنة مع البالستٌك

 .او غٌر شفاف

 : ABS 5 (Acrylonitrile Butadiene Styrene))أكرٌلونٌترٌل بوتادٌن ستاٌرٌن(  ثانٌا :  

الحرارٌة الرخٌصة، والدائمة، ومرنة هً ثانً المواد األكثر شعبٌة من خٌوط الطباعة ثالثٌة األبعاد . وهو من اللدائن 

مما ٌجعلها مثالٌة فً الطباعة ثالثٌة األبعاد. ٌستخدم نفس هذا البالستٌك فً  -قلٌال، وخفٌفة الوزن، حٌث ٌتم بثقها بسهولة

صناعة قطع االثاث والوحدات التجمٌع ، واآلالت والمعدات الرٌاضٌة وخوذات الدراجات وأكثر من ذلك. وتأتً بمختلف 

 .أللوانا

عٌب هذه الخٌوط هو األبخرة المكثفة التً تنشأ أثناء الطباعة. ٌمكن أن تكون خطرة على الناس الذٌن ٌعانون صعوبات 

فً التنفس. الطابعة ثالثٌة االبعاد ٌجب أن توضع فً منطقة جٌدة التهوٌة. ومن المهم جدا تجنب التنفس واستنشاق االبخرة 

 . عند االستخدام

 : nylon  6ثالثا : الناٌلون 

هو البولٌمر االصطناعً الشائع المستخدم فً العدٌد من التطبٌقات الصناعٌة ، مع خٌوط البالستٌك تكون التكلفة أقل، قوة 

 .، ولكن أقوى و اكثر دواما من االثنٌنPLA ،  ABS ، ومرونة ،ومقاومة للصدمات. فهً أقل هشاشة من

مها فً مجموعة متنوعة من المنتجات مثل بالطات الدٌكور والتجالٌد الحائطٌة كما تستخدم فً خٌوط الناٌلون ٌمكن استخدا

 .الحاوٌات، واألدوات، والمنتجات االستهالكٌة، واأللعاب

 : HIPS) High Impact Polystyrene )7  رابعا : البولٌسترٌن عالً التأثٌر

هً خٌوط طباعة ثالثٌة األبعاد قابلة للتحلل  HIPS .الغذائًعادة فً صناعة المواد الخاصة بالتغلٌف  HIPS تستخدم

فهً شائعة جدا لالستخدام كمواد ثانوٌة فً ، ولها لون أبٌض مشرق، ولٌس هناك أي آثار ضارة عند التعامل معها 

اساسٌة. كمادة  ABS الطابعات مزدوجة البثق. فهً توفر الدعم الهٌكلً للمجسمات المعقدة الذي ٌتم طباعته باستخدام

 .وبمجرد اكتمال مهمة الطباعة، ٌمكن إذابة الخٌوط باستخدام هٌدروكربون سائل عدٌم اللون

 :8الطباعة ثالثٌة االبعاد ما بٌن انتاج العٌنات األولى واالنتاج التصنٌعً الكمً 

ٌّة تصنٌع العٌنات األولى فً العدٌد من المنتجات . وبعد انتهاء      اسُتخدمت الطابعات الثالثٌة األبعاد لسنٌن عّدة فً عمل

من تشكٌل التصمٌم والعمل على اجراء كافة االختبارات االستخدامٌة علٌه وتعدٌل التصمٌم الى الوضع االمثل ، ٌتم إعداد 

ٌّة. خط إنتاج لتصنٌع وتجمٌع األجز  اء بالطرٌقة التقلٌد

                                                           
4
 http://geeksvalley.com/tutorial/3d-printing-materials-guide/ 

5
 انًزنع انضابك 

6
 انًزنع انضابك 

7
 http://geeksvalley.com/tutorial/3d-printing-materials-guide/ 

8
 . 2014 –حهىاٌ  –فُىٌ تطبيميت  –دكتىراِ  –انتكُىنىنيا االحةنيت في تصًيى وتطىيز يُتجاث انتصًيى انصُادي دور  –كزيى صابز يصطفى   
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ٌُستخدم إلنتاج السلع النهائٌة نفسها، وقد أصبحت هذه التقنٌة الجدٌدة    ولكّن الناسخ الثالثً األبعاد تطّور لدرجة أّنه أصبح 

 وحدة دفعة واحدة ، وسٌرتفع هذا المعّدل مع تطّور هذه التقنٌة ونضوجها ، كما 1000تنافس تلك القائمة إذ ٌمكنها تصنٌع 

ان استخدام هذه التقنٌة سٌساعد على تقلٌل نسبه الهالك فً الخامة وضمان انتاج قطع متماثلة كلٌا بدون ادنى فرصة 

لالختالف وبناء علٌه فان ما تمنحه هذه لتقنه للمنتجٌن من ممٌزات تجعلها تفرض نفسها شٌئا فشٌئا كتكنولوجٌا تصنٌع 

 كمً غٌر قابلة للمنافسة .

 :األبعاد ثالثٌة باعةالط تقنٌة ممٌزات

أو أنشاء خطوط أنتاج تكلف المالٌٌن وتمثل عائقاً قوالب خاصة تسهٌل عملٌة أنتاج أي منتج دون تكبد عناء تصنٌع  -1

 .9لإلبداع

 تستغنً عن خطوط اإلنتاج المعقدة وبالتالً تخّفض التكلفة بدرجة عالٌة ، و تسمح بمرونة كبٌرة للمصمم . -2

 التصنٌع التقلٌدي فنسبة الهالك من الخامة ال تكاد تذكر قٌاسا بأسالٌب النتاج التقلٌدٌة.  تهدر فًتقلٌل كمٌة المواد التً  -3

 جدا. قصٌرة اإلنتاج تسمح أٌضاً هذه التقنٌة بإنتاج سلعة واحدة بسرعة كبٌرة وبتكلفة زهٌدة ، حٌث ان دورة -4

كانت صناعة األشٌاء واألدوات واآلالت البسٌطة تحل محل التقنٌات التقلٌدٌة المستخدمة فً صناعة النماذج فبعد أن  -5

تتطلب مهارة خاصة ال توجد إال لدى القلٌل من الناس ثم أصبحت هناك آالت وماكٌنات تقوم بمهام معٌنه لصناعة نفس 

 .10النماذج بكفاءة وسرعة أكبر

دوٌرها واستخدماها بذات للخامات حٌث ان جمٌع الخامات المستخدمة حتى االن ٌمكن اعادة ت متكامل استرجاع نظام -6

 11.التقنٌة 

انتاج محلً واالستغناء ، و هو ما ٌضمن اٌضا  12والتكلفة   الوقت نختصر وبذلك أثٌرة أجهزة أو أدوات تستخدم ال -7

عن المنتج االجنبً فً الخامات والمعدات خالف استجالب الماكٌنات الطباعٌة ألول مرة و قطع غٌارها بعد ذلك ، حتً 

 13مثل تلك الماكٌنات محلٌا .ٌتسنى انتاج 

 الطباعة طرٌقة فً المنتج مكونات ألن وذلك التقلٌدٌة التشكٌل طرق على الثالثٌة الطباعة طرٌقة تتفوق -8

 التقلٌدٌة التشكٌل بطرق صنعت التً مثٌالتها أداء تنافس الثالثٌة

القٌاسٌة المطلوبة التً راعاها المصمم من قبل وعمل على توفٌرها فً  المواصفات لكل مطابق منتج على الحصول -9

 14.تصمٌمه 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://www.kau.edu.sa/Files/372/Researches/837  (23 Sept. 2014) 

10
 http://www.unlimit-tech.com/blog/?p=140456 (Access 13/6/2015) 

11
  AHMED MUSTAFA ROMOUZYA -Strategy to Deploy Rapid Prototyping within SMEs- Bournemouth 

University- PHD. July 2013  

  
12

 – انًؤتًز انعهًي اندوني اعول نكهيت انتزبيت انُىديت -االصتفادة يٍ فٍ انُضيج انًجضى في تُفيذ وحداث إضاءة يةييت اعبعاد - ايُاس حضٍ    

 http://search.mandumah.com/Record/44044 -نايعت انًُصىرة 
13

 http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2013/9/25 (Access 31/3/2017) 

14
 – شًش ديٍ نايعت - انُىديت انتزبيت كهيت-  انثاَي انعهًي انًؤتًز -انلزفي انتشكيم في وايكاَاتها اعبعاد يةييت انطبادت -طارق صبحى نًعت   

 http://search.mandumah.com/Record/703324 -2012ابزيم   –يصز 

http://www.kau.edu.sa/Files/372/Researches/837%20%20(23
https://core.ac.uk/download/pdf/19532340.pdf
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84+%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%28+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A+%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%84%29+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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 : 15االبعاد ثالثٌة الطابعات سلبٌات

تعتبر الطابعة ثالثٌة األبعاد سالح ذو حدٌن، فبالرغم من الفوائد والمزاٌا العدٌدة التً تقدمها لنا إال أنها تحتوي أٌضاً على 

 بعض السلبٌات منها :

 ٌتفِقد المنتج الفنً الحس البشرى و مقومات الحرفة و روح الصانع و ابداع الٌد االدمٌة . -1

حتى االن ال تستخدم تلك الطابعات العدٌد من الخامات مما ٌجعل استخدمها قاصر على منتجات بعٌنها ، ولكن هذه  -2

 المشكلة فً سبٌلها الى الحل م تطور تلك التكنولوجٌا مع االٌام .

انتهاك حقوق الملكٌة، والعالمات التجارٌة، حٌث ٌستطٌع أي شخص استنساخ نموذج ألي منتج ٌرٌده،  مخاوف من -3

 .ومن ثم نشره عبر اإلنترنت

هذه الطابعة تهدد قطاعات كثٌرة بالركود، وذلك ألنه من الممكن فً المستقبل أن ٌتم طلب أي تصمٌم عبر اإلنترنت  -4

 .بالتالً تتزاٌد نسبة البطالة فً العالموطباعته، مما ٌؤثر على تلك القطاعات و

 االمكانات التً تمنحها تلك التقنٌة للمصمم الداخلً بالتالً اثرها على عملٌة التصمٌم:

مما ال شك فٌه ان ظهور تلك التكنولوجٌا انتشار استخدمها مع االٌام سٌمس بالضرورة عمل المصمم الداخلً وبالتالً     

من الالزم رصد ذلك التأثٌر ووضع معاٌٌر قٌاسٌة لعمل المصمم اذا قرر استخدام تلك التقنٌة  عملٌة التصمٌم ، وعلٌه كان

 إلنجاز عمله و من اثار تلك التكنولوجٌا على عملٌة التصمٌم ما ٌلً :

 :16تمنح تلك التقنٌة الفرصة للمصمم الداخلً الختبار تصمٌمه والوقوف على السلبٌات واالٌجابٌات  -1

وٌتم ذلك فورا من خالل انتاج عٌنه أولى ٌتم انتاجها فً المعمل التجرٌبً اثناء عملٌة التصمٌم واجراء كافة     

االختبارات علٌها مما ٌسمح للمصمم بالوقوف على السلبٌات واالٌجابٌات ومن ثم العمل على تطوٌر تصمٌمه للمنتج آنٌا 

 نتج مطابقا لكافة المواصفات القٌاسٌة و من أول مرة .خالل عملٌة التصمٌم ذاتها فٌخرج التصمٌم والم

 ُتَمِكن المصمم من اجراء بحث مٌدانً استقصائً لمنتج التصمٌم الداخلً قبل الشروع فً انتاجه:  -2

حٌث ٌكون بإمكان المصمم تعدٌل السلعة آخذاً برأي المستخدمٌن وتعلٌقاتهم ، على النماذج األولٌة وهو ما ٌشكل طفرة      

 نسبة للمصممٌن حٌث ان اختبار منتجات جدٌدة  وتحرى رأى المستخدمٌن سٌكون  أقّل خطورة وأقّل تكلفة من السابق.بال

ة التصنٌع وبالتالً تشّجع على االبتكار: -3 ٌّ  تقلّل تلك التقنٌة من الحواجز بٌن المصمم الداخلً وبٌن عمل

مم حٌث ٌصطدم دائما بسٌل من العقبات سواء من ناحٌة فنمط االنتاج التقلٌدي كان ٌمثل حاجزا ضخما امام المص    

الخامة أو تقنٌات التشغٌل أو خطوط االنتاج ، مما ال ٌسمح للمصمم بمتابعة تصمٌمه فً كافة المراحل للوقوف على سمات 

سمح للمصمم المنتج و تالفى أي مشاكل قد تقلل من جودة المنتج  أو وجود نقاط ضعٌفة فً التصمٌم ، اما تلك التقنٌة فت

بالمشاركة فً كافة مراحل االنتاج دون ادنى عقبات تذكر مما ٌسمح له باألبداع واالبتكار دون االصطدام بتكنولوجٌا 

 (.1التصنٌع )شكل رقم 

                                                           
 - 2013يُايز  –انعدد انلايش  –يمال يهجت انعهىو بانعزبيت  -انطابعت يةييت اعبعاد دانىت نديد يٍ انتكُىنىنيا -ايم انلهيهي   - 15

http://sciarab.org/ 

 
16

 . 2013-يز فبزا – 2انعدد  -انضعىديت –ندة  –كهيت انًعهًيٍ  –يجهت انبحىث واندراصاث  –انطبادت يةييت االبعاد  –د. حضاٌ رشيد  

http://search.mandumah.com/Record/7261 
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التصنٌع أو عٌوب ( ٌظهر من الشكل مدى الحرٌة التً تسمح بها تقنٌة الطباعة الثالثٌة االبعاد للمصمم دون الخوف من مشاكل 1)شكل رقم 

 الخامة

 تحرر المصمم من قٌود عملٌات تشغٌل الخامة وتجمٌع المنتج التقلٌدٌة : -4

وعلى رأسها اسالٌب التجمٌع النمطٌة ألجزاء المنتج التً ٌتطلب تجمٌعها عملٌات معقده ومكونات اضافٌة مثل الغراء     

والمسامٌر ووحدات التجمٌع المعدنٌة والتالً تحتاج الى فنٌٌن متخصصٌن  وعدد وادوات إلنهاء عملٌات التجمٌع  ، كال 

 بحٌث ال لطباعة ثالثٌة االبعاد حٌث ، ٌمكن تصمٌم القطع التً ٌتكون منها المنتجما سبق ٌمك التخلً عنه باستخدام تقنٌة ا

الى عملٌات هندسٌة معقدة ، وبالتالً ٌقوم المستهلك بنفسه بتجمٌع قطعة االثاث مما ٌوفر الكلفة و  معا جمعها إلى تحتاج

 (2.)شكل رقم 17أقل تكلفه ٌسهل عملٌة التخزٌن و النقل وٌؤدى بالتالً الى

    

 ( ٌظهر من الشكل مدى قدرة تقنٌة الطباعة ثالثٌة االبعاد على تشكٌل لحامات بسٌطة ال تحتاج الى عملٌات هندسٌة معقدة2)شكل رقم 

 التصمٌم: تعقٌد لمدى مع تقنٌة الطباعة ثالثٌة االبعاد حدود ال ٌوجد -5

االرتطام بعملٌات تصنٌع معقدة ومراحل تشكٌل مرتبطة حٌث تسمح هذه التقنٌة للمصمم بإطالق العنان ألفكاره دون     

بنوع الخامة وامكانات التشغٌل، وكفاءة الكوادر الفنٌة القائمة على عملٌات التصنٌع ، وقٌود مرتبطة بخط االنتاج و ترتٌب 

 الحصول كانٌةفتوفرت لدى المصمم إم مراحل العملٌة االنتاجٌة وغٌرها من القٌود التً كانت تفرض علٌه فً الماضً ،

                                                           
17

 ( 5-4و )ص 2012يصز  -3dprintingindustry.com يىلع كتاب انكتزوَى يٍ –االبعاد  يةييت انطبادت -دبد انحكيى  دهي 
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 من بزواٌا غٌر اعتٌادٌة ، والتً كان المعشقة واألجزاء ، المتداخلة األجزاء ، البارزة األجزاء ، الحجم كبٌرة أجزاء على

التقلٌدٌة ، كما سمحت تلك التقنٌة بابتداع أشكال ال ٌمكن للتقنٌات  التشكٌل بطرق علٌها الحصول المستحٌل أو الصعب

ٌّة تنفٌذها ،  ٌّة )شكل رقم التقلٌد  (. 3وبالتالً ساعدت المصمم على إٌجاد تصمٌمات أكثر فاعل

      

 ( ٌبدو من الشكل مدى امكانٌات التشكٌل الال متناهٌة التً ٌستحٌل تنفٌذها ٌدٌوٌا3)شكل رقم 

 األبعاد: ثالثً منتج إلى وتحوٌلها رقمً ضوئً مسح نظام باستخدام التصمٌمات نسخ إمكانٌة -6

المصمم من استنسخ أي جزء من منتج سابق قام بتصمٌمه من قبل ، واضافته الى تصمٌمه الجدٌد مع  وهو ما ٌمكن

امكانٌة التعدٌل علٌه بالحذف واالضافة بسهولة شدٌده دون االضرار بالمنتج األول ، كما تسمح تلك التقنٌة للمصمم اٌضا 

لمطابقة اجزائها على تصمٌمه وبالتالً التأكد من مناسبه  بتحوٌل أي كتلة واقعٌة لها عالقة بتصمٌمه الى نسخة افتراضٌة

 التصمٌم لها قبل الشروع فً عملٌة التصنٌع .

 ٌمنح المصمم امكانٌة تكوٌن تشكٌالت عضوٌة وهندسٌة متداخلة فً ذات المنتج وبنفس الخامة : -7

من المحال فً اسالٌب التصنٌع التقلٌدٌة المزج بنفس الخامة بٌن األسطح المستوٌة واالسطح المجعدة ، وهو ما اتاحته    

تلك التقنٌة نظرا إلمكانٌاتها الالمتناهٌة فً التشكٌل ، فاصبح لدى المصمم الفاعلة المطلقة فً تصمٌم تصمٌمات عضوٌة 

 (.4مكانٌه تصنٌع تلك االجزاء )شكل رقم وهندسٌة متداخله دون ان ٌنشغل بمدى ا

        

 (سمحت تقنٌة الطباعة ثالثٌة االبعاد بتصمٌم منتجات متداخلة من حٌث نمط خطوط التصمٌم4)شكل رقم 
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 سمحت تقنٌة الطباعة ثالثٌة االبعاد للمصمم بتداخل انسٌابً بٌن مسطحات الفراغ الداخلً بكل حرٌة دون قٌود: -8

فقد اصبح االن فً امكانٌة المصمم الداخلً ان ٌذٌب المسطحات الداخلٌة السته للفراغ معا دون التقٌد بقٌود خاصة      

بقدرته على التخٌل أو امكانٌاته فً معالجة الزواٌا البٌنٌة غٌر التقلٌدٌة والمنحنٌات ، فقد تولى الحاسب األلى عنه هذه 

عنان ألفكاره للوصول الى ما ٌرٌد و ٌترك الباقً للحاسب األلى لٌعالج وٌنفذ تك المهمة ، وما علٌه سوى ان ٌطلق ال

 ( .5التصمٌمات بكل دقة واقتدار )شكل رقم 

         

معالجة (  نماذج من المعالجات الفراغٌة التً تم تنفٌذها باستخدام الطابعة ثالثٌة االبعاد والتً ٌبدو من خاللها قدرة الحاسب على 5)شكل رقم 

 وتصنٌع القطع المنحنٌة المتداخلة  والزواٌا الحادة بكل دقة

 ٌسمح بالخروج بالتصمٌم عن المساقط الراسٌة بحرٌة من خالل العمل على كتل متناهٌة فً التعقٌد : -9

من اكبر المشكالت التً تواجه المصمم هو تخٌل الكتل الفراغٌة متناهٌة التعقٌد ورسم مساقط هندسٌة دقٌقٌه لها وقد     

ساعد الحاسب األلى كثٌرا فً حل تلك المشكلة فً التصمٌم  ولكن بقٌت مشكلة التصنٌع ، وقد اضافت تقنٌة الطباعة ثالثٌة 

وم بتشكٌل المنتج من على الحاسب بكل دقة وبكافة تفاصٌله دون ادنى خلل وهو ما االبعاد الحل لعملٌة التصنٌع فهً تق

 (6سمح للمصمم بالخروج بتصمٌمٌته من الحٌز المتعامد الى مستوٌات اكثر وارحب فً الفراغ. )شكل رقم 

   

 منتهة الدقة والحرفٌة( ٌبدو من الصور كٌف استطاعت االلة محاكاة التصمٌم االفتراضً من على الحاسب ب6)شكل رقم 

 تمنح المصمم القدرة على انشاء وسائل تجمٌع ولحام ال متناهٌة االمكانٌات :- 10

 ، المنتج ألجزاء واللحام التجمٌع عملٌات هً ، المنتج فً معٌن تصمٌمً نمط المصمم على تفرض التً العملٌات اكثر من

 نمطٌة غٌر ولحام تجمٌع انماط وفرت كما ، لحامات بال واحة عةكقط منتج انتاج االبعاد ثالثٌة الطباعة تقنٌة وفرت ق و

  ألفكاره العنان اطالق على القدرة المصمم لدى اصبح بالتالً ، التعقٌد فً غاٌة وعالقات وبزواٌا والمرونة القوة فً غاٌة

 . (7 رقم )شكل تصمٌمه على التجمٌع علمٌات بأثار التقٌد دون
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 على المصمم تساعد جمالٌة وبأشكال تقلٌدٌة غٌر لحام انماط توفٌر االبعاد ثالثٌة الطباعة تقنٌة استطاعت كٌف الشل من ٌظهر (7 رقم )شكل

 العادٌة. واللحام التجمع لوسائل التقلٌدٌة االنماط عن الخروج

 : ارجونومٌا االنسان جسم مع التطابق فً غاٌة اثاث قطع بإنتاج للمصمم تسمح -11

 مع متوافقة القطع تلك تكون ان ، االثاث قطعة تصمٌم اثناء خاصة الداخلً المصمم ٌراعٌها التً الضرورات ضمن من

 للمصمم االبعاد ثالثٌة الطباعة تقنٌة اتاحت وقد ، المطلقة الراحة لمستخدمها ٌضمن مما مثالً بشكل األنسان جسم مقاٌٌس

 اعلى تحقق اثاث قطعة انتاج له اتاح مما تشرٌحٌا أو قٌاسٌا سواء االنسان جسم من االثاث لقطعة مثالً تطابق عمل

 . (8 رقم )شكل والفاعلٌة الراحة درجات

 

 الجلوس مسطح على االنسان جسم ضغط تماما ٌناسب كرسً بتشكٌل االبعاد ثالثٌة الطباعة تقنٌة سمحت كٌف الشكل من ٌظهر (8 رقم )شكل

 للجالس مثالٌة راحة ٌحقق مما والظهر

 بعمل الحالٌا الزخرفٌة المجسمة بكل تفاصٌلها بدون الخوف علً الخامة من الكسر أو التهشم :تسمح -12

اتاحت تقنٌة الطباعة ثالثٌة االبعاد امكانٌة تشكٌل العناصر الزخرفٌة المجسمة بأعلى قد من الدقة والحرفٌة التً ال   

ٌستطٌعها اال الحرفً المتمرس ، وبدون أي خوف من تحطم الخامة أو تهشم اجزاء منها اثناء أو بعد عملٌة التشكٌل ، 

بحرٌة دون خوف على جودة التصنٌع وفاعلٌة التشغٌل أو ارتفاع سعر المنتج وهو ما اتاح للمصمم استخدام تلك الحالٌا 

 (.9)شكل رقم 
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 ( نماذج لحالٌا زخرفٌة مجسمة تم تشكٌلها باستخدام طابعة ثالثٌة البعد و ٌظهر من الشكل دقة التشكٌل و متانة المنتج9)شكل رقم 

 بمنتهى الدقة  دون الخوف من عملٌات التركٌب واللحام: سمحت بدمج اكثر من خامة فً منتج التصمٌم الداخلً-13

عادة ما ٌقلق المصمم الداخلً عند تكوٌن المنتج من اكثر من خامة من دقة عملٌات التركٌب اللحام بٌن الخامات     

ارة ، وقد المختلفة والذى ٌؤثر على جودة عملٌات النهو للمنتج فً النهاٌة و ٌحتاج الى فنى على درجة عالٌة من المه

اتاحت تلك التقنٌة للمصمم ان ٌصل الى تلك الدقة المطلوبة بمنتهى البساطة دون القلق من جودة التشطٌب النهائً للمنتج 

 (.10التصمٌم الداخلً) شكل رقم 

     

 متعددة وتركٌبها معا بكل دقة وتطابق . ( ٌظهر من الشكل كٌف نجحت تقنٌة الطباعة ثالثٌة االبعاد فً انتاج مكونات المنضدة من خامات10) شكل رقم 

 ٌمنح المصمم الحرٌة إلنشاء تكوٌنات هٌكلٌة جوفاء مما ٌقلل الوزن النهائً للمنتج :-14

سمحت هذه التقنٌة للمصمم بإنتاج قطع هٌكلٌة جوفاء على قدر عالً من المتانة ، مما قلل من وزن المنتج النهائً واتاح    

لقطعة كما ٌرٌد دون الخوف من ثقل وزنها بعد ذلك أو من هدر الخامة المستخدمة فً التصنٌع للمصمم ان ٌزٌد من حجم ا

 (11.)شكل رقم 

   

 ( ٌظهر من الشكل كٌف تستطٌع ماكٌنة الطباعة ثالثٌة االبعاد ان تنتج منتج فراغً مجوف مع االحتفاظ بالمتانة المطلوبة11)شكل رقم 
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 : لخٌاله العنان بإطالق للمصمم ٌسمح مما للضوء جزئٌة نفاذٌة ذات خامات الستخدام الفرصة ٌتٌح-15

 معه والتعامل ، المكان روح هو الضوء ان حٌث ، الداخلً المصمم عشق هً لضوء النفاذٌة ذات الخامات استخدام ان

 اتاحه فان لٌهع ، بالمنتج المحٌطة الفراغ مكونات على اضافٌة اٌقاعات وٌترك الداخلً للفراغ اضافٌة ابعاد ٌعطى

 (.12 رقم )شكل للتصمٌم اضافٌة قٌمه لهو ابداعاته واخراج بها العمل للمصمم للضوء الجزئٌة النفاذٌة ذات الخامات

         

 المنتج خالل من الفراغ على ضوئٌة اٌقاعات بإضفاء للمصمم ٌسمح مما للضوء جزئٌا نفاذة خامات االبعاد ثالثٌة الطباعة الستخدام نماذج (12 رقم )شكل

 لحامات: لوجود الحاجه دون للتصمٌم الزخرفٌة عناصر فً كبٌر بتداخل تسمح-16

 ٌحدد مما الخامات لمعظم والسمك االبعاد حٌث من قٌاسٌة ابعاد وجود المصمم وتواجه التً المشاكل ضمن من    

 تضطره أو ، التصمٌم تشوه أو المنتج تضعف قد بٌنٌة لحامات عمل الى االضطرار أو المقاسات تلك اطار فً المصمم

 قد الخامات بعض ان كما ، الحافة فً مشكلة ٌخلق مما وبةالمطل السماكة الى للوصول الخامة من مسطحٌن  تجمٌع الى

 عرضة تكون ضعفٌه مناطق وتخلق الخامة بنٌة من تضعف قد حرة زخرفٌة عناصر استخدام عدم المصمم على تفرض

 عرضوال الطول فً مرونة اكثر بأبعاد للمصمم وسمحت ، كلٌا المشاكل تلك االبعاد ثالثٌة الطباعة تقنٌه حلت وقد ، للكسر

 )شكل التقلٌدٌة الخامة تصنٌع وتقنٌة ابعاد تفرضها قد قٌود بدون الزخرفٌة العناصر اختٌار فً مطلقة حرٌه مع ، والسمك

 (.13 رقم

     

 أو الحواف تنظٌف حٌث من مشاكل أي بدون االبعاد ثالثٌة الطباعة تقنٌة تنتجها التً الحرة الزخرفٌة للتشكٌالت نماذج (13 رقم )شكل

 التصمٌم ألبعاد تبعا المطلوبة السماكات
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 االبداع حرٌة حٌث من ارحب مساحات المصمم اعطت قد االبعاد ثالثٌة الطباعة تقٌنه ان بوضوح ٌظهر سبق مما     

 على وجب وبالتالً ، طوٌلة عقود مدى على التصمٌم عملٌة حجمت التً النمطً االنتاج انماط قوالب من بالخروج

 ، فكره تحدد قد تصنٌعٌة معوقات أي عن بعٌدا حدود بال ألفكاره العنان إلطالق وٌستخدمها التقنٌة تلكب ٌلم ان المصمم

 فً بقوة مكانها وتأخذ بسرعة تتطور التقنٌة تلك فان حد عند تقف لن االمكانات تلك ان كما ، االبداع على قدرته وتقٌد

 . التقلٌدٌة التصنٌع وسائل مقابل

 النتائج

 من الكثٌر الداخلً التصمٌم لعملٌة تضٌف و الداخلً للمصمم محدودة غٌر امكانٌات االبعاد ثالثٌة الطباعة تعطى -1

 االمكانٌات.

 . المختلفة للخامات القٌاسٌة االبعاد حدود من الداخلً المصمم تخرج االبعاد ثالثٌة الطباعة تقنٌة -2

 والشفافٌة واللون الملمس حٌث من مختلفة جدٌدة اتخام باستخدام الداخلً للمصمم ثالثٌة الطباعة تقنٌة تسمح -3

 . الفٌزٌائٌة الخواص من والعدٌد

 . التقلٌدٌة التصنٌع عملٌات تفرضها التً القٌود من الداخلً المصمم االبعاد ثالثٌة الطباعة تقنٌة تحرر -4

 التصمٌم فً األلى للحاسب محدودة الغٌر اإلمكانات باستخدام الداخلً للمصمم االبعاد ثالثٌة الطباعة تقنٌة تسمح -5

 . والتنفٌذ

 على عرضه م تصمٌه باختبار  للمصمم ٌسمح االبعاد ثالثٌة الطباعة تقنٌة عن الناتج الداخلً التصمٌم منتج -6

 . االنتاج عملٌات فً الشروع قبل المستهلك

 . التقلٌدٌة المنتجات من مرونة اكثر و سعرا ارخص ثالثٌة الطباعة تقنٌة منتجات -7

 بسرعة تتطور واعدة تكنولوجٌا ولكنها الراهن، الوقت فً عدٌدة خامات باستخدام ثالثٌة الطباعة تقنٌة تسمح ال -8

 وباستمرار.

 النقل من االبعاد ثالثٌة الطباعة تقنٌة تسهل حٌث ، للمصمم الفكرٌة الملكٌة حقوق تحمى صارمه قوانٌن وضع ٌجب -9

 . التصمٌمٌة العملٌة لمنتجات االقتباس و

 لما نظرا فاعلة داخلً تصمٌم لعناصر كمً تصنٌع كوسٌلة عالٌة مكانه احتالل الى طرٌقها فً االبعاد ثالثٌة الطباعة -10

 . التقلٌدي للمنتج المنافسة االمكانٌات من بالعدٌد ٌتمتع رخٌص داخلً تصمٌم منتج من تتٌحه

 التوصٌات

 من واعد جٌل إلخراج اهمٌة من لها لما التصمٌم معاهد و كلٌات جمٌع فً االبعاد ثالثٌة الطباعة تقنٌة تدرس ان ٌجب -1

 . الفائقة التكنولوجٌا وسائل ٌستخدم ان ٌستطٌع المصممٌن

 الى وٌسعوا االبعاد ثالثٌة الطباعة تقنٌة الى واالثاث الداخلً التصمٌم مجال فً الصناعة رجال ٌلتفت ان المهم من -2

 .  التصمٌم عملٌة على هائلة امكانات من لها لما استخدمها وترسٌخ نقلها
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