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  Symmetryأمر التعذيل 

 صُ أػغؾ هٍٝ Sphere ٚثول مٌه أٔشبء ووح Resetأفزؼ طفؾخ عل٠لح أٚ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزـج١ك صُ أفزو 

 .ِٕفن اٌوؤ٠خ ِن اٌَؾت ٚأٔشئٙب وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ِٓ شو٠ؾ اٌقظبئض ثبفز١به٘ب ثول مٌه ١ٍزُ رفو١ً ِغّٛهخ ِٓ اٌقظبئض Slice Onثول مٌه فوً اٌقبط١خ 

أٚ اػغؾ هٍٝ اٌيه اٌظغ١و ثغبٔت   ) غ١و اٌم١ّخ ؽزٝ ٠زىْٛ ٌل٠ه ٔظف ووح Slice fromِٚٓ اٌقبط١خ 

Slice from وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ  ( ِن اٌَؾت ثّإشو اٌفبهح. 
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 أٔمو هٍٝ ىه اٌزول٠ً أْ Symmetryأالْ ٚثول أْ رظجؼ ٌل٠ٕب ٔظف ووح أالْ ٍٛف ٔجلأ ثزغوثخ أِو اٌزول٠ً 

 . وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Symmetryٌُ ٠ىٓ ِؼغٛؿًب صُ هجو اٌمبئّخ إٌَّلٌخ أفزو أألِو 

 

 ٠زؾٛي اٌشىً ئٌٝ شىً ِقزٍف ٠ؾ١ؾ ف١ٗ ٍُٙ ِٓ اٌغبٔج١ٓ ألعً هًّ Symmetryٚثول افز١به أِو اٌزول٠ً 

 . وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ رٕبكو

فوً اٌقبط١خ 

Slice On ِٓ 

 شو٠ؾ اٌقظبئض

ِٚٓ اٌقبط١خ 

Slice from غ١و 

 اٌم١ّخ

٠زىْٛ ٌل٠ه ٔظف 

 ووح

أفزو أألِو 

Symmetry 
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ُٗ فزالؽق Flipثول مٌه فوً اٌقبط١خ   ٚمٌه ثبفز١به اٌّوثن اٌّغبٚه ٌٙب ِٓ فالي إٌمو ه١ٍٗ فزٛػن أشبهح أِبِ

وّب فٟ  (أٞ رُ هًّ َٔقخ صب١ٔخ ِن هىٌ اٌزّض١ً ٚ هًّ رٕبكو ٌٙب  )أْ إٌظف ووح أطجؾذ ووح وبٍِخ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 Flipفوً اٌقبط١خ 

ٚمٌه ثبفز١به 

اٌّوثن اٌّغبٚه ٌٙب 

 ِٓ فالي إٌمو

رالؽق أْ إٌظف 

ووح أطجؾذ ووح 

 وبٍِخ
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ُٗ Symmetryلوة أٍُ أِو اٌزول٠ً + ِٚن اٌؼغؾ هٍٝ اإلشبهح ِٛعت   رالؽق كٙٛه َِزٜٛ رول٠ً ِٕ

 ٚثول االٔزمبي أ١ٌٗ رغل كٙٛه اٌّؾبٚه اٌضالصخ اٌزٟ رقض اٌزؾو٠ه ؽون ل١ٍاًل ثبرغبٖ أؽل ٠Mirrorلهٝ 

اٌّؾبٚه رالؽق أْ اٌىوح اٌزٟ لّٕب ثوٍّٙب ِٓ ٔظف ووح ٟ٘ فٟ اٌؾم١مخ ِزىٛٔخ ِٓ ٔظف اٌىوح األطٍٟ 

 .ٚٔظف ووح إٌَقخ ٚرالؽق أٔٙب ِزٕبكوح ِٚوىٍٛخ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

  Editable Patchأمر التعذيل 

 ٌزؾ٠ًٛ اٌىبئٕبد ئٌٝ أشىبي ِؤخ ِٚوملح ٠ظوت اٌؾظٛي ه١ٍٙب ثبٌـوق اٌّوزبكح ٠Patchَزقلَ أِو اٌزول٠ً 

 ٚثول مٌه أٔشبء ِىوت صُ أػغؾ هٍٝ Resetأفزؼ طفؾخ عل٠لح أٚ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزـج١ك صُ أفزو : ِضبي 

ِٕفن اٌوؤ٠خ ِن اٌَؾت ١ٌزُ ئٔشبء اٌّىوت ثول مٌه وجو ِٕفن اٌوؤ٠خ إٌّٔلٛهٞ ١ٌشًّ ِٕبفن اٌوؤ٠خ األهثوخ وّب 

 .فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

اٌؼغؾ هٍٝ اإلشبهح 

لوة أٍُ + ِٛعت 

أِو اٌزول٠ً 

Symmetry رالؽق 

كٙٛه َِزٜٛ رول٠ً 

ُٗ ٠لهٝ  ِٕMirror 
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 ثـو٠مز١ٓ أألٌٚٝ ِٓ فالي ىه اٌزول٠ً صُ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ Editable Patchؽًَٕب ٠ّىٓ اٌٛطٛي ئٌٝ أألِو 

 ٚ اٌضب١ٔخ ٟ٘ ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح األ٠ّٓ هٍٝ اٌىبئٓ ٌزلٙو أ١ٌه ِغّٛهخ ِٓ Editable Patchصُ أألِو 

 Convert to Editable ثول مٌه ٍٛف رلٙو لبئّخ افز١بهاد أفوٜ أفزو Convert Toاٌق١بهاد صُ افز١به 

Patch ٌٟوّب فٟ اٌشىً اٌزب . 

 

 صُ أػغؾ هٍٝ أٞ ٔمـخ ِٓ Vertexأالْ ٍٛف رلٙو أ١ٌه فٌّ َِز٠ٛبد رول٠ً أٔزمً ئٌٝ أٚي َِزٜٛ ٚ٘ٛ 

ٔمبؽ اٌّىوت ٌزالؽق كٙٛه صالس ٔمؾ فؼواء اٌٍْٛ هٍٝ شىً ِمبثغ رؾىُ ٚثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌيه 

ِالؽلخ ال ٠ّىٓ رؾو٠ه ِمبثغ اٌزؾىُ ئال ئما رُ افز١به اٌيه رؾو٠ه  ) ٌزؾو٠ىٙب Select and Moveرؾو٠ه 

 ُٗ  .وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ  (ٚرؾو٠ىٙب ِٓ فالٌ

 

أٔزمً ئٌٝ أٚي َِزٜٛ ٚ٘ٛ 

Vertex 

ٌزالؽق كٙٛه صالس ٔمؾ 

فؼواء اٌٍْٛ هٍٝ شىً 

 ِمبثغ رؾىُ

 Select andاٌيه رؾو٠ه 

Move  
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ؽ١ش ٔمَٛ ثٛػن ِإشو اٌفأهح هٍٝ أؽل إٌمـخ اٌقؼواء ِٓ ِمجغ اٌزؾىُ صُ اٌزؾو٠ه فٟ ارغبٖ ِب وّب فٟ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ُٗ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ   .أالْ رواعن هٓ أألِو اٌَبثك صُ افزو مهام أفو ٌٍزؾىُ ٚؽون ِمجغ اٌزؾىُ ٌ

 

ؽًَٕب عوة رؾو٠ه أمهم اٌزؾىُ ٌزالؽق أِىب١ٔخ اٌزؾىُ اٌىبٍِخ ثبٌشىً فٟ وبفخ ٔمبؽ اٌّىوت ِٓ فالي أمهم 

 .اٌزؾىُ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

ٔمَٛ ثٛػن 

ِإشو اٌفأهح 

هٍٝ أؽل إٌمـخ 

اٌقؼواء ِٓ 

ِمجغ اٌزؾىُ صُ 

 اٌزؾو٠ه

الؽق اٌزأص١و 

 هٍٝ اٌّىوت
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ؽًَٕب رواعن هٓ اٌزغ١واد اٌزٟ لّذ ف١ٙب ِٓ فالي ىه اٌزواعن ِٓ شو٠ؾ أألكٚاد أٚ اٌؼغؾ هٍٝ اٌيه 

Ctrl+Z ٌٟىٓ أثمٟ رغ١واْ ِٓ أعً ِالؽلخ رأص١و اٌقظبئض ٠ٚفؼً أْ ٠ىٛٔبْ لو٠ج١ٓ ِٓ ثوغ وّب ف 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 Vectorsاٌقبط١خ 

 Verticesاٌقبط١خ 

أثمٟ رغ١واْ ِٓ أعً 

ِالؽلخ رأص١و 

اٌقظبئض ٠ٚفؼً 

أْ ٠ىٛٔبْ لو٠ج١ٓ 

 ِٓ ثوغ
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 فٟ شو٠ؾ اٌقظبئض رالؽق أٔٙب فٟ اٌؾبٌخ أالفزواػ١خ ِقزبهح ٚهٕل Vectorsؽًَٕب أالْ الؽق اٌقبط١خ 

 Verticesأإلٌغبء افز١به٘ب ٍٛف ٌٓ ٔزّىٓ ِٓ افز١به أٚ اٌزول٠ً ِمبثغ اٌزؾىُ أِب ثبٌَٕجخ ئٌٝ اٌقبط١خ 

اٌّغبٚهح فٟ شو٠ؾ اٌقظبئض رالؽق أٔٙب فٟ اٌؾبٌخ أالفزواػ١خ ِقزبهح ٚهٕل أإلٌغبء افز١به٘ب ٍٛف ٌٓ 

ٔزّىٓ ِٓ افز١به أٚ اٌزول٠ً إٌمبؽ ٌٍّىوت ٌىٓ ٠ّىٓ اٌزؾىُ فٟ ِمبثغ اٌزؾىُ الؽق اٌشىً اٌزبٌٟ ؽًَٕب أالْ 

 فٟ شو٠ؾ اٌقظبئض رالؽق أٔٙب فٟ اٌؾبٌخ أالفزواػ١خ غ١و ِقزبهح ٚهٕل Lock Handlesالؽق اٌقبط١خ 

 .افز١به٘ب ٍٛف ٠زُ اٌؾفبف هٍٝ اٌيا٠ٚخ ث١ٓ ٔمبؽ اٌزؾىُ هٕل رؾو٠ه أؽل ِمبثغ اٌزؾىُ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ هي٠يٞ اٌمبهب رواعن هٓ اٌزول٠الد اٌزٟ لّذ ثوٍّٙب ؽزٝ ٠وٛك اٌّىوت ثظٛهح ؿج١و١خ صُ أٔزمً ئٌٝ 

 . ٚأفزو أؽل اٌغٛأت ٌألػالم وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Edgeَِزٜٛ اٌزول٠ً 

 Lockاٌقبط١خ 

Handles 

ٚهٕل افز١به٘ب 

ٍٛف ٠زُ اٌؾفبف 

هٍٝ اٌيا٠ٚخ ث١ٓ 

 ٔمبؽ اٌزؾىُ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 . ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Deleteأالْ أػغؾ هٍٝ اٌيه ؽنف 

 

َِزٜٛ اٌزول٠ً 

Edge 

أفزو أؽل اٌغٛأت 

 ٌألػالم
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 ٌىٓ Add Tri رغل اٌيه Topology صُ ِٓ اٌمَُ Geometryأالْ ؽون شو٠ؾ اٌقٛاص ؽزٝ رغل اٌمبئّخ 

لجً مٌه أفزو أؽل اٌغٛأت ِن رؾو٠ه ِٕفن اٌوؤ٠خ ِٓ فالي ِىوت اٌوؤ٠خ ل١ٍاًل ٌٍّشب٘لح ع١لًا وّب فٟ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 

 ٌزالؽق ئػبفخ شىً هائن ئٌٝ اٌغبٔت ٚفٟ اٌؾم١مخ ٠َزقلَ Add Triثول أفزو أؽل اٌغٛأت أػغؾ هٍٝ اٌيه 

 .٘نا اٌشىً فٟ أٔشبء ث١ٛد هٍٝ شىً وٛؿ ٚوض١و ِٓ اٌزـج١مبد وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أفزو أؽل 

 اٌغٛأت

ؽون ِٕفن 

اٌوؤ٠خ ِٓ 

فالي ِىوت 

اٌوؤ٠خ ل١ٍاًل 

 ٌٍّشب٘لح ع١لًا

 Add Triاٌيه 

 Geometryاٌمبئّخ 

 Topologyاٌمَُ 

ٌزالؽق ئػبفخ 

شىً هائن ئٌٝ 

 اٌغبٔت
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

أالْ أٔزمً ئٌٝ أؽل اٌغٛأت األفوٜ صُ أفزوُٖ ٚؽون ِٕفن اٌوؤ٠خ ِٓ فالي ِىوت اٌوؤ٠خ ٌٍوؤ٠خ ع١لًا وّب فٟ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٌزالؽق ئػبفخ ػٍن أفو ئٌٝ اٌغبٔت وّب فٟ اٌشىً Add Quadثول أفزو أؽل اٌغٛأت أػغؾ هٍٝ اٌيه 

 .اٌزبٌٟ 

 

أالْ أٔزمً ئٌٝ أؽل 

اٌغٛأت األفوٜ 

 صُ أفزوُٖ

ؽون ِٕفن اٌوؤ٠خ 

ِٓ فالي ِىوت 

اٌوؤ٠خ ٌٍوؤ٠خ 

 ع١لًا

ٌزالؽق ئػبفخ 

ػٍن أفو ئٌٝ 

 اٌغبٔت

 Add Quadاٌيه 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

ُٗ ئٌٝ ػٍو١ٓ وّب Subdivide ؽًَٕب أالْ أفزو أؽل اٌغٛأت صُ أػغؾ هٍٝ اٌيه  ٌزالؽق أْ ػٍن لل رُ رم١َّ

 .فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ُُ Patchأالْ ٌوؤ٠خ اٌزم١َُ ثشىً ٚاػؼ أٔزمً ئٌٝ َِزٜٛ اٌزول٠ً   صُ افزو أؽل اإلػالم رالؽق أٔٗ لل رُ رم١َ

 . ٠َٚزقلَ ٘نا اٌيه فٟ اٌزم١َُ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Subdivideٚمٌه ألٕٔب لل ػغـٕب هٍٝ اٌيه 

 اٌيه 

Subdivide 

أفزو أؽل 

 اٌغٛأت
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

ُٗ صُ أػغؾ هٍٝ اٌيه   Extrude & Bevel ِٓ اٌمَُ Extrudeأالْ رواعن هٓ أِو اٌزم١َُ ٚافزو اٌؼٍن وٍ

 .صُ أػغؾ ثيه اٌفأهح األ٠َو ِن اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أٔزمً ئٌٝ َِزٜٛ 

 Patchاٌزول٠ً 

افزو أؽل 

 اإلػالم

 Extrudeاٌيه 

أػغؾ ثيه اٌفأهح 

األ٠َو ِن اٌَؾت 

 ثّإشو اٌفأهح
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

ُٗ ِوح أفوٜ صُ أػغؾ هٍٝ اٌيه  Extrude أالْ رواعن هٓ أِو اٌيه  ِٓ اٌمَُ Bevelصُ أفزو اٌؼٍن وٍ

Extrude & Bevel ٟصُ أػغؾ ثيه اٌفأهح األ٠َو ِن اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح صُ ػ١ك اٌؾغُ ِٓ اٌقبهط وّب ف 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٌىٓ أٚاًل أٍؾت ثّإشو اٌشبشخ شو٠ؾ اٌقظبئض ل١ٍاًل Bevelِالؽلخ فٟ اٌؾم١مخ ٕ٘بن صالس أٔٛام ٌألِو 

 هبك٠خ ثلْٚ أٞ رغ١واد وّب فٟ Bevel أٞ ه١ٍّخ None أٔٛام ٟ٘ فٟ اٌٛػن االفزواػٟ 3رالؽق ٚعٛك 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

أػغؾ ثيه اٌفأهح 

األ٠َو ِن اٌَؾت 

ثّإشو اٌفأهح صُ 

ػ١ك اٌؾغُ ِٓ 

 اٌقبهط

 Bevelاٌيه 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 End ٚإٌٙب٠خ Start ٚأفزوُٖ فٟ اٌجلا٠خ Linearثول  مٌه  أالْ  رواعن  هٓ  أِو  اٌَبثك صُ  أٔزمً ئٌٝ إٌٛم 

صُ أػغؾ ثيه اٌفأهح األ٠َو ِن اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح صُ ػ١ك اٌؾغُ ِٓ  ( ؽبك ٠Bevelَزقلَ فٟ هًّ  )

 .اٌقبهط وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٚإٌٙب٠خ Start ٚأفزوُٖ فٟ اٌجلا٠خ Smoothثول  مٌه  أالْ  رواعن  هٓ  أِو  اٌَبثك صُ  أٔزمً ئٌٝ إٌٛم 

End (  ًّ٠َزقلَ فٟ هBevel ُٔبه )  ُصُ أػغؾ ثيه اٌفأهح األ٠َو ِن اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح صُ ػ١ك اٌؾغ

 .ِٓ اٌقبهط وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 3رالؽق ٚعٛك 

أٔٛام ٟ٘ فٟ 

اٌٛػن االفزواػٟ 

None 

 Bevelه١ٍّخ 

هبك٠خ ثلْٚ أٞ 

 رغ١واد

 Bevelه١ٍّخ 

ثشىً ؽبك 

 اٌغٛأت

 3رالؽق ٚعٛك 

أٔٛام أٔزمً ئٌٝ 

 Linearإٌٛم 

ٚأفزوُٖ فٟ اٌجلا٠خ 

Start ٚإٌٙب٠خ 

End 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 ٚرَزقلَ ٘نٖ اٌقبط١خ ٌولك اٌزم١َّبد فٟ ِٕفن اٌوؤ٠خ أِب اٌقبط١خ View Stepsأالْ رالؽق ٚعٛك اٌقبط١خ 

Render Steps ٚرَزقلَ ٘نٖ اٌقبط١خ ٌولك اٌزم١َّبد فٟ أصٕبء اٌّوبٌغخ أِب اٌيه Patch Smooth َف١َزقل 

 .ٌزول٠ً ػٍن اٌىبئٓ كْٚ اٌزأص١و هٍٝ اإلػالم األفوٜ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٚأفزو اؽل إٌمبؽ ِن اٌَؾت ٠ٚغت أْ Patch Smooth صُ أػغؾ هٍٝ اٌيه Handleأٔزمً ئي اٌَّزٜٛ 

. رىْٛ لل افزود اٌيه رؾو٠ه ئما ٌُ ٠ىٓ ِقزبه وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

٠َزقلَ فٟ هًّ 

Bevelُٔبه  

 اٌغٛأت

 3رالؽق ٚعٛك 

أٔٛام أٔزمً ئٌٝ 

 Smoothإٌٛم 

ٚأفزوُٖ فٟ اٌجلا٠خ 

Start ٚإٌٙب٠خ 

End 

 Viewاٌقبط١خ 

Steps 

 Renderاٌقبط١خ 

Steps 

 Patchاٌيه 

Smooth 

ف١َزقلَ ٌزول٠ً ػٍن 

اٌىبئٓ كْٚ اٌزأص١و 

هٍٝ اإلػالم 

 األفوٜ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

  Edit Splineأمر التعذيل 

 ٌزول٠ً اإلشىبي صٕبئ١خ اإلثوبك أفزؼ طفؾخ عل٠لح أٚ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزـج١ك ٠Edit Splineَزقلَ األِو 

Reset صُ ثول مٌه وجو ِٕفن اٌوؤ٠خ إٌّٔلٛهٞ ١ٌشًّ ع١ّن ِٕبفن اٌوؤ٠خ األهثوخ صُ ِٓ اٌمَُ أإلشىبي 

Shapes أػغؾ هٍٝ اٌيه NGon صُ أٍؾت ِن اٌؼغؾ فٟ ِٕفن اٌوؤ٠خ صُ ثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌيه Circle 

 .صُ أٍؾت ِن اٌؼغؾ فٟ ِٕفن اٌوؤ٠خ ٚعوً اٌلائوح رزمبؿن ِن اٌشىً األفو وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ف١َزقلَ ٌزول٠ً 

عبٔت اٌىبئٓ 

كْٚ اٌزأص١و هٍٝ 

 اٌغٛأت األفوٜ

ثٛاٍـخ مهام 

 اٌزؾىُ

ثٛاٍـخ مهام 

 اٌزؾىُ

 

 NGonاٌيه 
 Circleاٌيه 

 Circleاٌشىً 

 NGonاٌشىً 

اٌمَُ أإلشىبي 

Shapes 

 Reset اٌيه اٌزـج١ك

اٌيه ٌزىجو ِٕفن 

 اٌوؤ٠خ إٌّٔلٛهٞ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 صُ أٔمو ىه اٌزول٠ً ٚثول مٌه رٛعٗ ٔؾٛ لبئّخ اٌزول٠ً ٚاػغؾ هٍٝ اٌمبئّخ NGonثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌشىً 

 . وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Edit Splineإٌَّلٌخ صُ أفزو أِو اٌزول٠ً 

 

ُٗ رول٠الد فبطخ ف١ٗ أٔزمً أٚاًل ئٌٝ + أالْ رالؽق صالس َِز٠ٛبد رول٠ً ثول إٌمو هٍٝ اإلشبهح  ٚوً َِزٜٛ ٌ

 ٠َٚزقلَ ٌٍزول٠ً هٍٝ إٌمبؽ ؽًَٕب أالْ ِٚٓ شو٠ؾ اٌقظبئض ؽون اٌشو٠ؾ Vertexأٚي َِزٜٛ ٚ٘ٛ 

 ٚرٛعٗ ٔؾٛ ِٕفن Create line صُ اػغؾ اٌيه Geometryثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظً ئٌٝ اٌمبئّخ 

 ٚرٛعٗ ٔؾٛ ٔمـخ أفوٜ ٚ٘ىنا رالؽق أْ اٌقـٛؽ NGonاٌوؤ٠خ صُ أمو ثيه اٌفأهح فٟ ِىبْ لو٠ت ِٓ اٌشىً 

 . وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ NGonاٌزٟ رمَٛ ثأشبئٙب أطجؾذ عيء ِٓ اٌشىً 

أفزو أِو اٌزول٠ً 

Edit Spline 

 أٔمو ىه اٌزول٠ً

 لبئّخ اٌزول٠ً
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 .أالْ ٌٍقوٚط ِٓ أٔشبء اٌقؾ أػغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠ّٓ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٌٚىٓ لجً مٌه أفزو أؽل إٌمبؽ ١ٌزؾٛي أٌٍْٛ ٌزٍه إٌمـخ ِٓ اٌٍْٛ أألطفو Breakؽًَٕب أالْ أزمً ئٌٝ اٌيه 

 . وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Breakئٌٝ اٌٍْٛ أألؽّو صُ أػغؾ هٍٝ اٌيه  (أٚ األث١غ أما وبٔذ ٔمـخ ثلا٠خ )

 Vertexاٌَّزٜٛ 

 Create lineاٌيه 

ٔمـخ اٌجلا٠خ هٍٝ 

شىً ِوثن 

 أث١غ اٌٍْٛ

 Geometryاٌمبئّخ 

 1إٌمـخ هلُ 

 2إٌمـخ هلُ 

 3إٌمـخ هلُ 

 4إٌمـخ هلُ 

ٌٍقوٚط ِٓ أٔشبء 

اٌقؾ أػغؾ ثيه 

 اٌفأهح أأل٠ّٓ

رالؽق أْ اٌقـٛؽ 

اٌزٟ رمَٛ ثأشبئٙب 

أطجؾذ عيء ِٓ 

 NGonاٌشىً 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

أٍؾت إٌمـخ اٌزٟ رُ افز١به٘ب ٍبثمًب ِٓ فالي اٌؼغؾ هٍٝ ىه اٌزؾو٠ه  Breakا٢ْ ثول اٌؼغؾ هٍٝ اٌيه 

Select and Move ٓ٠َزقلَ  ) ِٓ شو٠ؾ األكٚاد صُ أٍؾت إٌمـخ رالؽق ئْ إٌمـخ لل أفظٍذ هٓ اٌىبئ

 .وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ  ( فٟ وَو ٚفظً اٌقـٛؽ ٌٍٕمؾ Breakاٌيه 

 

 Breakاٌيه 

أفزو أؽل إٌمبؽ 

١ٌزؾٛي أٌٍْٛ 

ٌزٍه إٌمـخ ئٌٝ 

 اٌٍْٛ أألؽّو

أٍؾت إٌمـخ 

اٌزٟ رُ افز١به٘ب 

 ٍبثمًب

 ىه اٌزؾو٠ه

رالؽق ئْ إٌمـخ 

لل أفظٍذ هٓ 

 اٌىبئٓ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

  ٚفٟ اٌؾم١مخ ٠َزقلَ ٘نا اٌيه ٌٍلِظ ث١ٓ أألشىبي هٍٝ أ٠خ ؽبي افزو اٌشىً أألٚي Attachأالْ أٔزمً ئٌٝ اٌيه 

NGon أما ٌُ ٠ىٓ ِقزبه صُ ثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌيه Attach صُ أفزو اٌىبئٓ كائوح Circle ٓرغل أْ اٌىبئ١ٕ 

وّب  فٟ اٌشىً  ( لل أطجؾٛا شىً ٚاؽل Circle ٚ اٌشىً كائوح NGonأٞ أْ اٌشىً )أطجؾٛا وبئٓ ٚاؽل 

 .اٌزبٌٟ 

 

 صُ أٔمو Refine ف١َزقلَ إلػبفخ ٔمؾ ئٌٝ اٌقـٛؽ أٞ اٌشىً أػغؾ هٍٝ اٌيه Refineأِب ثبٌَٕجخ ئٌٝ اٌيه 

هلح ِواد هٍٝ اٌقؾ رالؽق فٟ وً ٔموح ئػبفخ ٔمـخ هٍٝ رٍه إٌّـمخ اٌزٟ لّذ ثبٌٕمو ه١ٍٙب هًٍّب أْ ٘نٖ 

إٌمؾ اٌغل٠لح اٌزٟ لّذ ثاػبفزٙب ئٌٝ اٌشىً رقؼن ئٌٝ وً أٚاِو اٌزول٠ً ِضً ثم١خ إٌمؾ األط١ٍخ وّب فٟ اٌشًّ 

 .اٌزبٌٟ 

 ٚ اٌشىً NGonاٌشىً 

 لل أطجؾٛا Circleكائوح 

 شىً ٚاؽل
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 ٠َٚزقلَ فٟ كِظ إٌمبؽ Weldؽون ل١ٍاًل شو٠ؾ اٌقظبئض ٌىٟ رلٙو اٌقٛاص اٌّقف١خ رالؽق ٚعٛك اٌيه 

ُٗ ٍبثمًب أِب ثبٌَٕجخ ئٌٝ اٌيه   ف١َزقلَ ٌٍٛطً ث١ٓ ٔمـز١ٓ ِٓ فالي اٌؼغؾ هٍٝ ٔمـخ Connectٚلل رُ شوؽ

 .ٚاٌَؾت ٔؾٛ أألفوٜ اٌشىً اٌزبٌٟ ٠ٛػؼ ه١ٍّخ اٌَؾت وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ ٚثول ئفالد ىه اٌفأهح األ٠َو رالؽق كٙٛه فؾ عل٠ل ٠ٛطً ث١ٓ إٌمـخ األٌٚٝ ٟٚ٘ ٔمـخ اٌجلء ٚإٌمـخ 

 .اٌضب١ٔخ ٟٚ٘ إٌمـخ اٌزٟ رُ أإلفالد ه١ٍٙب وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 Refineاٌيه 

ئػبفخ ٔمـخ هٍٝ 

رٍه إٌّـمخ اٌزٟ 

 لّذ ثبٌٕمو

أٔمو هلح ِواد هٍٝ اٌقؾ 

رالؽق فٟ وً ٔموح ئػبفخ 

ٔمـخ هٍٝ رٍه إٌّـمخ اٌزٟ 

 لّذ ثبٌٕمو

 Connectاٌيه 

٠ٛػؼ ه١ٍّخ 

 إٌمـخ أألٌٚٝ اٌَؾت

 إٌمـخ اٌضب١ٔخ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 . ٠َٚزقلَ ٘نا اٌيه فٟ ئػبفخ ٔمبؽ ٠ّىٓ رؾو٠ىٙب ٚافز١به شىٍٙب وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Insertأالْ اٌيه 

 

 .الؽق أٔٗ ٠ّىٓ اٌزؾىُ فٟ رؾو٠ه إٌمبؽ ثول مٌه ربثن أٔشبء إٌمـخ اٌواثوخ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

رالؽق كٙٛه فؾ 

عل٠ل ٠ٛطً ث١ٓ 

إٌمـخ األٌٚٝ 

ٟٚ٘ ٔمـخ اٌجلء 

 ٚإٌمـخ اٌضب١ٔخ

 Connectاٌيه 

 Insertاٌيه 

ئػبفخ ٔمبؽ ٠ّىٓ 

 رؾو٠ىٙب

1 

2 

3 

٘نٖ أهلبَ إٌمبؽ 

 اٌزٟ رُ أٔشبؤ٘ب
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

ئٌٝ  (ٟ٘ إٌمـخ األٌٚٝ فٟ اٌشىً ٟٚ٘ ثبٌٍْٛ األث١غ )أالْ هي٠يٞ اٌمبهب و١ف ٔمَٛ ثزؾ٠ًٛ ٔمـخ اٌجلا٠خ 

أؽل إٌمؾ اٌزٟ لّٕب ثأشبئٙب ؽل٠ضًب أٞ ٔغوً ٔمـخ اٌجلا٠خ ٟ٘ أؽل إٌمـخ اٌغل٠لح ٚمٌه ِٓ فالي اٌؼغؾ هٍٝ 

 ثول افز١به إٌمـخ اٌزٟ ٔو٠ل أْ رىْٛ ٔمـخ اٌجلا٠خ ٌزالؽق أٔٙب أطجؾذ ثبٌٍْٛ األث١غ كالٌخ Make Firstاٌيه 

 .هٍٝ أٔٙب ٔمـخ اٌجلا٠خ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ئػبفخ ٔمبؽ ٠ّىٓ 

 رؾو٠ىٙب

4 

٘نٖ أهلبَ إٌمبؽ 

 اٌزٟ رُ أٔشبؤ٘ب

ِالؽلخ الؽق أْ 

٘نٖ إٌمـخ ٟ٘ 

إٌمـخ األٌٚٝ فٟ 

اٌشىً ألٔٙب ثبٌٍْٛ 

 األث١غ 

 Makeاٌيه 

First 

افز١به إٌمـخ 

اٌزٟ ٔو٠ل أْ 

رىْٛ ٔمـخ 

 صُ اٌؼغؾ اٌجلا٠خ

اٌيه هٍٝ 

Make First  
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 وّب فٟ Fuseأالْ أفزو هلح ٔمبؽ ١ٌزؾٛي ٌْٛ رٍه اٌزمبؽ هٍٝ اٌٍْٛ أألؽّو صُ ثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌيه 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 . رالؽق أْ وً إٌمؾ لل أطجؾذ ٔمـخ ٚاؽلح وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Fuseأالْ ٚثول اٌؼغؾ هٍٝ اٌيه 

 

أفزو هلح ٔمبؽ 

١ٌزؾٛي ٌْٛ رٍه 

اٌزمبؽ هٍٝ اٌٍْٛ 

 أألؽّو

 Fuseاٌيه 

رالؽق أْ وً 

إٌمؾ لل أطجؾذ 

 ٔمـخ ٚاؽلح
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 ٚفٟ اٌؾم١مخ ٠َزقلَ ٘نا اٌيه ٌالٔزمبي ِٓ ٔمـخ ئٌٝ ٔمـخ ِغبٚهح أفوٜ Cycleؽًَٕب أالْ أٔزمً ئٌٝ اٌيه 

 رالؽق أْ افز١به إٌمـخ لل Cycleٚأالْ أػغؾ أؽل إٌمبؽ ١ٌزؾٛي ٌٛٔٙب ئٌٝ اٌٍْٛ األؽّو صُ أػغؾ هٍٝ اٌيه 

 ِوح أفوٜ رالؽق أْ افز١به إٌمـخ لل أٔزمً ئٌٝ إٌمـخ Cycleأٔزمً ئٌٝ إٌمـخ اٌّغبٚهح صُ أػغؾ هٍٝ اٌيه 

 .اٌّغبٚهح اٌزب١ٌخ ٚ٘ىنا وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

 Cycleاٌيه 

أػغؾ أؽل 

إٌمبؽ ١ٌزؾٛي 

ٌٛٔٙب ئٌٝ اٌٍْٛ 

 األؽّو

أػغؾ هٍٝ 

 Cycleاٌيه 

رالؽق أْ 

افز١به إٌمـخ لل 

أٔزمً ئٌٝ إٌمـخ 

 اٌّغبٚهح

ثول أٌؼغؾ هٍٝ 

 Cycleاٌيه 

رالؽق أْ افز١به 

إٌمـخ لل أٔزمً 

ئٌٝ إٌمـخ 

 اٌّغبٚهح

أػغؾ هٍٝ 

 Cycleاٌيه 

رالؽق أْ 

افز١به إٌمـخ لل 

أٔزمً ئٌٝ إٌمـخ 

  ٚ٘ىنااٌّغبٚهح
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

ٚأفزو أؽل إٌمبؽ اٌزٟ رىْٛ  (٠َٚزقلَ ِٓ أعً رل٠ٚو اٌقـٛؽ ٌٍٕمبؽ  ) Filletأالْ أػغؾ هٍٝ اٌيه 

 .فـٛؿٙب ؽبكح وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٚافز١به إٌمـخ اٌزٟ رىْٛ ؽبفزٙب ؽبكح ػن ِإشو اٌفأهح هٍٝ اؽل أمهم Fillet أالْ ٚثول اٌؼغؾ هٍٝ اٌيه 

اٌزؾىُ رالؽق رؾٛي شىً اٌّإشو ئٌٝ شىً ِٕؾٕٟ أٍؾت ثّإشو اٌفأهح مهام اٌزؾىُ ِن اٌؼغؾ هٍٝ ىه 

اٌفأهح األ٠َو رالؽق أْ إٌمبؽ اٌزٟ رىْٛ فـٛؿٙب أٞ ؽبفزٙب ؽبكح أطجؾذ ٔبهّخ أٞ رُ رل٠ٚو٘ب وّب فٟ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

أفزو أؽل إٌمبؽ 

اٌزٟ رىْٛ 

فـٛؿٙب أٞ 

 ؽبفزٙب ؽبكح

 Filletاٌيه 

ػن ِإشو اٌفأهح 

هٍٝ اؽل أمهم 

اٌزؾىُ ٚرىْٛ 

ٔمبؽ ثبٌٍْٛ 

 األفؼو
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 ٠َٚزقلَ ٌوًّ لـن أٚ شـت ٌٍٕمـخ ِٓ فالي ِؼبهفخ إٌمـخ اٌّقزبهح ٚرؾو٠ه Chamferؽًَٕب أالْ اٌيه 

ِىبٔٙب ئٌٝ ِىبْ أفو ٠ؾٛٞ هٍٝ ٔمـز١ٓ ِضاًل وً ٔمـخ ِٓ ارغبٖ ٠ّٚىٓ اٌزؾىُ ف١ٙب ِٓ فالي ِمبثغ اٌؾووخ 

 .وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ ٚثول اٌَؾت ثٛاٍـخ ِمبثغ اٌؾووخ رالؽق أْ إٌمـخ لل أطجؾذ ٔمـز١ٓ ٚلل رُ لـن ٚشـت إٌمـخ 

 .أألط١ٍخ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

رالؽق أْ إٌمبؽ 

اٌزٟ رىْٛ 

فـٛؿٙب أٞ 

ؽبفزٙب ؽبكح 

أطجؾذ ٔبهّخ 

 أٞ رُ رل٠ٚو٘ب

 Chamferاٌيه 

٠ّىٓ اٌزؾىُ ف١ٙب 

ِٓ فالي ِمبثغ 

اٌؾووخ أٞ إٌمؾ 

 اٌقؼواء اٌٍْٛ

الؽق أٔٙب ٔمـخ 

ٚاؽلح لجً اٌَؾت 

 ثّمبثغ اٌزؾىُ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

ؽًَٕب ِب هأ٠ه هي٠يٞ اٌمبهب أالْ فٟ أْ ٔٛاطً اٌزملَ ِن اٌزوبًِ ِن إٌمبؽ ِٓ فالي اٌزووف هٍٝ أٔٛام 

 إٌمبؽ فٟ اٌؾم١مخ ٕ٘بن أهثوخ أٔٛام ٌٍٕمبؽ ٟ٘ ؟

1. Bezier Corner : ُ٠َزقلَ ٌوًّ ٔمبؽ ؽبكح ِن أمهم رؾى 

2.  Bezier :ُ٠َزقلَ ٌوًّ ٔمبؽ ٔبهّخ ِن أمهم رؾى 

3. Corner : ُ٠َزقلَ ٌوًّ ٔمبؽ ؽبكح ثلْٚ أمهم رؾى 

4. Smooth : ُ٠َزقلَ ٌوًّ ٔمبؽ ٔبهّخ ثلْٚ أمهم رؾى 

ٌٍٚٛطٛي ئٌٝ ٘نٖ األٔٛام أألهثوخ افزو أؽل إٌمبؽ صُ ثول مٌه أػغؾ ثيه اٌفأهح األ٠ّٓ ٌزلٙو أ١ٌه لبئّخ 

 .رؾٛٞ اٌول٠ل ِٓ اٌق١بهاد أفزو اٌمَُ اٌنٞ ٠ؾٛٞ ٘نٖ األٔٛام األهثوخ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

اٌَؾت ثٛاٍـخ 

ِمبثغ اٌؾووخ 

رالؽق أْ إٌمـخ 

لل أطجؾذ 

 ٔمـز١ٓ

رالؽق أْ إٌمـخ لل أطجؾذ 

ٔمـز١ٓ ٚلل رُ لـن ٚشـت 

 إٌمـخ أألط١ٍخ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 Segmentأالْ لُ ثبٌزواعن هٓ ه١ٍّبد اٌزول٠ً اٌزٟ لّذ ف١ٙب صُ أٔزمً ئٌٝ اٌَّزٜٛ اٌضبٟٔ ٌٍزول٠ً ٚ٘ٛ 

 ُٗ ُٗ ٚفٟ اٌؾم١مخ أْ وً َِزٜٛ رول٠ً ٌ ٠َٚزقلَ ِٓ أعً افز١به اٌقؾ اٌٛاطً ث١ٓ ٔمـز١ٓ ٚاٌزؾىُ ف١ٗ ٚرول٠ٍ

ُٗ اٌقبطخ ف١ٗ  ُٗ وّب Spline ٘ٛ ٌٍقـٛؽ أِب Segment وبْ ٌٍٕمبؽ ٚاٌَّزٜٛ Vertexفٛاط  فٙٛ ٌٍىبئٓ ثأوٍّ

 .فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

أػغؾ ثيه اٌفأهح األ٠ّٓ 

ٌزلٙو أ١ٌه لبئّخ رؾٛٞ 

اٌول٠ل ِٓ اٌق١بهاد أفزو 

اٌمَُ اٌنٞ ٠ؾٛٞ ٘نٖ 

 األٔٛام األهثوخ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

ُٗ وّب فٟ اٌشىً Splineأالْ أٔزمً ئٌٝ اٌَّزٜٛ اٌضبٌش ٌٍزول٠ً ٚ٘ٛ   ٠َٚزقلَ ِٓ أعً افز١به اٌىبئٓ ثأوٍّ

 .اٌزبٌٟ 

 

اٌَّزٜٛ اٌضبٟٔ 

ٌٍزول٠ً ٚ٘ٛ 

Segment 

٠َٚزقلَ ِٓ أعً 

افز١به اٌقؾ 

اٌٛاطً ث١ٓ 

ٔمـز١ٓ ٚاٌزؾىُ 

ُٗ  ف١ٗ ٚرول٠ٍ

أٔزمً ئٌٝ 

اٌَّزٜٛ 

اٌضبٌش ٌٍزول٠ً 

 ٛ٘ٚSpline 

٠َزقلَ ِٓ 

أعً افز١به 

ُٗ  اٌىبئٓ ثأوٍّ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 فٟ شو٠ؾ اٌمٛائُ ٠َٚزقلَ فٟ اٌم١بَ ثبٌو١ٍّبد إٌّـم١خ ث١ٓ شى١ٍٓ ِضً Booleanأالْ الؽق ٚعٛك اٌيه 

االرؾبك ٚ اٌزمبؿن ٚاٌـوػ ٍٚٛف ٔمَٛ ثزغوثخ اٌو١ٍّبد ٘نٖ ٚأٚي ه١ٍّخ ٍٛف ٔمَٛ ف١ٙب ٟ٘ االرؾبك ٍٚٛف 

 اٌنٞ لّٕب ثوًّ ثوغ اٌزول٠الد ه١ٍٗ ٚث١ٓ اٌشىً كائوح أٚاًل لُ NGonرىْٛ ٘نٖ اٌو١ٍّخ ث١ٓ اٌشىً اٌّقزبه 

 صُ أػغؾ هٍٝ Spline أما ٌُ ٠ىٓ ِقزبه ٚال رَٕٝ إٔٔب فٟ َِزٜٛ اٌزول٠ً اٌضبٌش NGonثبفز١به اٌشىً 

ُٗ االفزواػ١خ ِقزبه صُ رٛعٗ ِٓ أعً أفز١به Union ٚأزجٗ ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌيه Booleanاٌيه   فٟ ؽبٌز

. اٌلائوح وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ُٗ ؽًَٕب ثول مٌه أػغؾ هٍٝ  ؽًَٕب أالْ ػن ِإشو اٌلائوح هٍٝ اٌلائوح رالؽق ئْ ِإشو اٌفأهح ٍٛف ٠زغ١و شىٍ

 اٌشىً كائوح ِن  اٌنٞ لّٕب ثوًّ ثوغ اٌزول٠الد هNGonٗ١ٍاٌشىً اٌلائوح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح رالؽق ئْ 

 ِٓ اٌشى١ٍٓ كلل ؽظٍذ ه١ٍّخ ارؾبك ف١ّب ث١ُٕٙ ٚلل أطجؼ اٌشى١ٍٓ شىً ٚاؽل عل٠ل ٔبرظ هٓ ه١ٍّخ االرؾب

 .اٌَبثم١ٓ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 Unionاٌيه 

 أٞ ىه االرؾبك

 Booleanاٌيه 

 اٌشىً كائوح

اٌشىً اٌّقزبه 

NGon اٌنٞ لّٕب 

ثوًّ ثوغ 

 اٌزول٠الد ه١ٍٗ

َِزٜٛ اٌزول٠ً 

 Splineاٌضبٌش 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 ٍٚٛف رىْٛ ٘نٖ اٌو١ٍّخ ث١ٓ اٌشىً اٌـوػ ه١ٍّخ ٍٛف ٔمَٛ ف١ٙب ٟ٘ صبٟٔأالْ رواعن هٓ أألِو اٌَبثك 

 NGonاٌنٞ لّٕب ثوًّ ثوغ اٌزول٠الد ه١ٍٗ ٚث١ٓ اٌشىً كائوح أٚاًل لُ ثبفز١به اٌشىً أ٠ؼًب  NGonاٌّقزبه 

 Booleanصُ أػغؾ هٍٝ اٌيه أٞ ؿوػ ٚ٘ٛ صبٟٔ ىه  Subtraction ٚأػغؾ هٍٝ اٌيه أما ٌُ ٠ىٓ ِقزبه

.  اٌلائوح وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ افز١بهصُ رٛعٗ ِٓ أعً 

 

ُٗ رُ ؿوػ ِٓ  اٌشىً األٚي  ُٗ أالْ أفزو اٌشىً كائوح رالؽق أٔ ػن ِإشو اٌفأهح هٍٝ اٌلائوح رالؽق رغ١و شىٍ

ٌٗ اٌلائوح وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ   .اٌشىً اٌضبٟٔ ٌنٌه ؽظٍٕب هٍٝ اٌشىً األٚي ِـوٚػ ِٕ

ؽظٍذ ه١ٍّخ ارؾبك ف١ّب ث١ُٕٙ 

ٚلل أطجؼ اٌشى١ٍٓ شىً ٚاؽل 

 كعل٠ل ٔبرظ هٓ ه١ٍّخ االرؾب

 ِٓ اٌشى١ٍٓ اٌَبثم١ٓ

اٌيه 

Subtraction 

 أٞ ىه ؿوػ

 اٌشىً كائوح

 Booleanاٌيه 

اٌشىً اٌّقزبه 

NGon اٌنٞ لّٕب 

ثوًّ ثوغ 

 اٌزول٠الد ه١ٍٗ



  أالؽزوافAutodesk 3ds Max 2011ٟاٌىزبة 

37 
 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 ٍٚٛف رىْٛ ٘نٖ اٌو١ٍّخ ث١ٓ اٌشىً اٌزمبؿن ه١ٍّخ ٍٛف ٔمَٛ ف١ٙب ٟ٘ صبٌشأالْ رواعن هٓ أألِو اٌَبثك 

 NGonاٌنٞ لّٕب ثوًّ ثوغ اٌزول٠الد ه١ٍٗ ٚث١ٓ اٌشىً كائوح أٚاًل لُ ثبفز١به اٌشىً أ٠ؼًب  NGonاٌّقزبه 

صُ أػغؾ هٍٝ اٌيه أٞ اٌزمبؿن ٚ٘ٛ صبٌش ىه  Intersection ٚأػغؾ هٍٝ اٌيه أما ٌُ ٠ىٓ ِقزبه

Boolean ًاٌلائوح وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ افز١به صُ رٛعٗ ِٓ أع  .

 

ُٗ رُ ؿوػ  رالؽق أٔ

ِٓ  اٌشىً األٚي 

اٌشىً اٌضبٟٔ ٌنٌه 

ؽظٍٕب هٍٝ اٌشىً 

 ٌٗ األٚي ِـوٚػ ِٕ

 اٌلائوح

اٌيه 

Intersection 

 اٌزمبؿنأٞ ىه 

 Booleanاٌيه 

اٌشىً اٌّقزبه 

NGon اٌنٞ لّٕب 

ثوًّ ثوغ 

 اٌزول٠الد ه١ٍٗ

 اٌشىً كائوح
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

ُٗ رُ هًّ  ُٗ أالْ أفزو اٌشىً كائوح رالؽق أٔ  ِٓ اٌشىً رمبؿنػن ِإشو اٌفأهح هٍٝ اٌلائوح رالؽق رغ١و شىٍ

 .األٚي ِن اٌشىً اٌضبٟٔ ٌنٌه ؽظٍٕب هٍٝ اٌشىً األٚي ِزمبؿن ِن اٌلائوح وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ُٗ NGonأالْ رواعن هٓ أألِو اٌَبثك صُ أػغؾ هٍٝ اٌقؾ اٌنٞ لّذ ثاػبفزٗ ئٌٝ اٌىبئٓ   رالؽق رؾٛي ٌٛٔ

 .وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ  ( Splineٚال رَٕٝ إٔٔب ِبىٌٕب فٟ َِزٜٛ اٌزول٠ً اٌضبٌش  )ئٌٝ اٌٍْٛ أألؽّو 

 

ُٗ رُ هًّ  رالؽق أٔ

 ِٓ اٌشىً رمبؿن

األٚي ِن اٌشىً 

اٌضبٟٔ ٌنٌه ؽظٍٕب 

هٍٝ اٌشىً األٚي 

ِزمبؿن ِن اٌلائوح 

 اٌلائوح

اٌقؾ اٌنٞ لّذ 

ثاػبفزٗ ئٌٝ 

 NGonاٌىبئٓ 



  أالؽزوافAutodesk 3ds Max 2011ٟاٌىزبة 

39 
 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

ُٗ ٚأوزت هلُ فٟ طٕلٚق إٌض Outline صُ رٛعٗ ٔؾٛ شو٠ؾ اٌقظبئض ٚأثؾش هٓ اٌيه   صُ أػغـ

Textbox أػغؾ ثيه اٌفأهح األ٠َو ِن اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح رالؽق َٔـ ُٗ  أٚ ِٓ اٌيه اٌظغ١و اٌمو٠ت ِٕ

 .اٌقؾ ٌىٓ ٠جمٝ ِزظً ِن األطً وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

  Affect Regionأمر التعذيل 

 ٌوًّ ثوٚى فٟ أٍـؼ اٌّغَّبد ٌٚوًّ مٌه أفزؼ طفؾخ عل٠لح أٚ ٠Affect Regionَزقلَ أِو اٌزول٠ً 

 ثول مٌه وجو ِٕفن اٌوؤ٠خ ١ٌشًّ ع١ّن ِٕبفن اٌوؤ٠خ األهثوخ Resetأػغؾ هٍٝ ىه اٌزـج١ك صُ افزو أألِو 

 ٚرٛعٗ ٔؾٛ ِٕفن اٌوؤ٠خ ٚئٔشبء ِىوت صُ ثول مٌه غ١و اٌقظبئض ٌٍّىوت Boxٚثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌيه 

Length Segs = 65 Width Segs = 65 ٚمٌه ِٓ أعً ى٠بكح هلك أألعياء ٌٍؾظٛي هٍٝ أِو أوضو ٔوِٛخ 

 .وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 Outlineاٌيه 

رالؽق َٔـ اٌقؾ 

ٌىٓ ٠جمٝ ِزظً 

 ِن األطً
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 وّب Affect Regionأالْ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزول٠ً صُ ثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ ٚافزو أِو اٌزول٠ً 

 .فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 رالؽق كٙٛه ثوٚى هٍٝ ٍـؼ اٌظٕلٚق وّب فٟ اٌشىً Affect Regionأالْ ثول اٌؼغؾ هٍٝ أِو اٌزول٠ً 

 .اٌزبٌٟ 

غ١و اٌقظبئض 

 Lengthٌٍّىوت 

Segs = 65 

Width Segs = 

65 

أػغؾ هٍٝ اٌيه 

Box 

 ئٔشبء ِىوت

 ىه اٌزول٠ً

 اٌمبئّخ إٌَّلٌخ

ٚافزو أِو 

 Affectاٌزول٠ً 

Region 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

أالْ ثول كٙٛه اٌجوٚى هٍٝ ٍـؼ اٌّىوت ألٍت شجىخ إٌّفن ثٛاٍـخ ِىوت اٌوؤ٠خ ٌزوٜ أٍفً اٌظٕلٚق 

 .رالؽق أْ أٍفً اٌجوٚى ٕ٘بن ؽفوح وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٚمٌه ثٛػن هالِخ طؼ هٕل إٌمو ه١ٍٙب وّب فٟ Ignore Back Facingألىاٌذ رأص١و اٌؾفوح أفزو اٌقبط١خ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

رالؽق كٙٛه 

ثوٚى هٍٝ 

 ٍـؼ اٌظٕلٚق

رالؽق أْ أٍفً 

اٌجوٚى ٕ٘بن 

 ؽفوح

ألٍت شجىخ 

ٌزوٜ  إٌّفن

 أٍفً اٌظٕلٚق

 ِىوت اٌوؤ٠خ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

أالْ ػن ِإشو اٌفأهح فٛق ِىوت اٌوؤ٠خ رالؽق كٙٛه ىه هٍٝ شىً ث١ذ أٔمو ه١ٍٗ ٔموح ٚاؽلح رالؽق هعٛم 

 Falloffاٌوؤ٠خ ئٌٝ اٌشىً االفزواػٟ ٚكٙٛه اٌجوٚى فٟ األهٍٝ ِٓ عل٠ل أالْ عوة رغ١١و ل١ّخ اٌقبط١خ 

ُٗ ٚثبٌوىٌ ثبٌَٕجخ ٌزم١ًٍ اٌزأص١و  رالؽق هٕل ى٠بكح اٌم١ّخ ٍٛف ٠يكاك ِملاه رأص١و اٌجوٚى هٍٝ إٌّبؿك اٌّغبٚه ٌ

 أٚ رَزـ١ن ثّإشو اٌفأهح Falloff أِبَ اٌقبط١خ Textboxرَزـ١ن وزبثخ اٌم١ّخ ِجبشوًح فٟ طٕلٚق إٌض  )

 .وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ  (اٌَؾت ِن اٌؼغؾ هٍٝ اٌيه اٌظغ١و لوة طٕلٚق إٌض 

 

 ٚفٟ اٌؾم١مخ رَزقلَ ٘نٖ اٌقبط١ز١ٓ ٌزغ١١و شىً اٌجوٚى Bubble ٚاٌقبط١خ Pinchأالْ أٔزمً ئٌٝ اٌقبط١خ 

 .ٚمٌه ِٓ فالي رغ١١و اٌم١ّخ ٌّٙب وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

رالؽق أْ أٍفً 

اٌجوٚى ٕ٘بن 

 ؽفوح

ٍٛف ٠يكاك ِملاه 

رأص١و اٌجوٚى هٍٝ 

إٌّبؿك اٌّغبٚه 

ُٗ ٚثبٌوىٌ  ٌ

ثبٌَٕجخ ٌزم١ًٍ 

 اٌزأص١و

 Falloffاٌقبط١خ 

أفزو اٌقبط١خ 

Ignore Back 

Facing 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 .٠ّىٓ ثزغ١١و ٘نٖ اٌقبط١زبْ اٌؾظٛي هٍٝ اٌىض١و ِٓ اإلشىبي ؽَت اٌم١ّخ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ

   

 هٍٝ أ٠خ Bubble ٚاٌقبط١خ Pinchؽًَٕب ٕ٘بن اٌىض١و ِٓ أإلشىبي ٠ّىٓ اٌؾظٛي ه١ٍٙب فمؾ ثزغ١١و اٌقبط١خ 

ؽبي رواعن هٓ أٚاِو اٌزول٠ً اٌَبثمخ ٚأهعن ئٌٝ اٌٛػن فٟ ؽبٌخ اٌجوٚى اٌوبكٞ أالْ ً٘ فـو فٟ هأٍه 

ٍإاي ِبما ٌٛ أهكٔب رغ١١و ِٛلن اٌجوٚى ً٘ َٔزـ١ن مٌه اٌغٛاة ٔوُ َٔزـ١ن مٌه ٌٚىٓ و١ف أم٘ت ئٌٝ أٍُ 

 ثول Pointsصُ ثول مٌه ١ٍلٙو أ١ٌه َِزٜٛ اٌزول٠ً +  ٚأػغؾ هٍٝ أإلشبهح ِٛعت Affect Regionاٌزول٠ً 

 Select and Moveاٌؼغؾ هٍٝ ٘نا اٌَّزٜٛ ٍٛف فزالؽق كٙٛه ِؾبٚه اٌزؾو٠ه ٚافز١به اٌيه رؾو٠ه 

ثظٛهح رٍمبئ١خ أالْ أكٙو ِٕبفن اٌوؤ٠خ أألهثوخ ٚال رَٕٝ اٌؼغؾ هٍٝ ىه رىج١و ِٕبفن اٌوؤ٠خ األهثوخ ِٓ أعً 

ُٗ ثٛاٍـخ ِؾبٚه Frontاٌوؤ٠خ اٌٛاػؾخ صُ ثول مٌه أٔزمً ئٌٝ ِٕفن اٌوؤ٠خ   أٞ األِبِٟ صُ أفزو اٌجوٚى ٚؽوو

ُٗ ف١ٗ وّب فٟ اٌشىً Select and Moveاٌزؾو٠ه ٌألكاح رؾو٠ه   رالؽق رؾون اٌجوٚى فٟ االرغبٖ اٌنٞ رؾوو

 .اٌزبٌٟ 

 Pinchاٌقبط١خ 
 Bubbleاٌقبط١خ 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

  Bendأمر التعذيل 

 ألؽلاس صٕٟ فٟ اٌشىً فٟ ارغبٖ ِو١ٓ ٠ٚزٛلف ِملاه اٌضٕٟ هٍٝ اٌّزغ١واد ٌألِو ٠Bendَزقلَ أِو اٌزول٠ً 

Bend ٌٚوًّ مٌه أفزؼ طفؾخ عل٠لح أٚ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزـج١ك صُ افزو أألِو Reset ثول مٌه وجو ِٕفن 

 فٟ إٌّفن وّب فٟ األٔجٛة ٚئٔشبء Tubeاٌوؤ٠خ ١ٌشًّ ع١ّن ِٕبفن اٌوؤ٠خ األهثوخ ٚثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌيه 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

رالؽق رؾون 

اٌجوٚى فٟ االرغبٖ 

ُٗ ف١ٗ  اٌنٞ رؾوو

ٚأػغؾ هٍٝ 

+ أإلشبهح ِٛعت 

صُ ثول مٌه ١ٍلٙو 

أ١ٌه َِزٜٛ 

 Pointsاٌزول٠ً 

ىه رىج١و ِٕبفن 

 اٌوؤ٠خ األهثوخ

ىه أكٙو ِٕبفن 

 اٌوؤ٠خ أألهثوخ

أٔزمً ئٌٝ ِٕفن 

 أٞ Frontاٌوؤ٠خ 

 األِبِٟ
أفزو اٌجوٚى 

ُٗ ثٛاٍـخ  ٚؽوو

ِؾبٚه اٌزؾو٠ه 

 ٌألكاح رؾو٠ه

 Tubeاٌيه 

 فٟ األٔجٛةئٔشبء 

 إٌّفن
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 وّب فٟ اٌشىً Bendأالْ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزول٠ً صُ ثول مٌه رٛعٗ ٔؾٛ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ ٚافزو أِو اٌزول٠ً 

 .اٌزبٌٟ 

 

وزبثخ  ٚمٌه ةangleأالْ ِٓ شو٠ؾ اٌقظبئض ٠ّىٓ اٌزؾىُ ثيا٠ٚخ ١ًِ أألٔجٛة ٚمٌه ِٓ فالي اٌقبط١خ 

أٚ رَزـ١ن ثّإشو اٌفأهح اٌَؾت ِن اٌؼغؾ  angle أِبَ اٌقبط١خ Textboxاٌم١ّخ ِجبشوًح فٟ طٕلٚق إٌض 

 .هٍٝ اٌيه اٌظغ١و لوة طٕلٚق إٌض ١ٌزُ اٌزؾىُ ثيا٠ٚخ ١ًِ أألٔجٛة وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚافزو أِو 

 Bendاٌزول٠ً 

أػغؾ هٍٝ ىه 

 اٌزول٠ً

 اٌمبئّخ إٌَّلٌخ

 angleاٌقبط١خ 

اٌزؾىُ ثيا٠ٚخ 

 ١ًِ أألٔجٛة
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 . ف١ّىٓ اٌزؾىُ ثبرغبٖ ١ًِ اٌيا٠ٚخ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Directionأِب ِٓ اٌقبط١خ 

 

 x ثبفز١به اٌّؾٛه Bend Axis اٌَّزقلَ أ٠ؼًب ِٓ فالي رؾل٠ل مٌه ِٓ اٌمَُ أألٔجٛةوّب ٠ّىٓ رغ١١و اٌّؾٛه 

 . ٚفٟ وً ؽبٌخ ٍزغل شىً ٠قزٍف هٓ أألفوٜ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ z  ثبفز١به اٌّؾٛهyأٚ ثبفز١به اٌّؾٛه 

 

اٌقبط١خ 

Direction 

 ثبرغبٖ ١ًِاٌزؾىُ 

 ىا٠ٚخ أألٔجٛة

 رغ١١و اٌّؾٛه

 أألٔجٛة

 Bendاٌقبط١خ 

Axis ثبفز١به 

 أٚ xاٌّؾٛه 

 yثبفز١به اٌّؾٛه 

 z ثبفز١به اٌّؾٛه
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 Limitرواعن هٓ أٚاِو اٌزول٠ً اٌَبثمخ ٚأهعن ئٌٝ أِو اٌزول٠ً أألٚي اٌيا٠ٚخ صُ ثول مٌه ٔؾٛ اٌقبط١خ 

Effect َُاٌم ِٓ Limit ٌٟٚرَزقلَ فٟ رأص١و هٍٝ ؽلٚك اٌّغَُ هٕل افز١به٘ب وّب فٟ اٌشىً اٌزب . 

 

 رالؽق ئّٔٙب ٠َزقلِبْ ِٓ أعً اٌزؾىُ Lower Limit ٚ اٌقبط١خ Upper Limitأالْ أزمً ئٌٝ اٌقبط١خ 

 .ثؾلٚك اٌزول٠ً ثشىً علًا كل١ك ٌزؾل٠ل ؽلٚك ١ًِ األٔجٛة وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 Limitاٌقبط١خ 

Effect 

رأص١و هٍٝ ؽلٚك 

 اٌّغَُ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 صُ ثول مٌه ٍزلٙو أ١ٌه َِز٠ٛبد اٌزول٠ً صُ ثول Bendلوة أٍُ اٌزول٠ً + ٚأػغؾ هٍٝ أإلشبهح ِٛعت أالْ 

 ١ٌلٙو أ١ٌه شىً ١٘ىٍٟ أطفو اٌٍْٛ هٕل اٌزول٠ً هٍٝ اٌشىً ا١ٌٙىٍٟ ٍٛف Gizmo مٌه أػغؾ هٍٝ اٌَّزٜٛ

 .٠زأصو اٌىبئٓ ثبٌزول٠ً وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

اٌزؾىُ ثؾلٚك 

اٌزول٠ً ثشىً علًا 

كل١ك ٌزؾل٠ل ؽلٚك 

 ١ًِ األٔجٛة

 Upperاٌقبط١خ 

Limit 

 Limitاٌقبط١خ 

Lower 

شىً ١٘ىٍٟ 

 أطفو اٌٍْٛ

أػغؾ هٍٝ 

أإلشبهح ِٛعت 

لوة أٍُ + 

 Bendاٌزول٠ً 

ثول مٌه أػغؾ 

 هٍٝ اٌَّزٜٛ

Gizmo 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 ١ٌلٙو أ١ٌه شىً ١٘ىٍٟ غبِك اٌٍْٛ هٕل اٌزول٠ً هٍٝ اٌشىً Center صُ ثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌَّزٜٛ

 .ا١ٌٙىٍٟ ٍٛف ٠زأصو اٌىبئٓ ٠ٚزغ١و َِزٜٛ اٌشىً وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Center اٌَّزٜٛ

ٍٛف ٠زأصو اٌىبئٓ 

٠ٚزغ١و َِزٜٛ 

 اٌشىً
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

  Displaceأمر التعذيل 

 فٟ رشى١ً ِغَّبد ِو١ٕخ هٍٝ اٌىبئٓ هٓ ؿو٠ك ٔمبؽ رأص١و ِو١ٕخ ٚمٌه ثبٌزأص١و ٠Displaceَزقلَ أألِو 

 ؽ١ش رزأصو فٟ األٌٛاْ ٌٕمبؽ ِّب ٠ٌٛل ئشىبي ِو١ٕخ هٍٝ ٍـؼ [ثلهعخ اٌزجب٠ٓ فٟ األٌٛاْ اٌظٛه ٚ اٌقبِبد 

 ثول مٌه وجو ِٕفن اٌوؤ٠خ Reset أالْ أفزؼ طفؾخ عل٠لح أٚ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزـج١ك صُ افزو أألِو ]اٌىبئٓ 

 فٟ إٌّفن ٚثول مٌه لُ ثوًّ ِىوت ٚئٔشبء ١ٌBoxشًّ ع١ّن ِٕبفن اٌوؤ٠خ األهثوخ ٚثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌيه 

 Length Segs = 85 ٚ Width Segs = 85 ٚ Heightى٠بكح فٟ هلك أألعياء غ١و اٌقظبئض ٌٍّىوت 

Segs = 85 ٌٟٚمٌه ِٓ أعً ى٠بكح هلك أألعياء ٌٍؾظٛي هٍٝ أِو أوضو ٔوِٛخ وّب فٟ اٌشىً اٌزب . 

 

أالْ ٍٛف ٔمَٛ ثوًّ ) Edit Polyثول مٌه أػغؾ هٍٝ ىه اٌزول٠ً صُ أفزو ِٓ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ أِو اٌزول٠ً 

 أٚ ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠ّٓ صُ ثول مٌه أفزو االفز١به displaceثوغ اٌزؾؼ١واد اٍزولاك ٌألِو 

Convert To صُ ثول مٌه Convert to Editable Poly ٌٟوّب ِو ه١ٍه ٍبثمًب الؽق اٌشىً اٌزب . 

 

لُ ثوًّ ى٠بكح فٟ 

هلك أألعياء غ١و 

اٌقظبئض ٌٍّىوت 

Length Segs = 

85 ٚ Width 

Segs = 85 ٚ 

Height Segs = 

85 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 أفزو Soft Selection ِٚٓ اٌمبئّخ Vertexصُ أٔزمً ئٌٝ َِزٜٛ اٌزول٠ً + أالْ أػغؾ هٍٝ أإلشبهح ِٛعت 

 Paint ١ٌزُ رفو١ً اٌقٛاص ٌٙنٖ اٌمبئّخ ثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌيه Use Soft Selectionاٌّوثن أِبَ اٌقبط١خ 

 ٟٚ٘ اٌقبط١خ اٌزٟ رزؾىُ ثؾغُ اٌفوشبح ٚرٛعٗ ٔؾٛ اٌّىوت  150 ئٌٝ Brush Sizeأالْ غ١و اٌقبط١خ 

 .رالؽق رؾٛي اٌّإشو ئٌٝ شىً فوشبح أػغؾ فٟ ٍٚؾ اٌّىوت وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ِالؽلخ ٠ّىٓ اٍزقلاَ أوضو  ) displaceأالْ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزول٠ً ٚافزو ِٓ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ أِو اٌزول٠ً 

 .وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ  (ِٓ أِو رول٠ً فٟ ٔفٌ اٌٛلذ ٚ٘نٖ ا١ٌّيح هائوخ علًا 

غ١و اٌقبط١خ 

Brush Size ٌٝئ 

150   

أػغؾ هٍٝ اٌيه 

Paint 

أفزو اٌّوثن أِبَ 

 Useاٌقبط١خ 

Soft Selection 

أػغؾ هٍٝ أإلشبهح 

صُ أٔزمً + ِٛعت 

ئٌٝ َِزٜٛ اٌزول٠ً 

Vertex 

رالؽق رؾٛي 

اٌّإشو ئٌٝ شىً 

فوشبح أػغؾ فٟ 

 ٍٚؾ اٌّىوت
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 أما ٌُ رىٓ ٌل٠ه ٚاؽلح رؾٛٞ هٍٝ ا اكهٚيؽًَٕب أالْ لُ ثوًّ طٛهح ث١َـخ هٍٝ ثؤبِظ ٌفٛرٛشٛة أٚ وٛها

 . وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ displaceأألٌٛاْ غبِمخ ٌزَبهلٔب فٟ اٌوًّ ِن أِو اٌزول٠ً 

 

 ٌزلٙو أ١ٌه هٍبٌخ ٌفزؼ Image فٟ اٌمَُ Noneأالْ رٛعٗ ٔؾٛ شو٠ؾ اٌقظبئض صُ أػغؾ هٍٝ اٌيه 

  وّب فٟ اٌشىً اٌزبOpenٌٟاٌظٛهح اٌزٟ لّذ ثوٍّٙب ؽلك اٌّىبْ اٌنٞ لّذ ثٛػن اٌظٛهح ف١ٗ صُ أػغؾ فزؼ 

أِو اٌزول٠ً 

displace 

أػغؾ هٍٝ ىه 

اٌزول٠ً ٚافزو 

ِٓ اٌمبئّخ 

 إٌَّلٌخ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

  

 ئٌٝ 0 ِٓ اٌم١ّخ االفزواػ١خ Strengthِالؽلخ ثول فزؼ اٌظٛهح ٌٓ رالؽق أٞ رغ١١و ئال ئما غ١ود اٌقبط١خ 

 . ِضاًل ٌزالؽق اٌزأص١و هٍٝ ٍـؼ اٌّىوت وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 44اٌم١ّخ 

 

أػغؾ هٍٝ اٌيه 

None 

 Imageاٌمَُ 

ٌزلٙو أ١ٌه هٍبٌخ 

ٌفزؼ اٌظٛهح اٌزٟ 

 لّذ ثوٍّٙب

ؽلك اٌّىبْ اٌنٞ 

لّذ ثٛػن 

 اٌظٛهح ف١ٗ

أػغؾ فزؼ 

Open 

اٌقبط١خ 

Strength 

الؽق رأص١و إٌّبؿك 

ماد اٌٍْٛ األث١غ 

 هٍٝ اٌظٛهح
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 ٚمٌه ِٓ فالي Luminance Centerؽًَٕب أالْ أما أهكد هفن أٚ ففغ َِزٜٛ اٌزول٠ً فمؾ أفزو اٌقبط١خ 

 Centerافز١به اٌّوثن اٌّغبٚه ٌٙب صُ ٌٍزؾىُ ثّملاه االهرفبم أٚ االٔقفبع ٌٍَّزٜٛ غ١و اٌم١ّخ ٌٍقبط١خ 

 أٚ رَزـ١ن ثّإشو اٌفأهح Center أِبَ اٌقبط١خ Textboxرَزـ١ن وزبثخ اٌم١ّخ ِجبشوًح فٟ طٕلٚق إٌض 

 .اٌَؾت ِن اٌؼغؾ هٍٝ اٌيه اٌظغ١و لوة طٕلٚق إٌض وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 Map ٌٚىٓ ٘نٖ اٌّوح ٌٍقبط١خ Noneؽًَٕب أالْ رٛعٗ ئٌٝ شو٠ؾ اٌقظبئض ِٓ عل٠ل ٚأػغؾ هٍٝ اٌيه 

 .رالؽق كٙٛه هٍبٌخ اٌقبِبد أفزو اٌقبِخ اٌزٟ رو٠ل هًّ رأص١و ف١ٙب هٍٝ ٍـؼ اٌّىوت وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

أفزو اٌقبط١خ 

Luminance 

Center ٚمٌه 

ِٓ فالي افز١به 

اٌّوثن اٌّغبٚه 

 ٌٙب

ٌٍزؾىُ ثّملاه 

االهرفبم أٚ 

االٔقفبع 

 ٌٍَّزٜٛ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 . ِضاًل رالؽق رأصو اٌَـؼ ف١ٙب وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Dentأالْ افزو اٌقبِخ ٌٚزىٓ اٌقبِخ 

 

 Noneاٌيه 

ٌٚىٓ ٘نٖ اٌّوح 

 Mapٌٍقبط١خ 

رالؽق كٙٛه 

هٍبٌخ اٌقبِبد 

 أفزو اٌقبِخ

 رالؽق رأصو اٌَـؼ

 Dentثبٌقبِخ 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 ٚمٌه ٌؾنف اٌزأص١و Image ِٓ اٌمَُ Remove Bitmapؽًَٕب أالْ هي٠يٞ اٌمبهب أػغؾ هٍٝ اٌيه 

 .ثبٌَٕجخ ٌٍظٛهح ٚعوة افز١به ثم١خ اٌقبِبد وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 وّب فٟ Render ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ٌزشب٘ل اٌزأص١و ثشىً ع١ل ِٓ فالي Shift + Qأالْ أػغؾ هٍٝ اٌيه 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 . أ١ٌه شىً اٌزأص١و ٌىً فبِخ وّب فٟ اإلشىبي اٌزب١ٌخ ػأالْ هي٠يٞ اٌمبهب لُ ثزغوثخ اٌقبِبد ١ٌَزٛع

 Removeاٌيه 

Bitmap 

عوة افز١به ثم١خ 

 اٌقبِبد
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

  

 ٍٛف رمَٛ ثؾنف Remove Mapأالْ ٔٛاطً شوػ شو٠ؾ اٌقظبئض فّضاًل أما لّذ ثبٌؼغؾ هٍٝ اٌيه 

 ٚ Planar ٔقزبه ٔٛم اإلٍمبؽ ؽ١ش ٠ٛعل هلد أٔٛام ٟ٘ Mapرأص١و اٌقبِخ اٌّقزبهح ِٚٓ اٌمَُ 

Cylindrical ٚ Spherical ٚ Shrink Wrap  وّب ٠ّىٓ اٌزؾىُ ثبٌـٛي ٚاٌووع ٚاالهرفبم ِٓ فالي 

Length & Width & height َُاٌم ِٓٚ Alignment ٠ّىٓ رؾل٠ل اٌّؾٛه ِٓ أؽل األٔٛام اٌضالصخ X ٚ y ٚ 

z ٌٟوّب فٟ اٌشىً اٌزب . 

 

 ١ٌىْٛ اٌزأص١و ِزٕبٍت ِن ؽغُ اٌىبئٓ Fitأالْ ؽون شو٠ؾ اٌقظبئض ل١ٍاًل ٚالؽق ٚعٛ هلح أىهاه اٌيه 

 .عوة ثم١خ األىهاه ٚالؽق اٌفوق ِىبْ اٌزأص١و وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 Removeاٌيه 

Map 

ٔٛم اإلٍمبؽ ؽ١ش 

 ٠ٛعل هلد أٔٛام

٠ّىٓ اٌزؾىُ ثبٌـٛي 

 ٚاٌووع ٚاالهرفبم

٠ّىٓ رؾل٠ل اٌّؾٛه 

ِٓ أؽل األٔٛام 

 اٌضالصخ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 صُ ثول مٌه ١ٍلٙو أ١ٌه َِزٜٛ اٌزول٠ً Displaceثغبٔت أٍُ اٌزول٠ً + أالْ ٚأػغؾ هٍٝ أإلشبهح ِٛعت 

Gizmo ثول اٌؼغؾ هٍٝ ٘نا اٌَّزٜٛ ٍٛف فزالؽق كٙٛه ِؾبٚه اٌزؾو٠ه ٚافز١به اٌيه رؾو٠ه Select 

and Move ثٛاٍـخ ِؾبٚه اٌزؾو٠ه ٌألكاح رؾو٠ه ُٗ  Select and ثظٛهح رٍمبئ١خ صُ أفزو اٌجوٚى ٚؽوو

Move ف١ٗ وّب رالؽق ىٚاي اٌزأص١و ِٓ إٌّبؿك اٌزٟ ؽووذ ُٗ  رالؽق رؾون اٌجوٚى فٟ االرغبٖ اٌنٞ رؾوو

 .اٌجوٚىاد ِٕٙب وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 وّب فٟ Render ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ٌزشب٘ل اٌزأص١و ثشىً ع١ل ِٓ فالي Shift + Qأالْ أػغؾ هٍٝ اٌيه 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

ٚالؽق ٚعٛ هلح 

 Fitأىهاه اٌيه 

١ٌىْٛ اٌزأص١و ِزٕبٍت 

ِن ؽغُ اٌىبئٓ عوة 

 ثم١خ األىهاه

الؽق اٌزأص١و ِزٕبٍت 

 ِٚن ِن ؽغُ اٌىبئٓ

 اٌؾلٚك أ٠ؼًب 

َِزٜٛ اٌزول٠ً 

Gizmo 

ُٗ ثٛاٍـخ  ٚؽوو

ِؾبٚه اٌزؾو٠ه 

ٌألكاح رؾو٠ه 

Select and 

Move 

رالؽق رؾون 

اٌجوٚى فٟ 

االرغبٖ اٌنٞ 

ُٗ  رؾوو

رالؽق ىٚاي اٌزأص١و 

ِٓ إٌّبؿك اٌزٟ 

ؽووذ اٌجوٚىاد 

 ِٕٙب
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

  Latticeأمر التعذيل 

 ثزؾ٠ًٛ اٌزم١َّبد ٚاألعياء اٌلاف١ٍخ ٌألشىبي ٚ اٌّغَّبد ئٌٝ لٛائُ أٚ كهبِبد أٍـٛا١ٔخ ٠Latticeمَٛ أألِو 

 ثول مٌه وجو ِٕفن Resetِزظٍخ ِوًب ثٛطالد أفزؼ طفؾخ عل٠لح أٚ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزـج١ك صُ افزو أألِو 

اٌوؤ٠خ ١ٌشًّ ع١ّن ِٕبفن اٌوؤ٠خ األهثوخ ٚثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌيه ووح ٚرٛعٗ ٔؾٛ ِٕفن اٌوؤ٠خ ٚئٔشبء ووح 

 .وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 أٚ ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠ّٓ صُ ثول مٌه Latticeأالْ ٍٛف ٔمَٛ ثوًّ ثوغ اٌزؾؼ١واد اٍزولاك ٌألِو 

 وّب ِو ه١ٍه ٍبثمًب الؽق اٌشىً Convert to Editable Mesh صُ ثول مٌه Convert Toأفزو االفز١به 

 .اٌزبٌٟ 

 اٌيه ووح

 ئٔشبء ووح
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 صُ أفزو لَُ ِٓ اٌىوح ثشىً Polygonأالْ ٍزلٙو أ١ٌه فٌّ َِز٠ٛبد رول٠ً أػغؾ هٍٝ َِزٜٛ اٌزول٠ً 

 .ؽٍمخ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٚمٌه ثبٌؼغؾ هٍٝ ىه اٌزول٠ً صُ رٛعٗ ٔؾٛ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ ٚافزو Latticeثول مٌه لُ ثاػبفخ أِو اٌزول٠ً 

 . وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Latticeأألِو 

أفزو لَُ ِٓ 

 اٌىوح ثشىً ؽٍمخ

ٍزلٙو أ١ٌه فٌّ 

َِز٠ٛبد رول٠ً 

أػغؾ هٍٝ َِزٜٛ 

 Polygonاٌزول٠ً 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 ٚافز١بهُٖ رالؽق رؾٛي أألعياء اٌلاف١ٍخ ٚاٌزم١َّبد ٌٍىوح ئٌٝ Latticeأالْ ثول اٌؼغؾ هٍٝ أِو اٌزول٠ً 

 .كهبِبد أٍـٛا١ٔخ ِزظٍخ ثٛطالد وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

لُ ثاػبفخ أِو 

 Latticeاٌزول٠ً 

رالؽق رؾٛي 

أألعياء اٌلاف١ٍخ 

ٚاٌزم١َّبد ٌٍىوح 

ئٌٝ كهبِبد 

أٍـٛا١ٔخ ِزظٍخ 

 ثٛطالد
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

ُٗ هٕل اٌؾبٌخ االفزواػ١خ ٌىٓ هٕل أىاٌذ افز١به اٌقبط١خ  ُٗ ٠زُ رٕف١ن األِو هٍٝ اٌىبئٓ ثأوٍّ  Applyأالْ الؽق أ

to Entire Object أالْ ) ِٓ شو٠ؾ اٌقظبئض رالؽق أْ أِو اٌزول٠ً ٠مزظو رٕف١نُٖ فمؾ فٟ األِبوٓ اٌّقزبهح

 .وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ  (أطجؾذ رووف ٌّب لّٕب ثبفز١به أِبوٓ ِٓ اٌىوح ٌألعً ٘نا اٌَجت 

 

 3 ئٌٝ Radiusِالؽلخ لجً أْ أوًّ شوػ اٌقظبئض ؽون شو٠ؾ اٌقظبئض ل١ٍاًل صُ غ١و ل١ّخ اٌقبط١خ 

 .ٌزَزـ١ن ر١١ّي اٌزول٠الد ثشىً ع١ل ٍٚٛف ٔزـوق ٌٍقبط١خ ثول ل١ًٍ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

هٕل أىاٌذ افز١به 

 Applyاٌقبط١خ 

to Entire 

Object ِٓ 

 شو٠ؾ اٌقظبئض

رالؽق أْ أِو 

اٌزول٠ً ٠مزظو 

رٕف١نُٖ فمؾ فٟ 

 األِبوٓ اٌّقزبهح
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 Geometryأالْ أهعن ثشو٠ؾ اٌقظبئض ئٌٝ اٌجلا٠خ ٌٕٛاطً شوػ اٌقظبئض هٍٝ أ٠خ ؽبي ِٓ اٌمَُ 

 ٚهٕل افز١بهٖ ٍٛف ٠زُ افز١به اٌٛطالد Joints Only from Verticesٍزالؽق صالس افز١بهاد األٚي ٘ٛ 

 .فمؾ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٚهٕل افز١به٘ب ٍٛف ٠زُ افز١به اٌلهبِبد فمؾ أٞ Joints Only from Edgesأِب اٌقبط١خ اٌضب١ٔخ ٟ٘ 

 .اٌغٛأت وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

غ١و ل١ّخ 

اٌقبط١خ 

Radius ٌٝ3 ئ 

ٌزَزـ١ن ر١١ّي 

اٌزول٠الد 

 ثشىً ع١ل

 Jointsاٌقبط١خ 

Only from 

Vertices 

اٌمَُ  

Geometry 

ٍٛف اٌٛطالد  

 فمؾ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

ٚ اٌٛطالد ِوًب  (أٞ اٌغٛأت  ) ٚهٕل افز١به٘ب ٍٛف ٠زُ افز١به اٌلهبِبد Bothأالْ اٌقبط١خ اٌضبٌضخ ٟ٘ 

 .وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٌزؾل٠ل ٔظف اٌمـو ٌٍلهبِبد ِٚن ى٠بكح Radius فٟ شو٠ؾ اٌقظبئض رغل اٌقبط١خ Strutsأالْ ِٓ اٌمَُ 

 .اٌم١ّخ ٍٛف ٠يكاك لـو اٌلهبِخ ٚاٌوىٌ اٌظؾ١ؼ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

اٌقبط١خ اٌضب١ٔخ 

 ٟ٘Joints 

Only from 

Edges 

ٚهٕل افز١به٘ب 

ٍٛف ٠زُ افز١به 

اٌلهبِبد فمؾ 

 أٞ اٌغٛأت

ٍٛف ٠زُ افز١به 

أٞ  )اٌلهبِبد 

ٚ  (اٌغٛأت 

 ًاٌٛطالد ِوب

اٌقبط١خ اٌضبٌضخ 

 ٟ٘Both 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 ٚرَزقلَ ِٓ أعً رؾل٠ل هلك األعياء ٌٍلهبِبد أِب ثبٌَٕجخ Segmentsأالْ أزمً ئٌٝ اٌقبط١خ اٌضب١ٔخ ٟٚ٘ 

 ID رؾل٠ل ٚئػبفخ Material ID أِب اٌقبط١خ  فزَزقلَ ٌزؾل٠ل األعياء هٍٝ ِؾ١ؾ اٌلهبِبدSidesٌٍقبط١خ 

 .ٌٍلهبِبد وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ًْ ٟٚ٘ اٌؾبٌخ أالفزواػ١خ فٟ اٌجؤبِظ رالؽق Ignore Hidden Edgesأالْ هٕل افز١به اٌقبط١خ   ؽبفبَد أّ٘

 .وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ  ِقف١َخاي  أٚ اٌلهبِبدؽبفبَداي ٚ هٕل أىاٌذ افز١به٘ب ٍزالؽق أكٙبه ِقف١َخ

اٌقبط١خ 

Radius ٌزؾل٠ل 

ٔظف اٌمـو 

 ٌٍلهبِبد

ِٚن ى٠بكح اٌم١ّخ 

ٍٛف ٠يكاك 

 لـو اٌلهبِبد

اٌقبط١خ 

Segments 

اٌقبط١خ 

Material ID 

  Sidesاٌقبط١خ 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 Smooth صُ لُ ثبفز١به اٌقبط١خ Ignore Hidden Edgesأالْ رواعن هٓ ٘نا أألِو ٚمٌه ثبفز١به اٌقبط١خ 

 .وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ   أٚ اٌلهبِبدؽبفبَدايٍزالؽق رٕو١ُ 

 

ؽًَٕب ثول أْ أز١ٕٙب ِٓ اٌلهبِبد أالْ ٍٛف ٕٔزمً ئٌٝ اٌٛطالد ٚفٛاطٙب ٚأٔٛاهٙب ٌٚىٓ الؽق اٌشىً اٌزبٌٟ 

 .لجً مٌه 

 Ignoreاٌقبط١خ 

Hidden Edges 

ٍزالؽق أكٙبه 

 أٚ ؽبفبَداي

 ِقف١َخاي اٌلهبِبد

لُ ثبفز١به اٌقبط١خ 

Smooth 

ٍزالؽق رٕو١ُ 

 أٚ ؽبفبَداي

 اٌلهبِبد
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 ٚوً ٚاؽلح ِٓ ٘نٖ األٔٛام ٌٙب شىً Tetra  2 – Octa  3 – Icosa – 1أٔٛام اٌٛطالد صالصخ ٟ٘ ؟ 

 وّب فٟ اٌشىً أهالٖ أالْ أفزو Octaِقزٍف هٓ األفوٜ ٚفٟ اٌؾبٌخ االفزواػ١خ ٌٍجؤبِظ ٔٛم اٌٛطالد ٘ٛ 

 . ٚالؽق اٌفوق فٟ شىً اٌٛطالد وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Tetraإٌٛم األٚي ٚ٘ٛ 

 

 . ٚالؽق اٌفوق فٟ شىً اٌٛطالد وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Icosaأالْ أفزو إٌٛم اٌضبٌش ٚ٘ٛ 

الذعاماث أو 

 الجىانب

 هي الىصالث

عبارة عن وصالث 

تىصل الذعاماث 

 مع بعضها

أٔٛام اٌٛطالد 

  Tetraصالصخ ٟ٘ 

Octa  Icosa 

أفزو إٌٛم األٚي 

 ٛ٘ٚTetra 

 ٚالؽق اٌفوق
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 ٌزَزـ١ن ر١١ّي اٌزول٠الد ثشىً 3 اٌزٟ رُ رؾ٠ًٛ ل١ّزٙب فٟ ثلا٠خ اٌجؤبِظ ئٌٝ Radiusأما رنوود اٌقبط١خ 

ع١ل ٚلل أفجوره أٟٔ ٍٛف أرـوق ٌٍقبط١خ ثول ل١ًٍ فٟ اٌؾم١مخ ٟ٘ رَزقلَ ٌزؾل٠ل ٔظف اٌمـو ٌٍٛطالد 

 ٚالؽق أْ لـو اٌٛطالد لل أىكاك ٚمٌه ألٕٔب لّٕب ثي٠بكح ل١ّخ ٔظف اٌمـو ٚاٌوىٌ 4أالْ غ١و اٌم١ّخ ئٌٝ 

 .اٌظؾ١ؼ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أفزو إٌٛم 

اٌضبٌش ٚ٘ٛ 

Icosa 

ٚالؽق اٌفوق 

فٟ شىً 

 اٌٛطالد

 Radiusاٌقبط١خ 

ٚالؽق أْ لـو 

اٌٛطالد لل أىكاك 

ٚمٌه ألٕٔب لّٕب 

ثي٠بكح ل١ّخ ٔظف 

 اٌمـو
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

أِب اٌقبط١خ  ٚرَزقلَ ِٓ أعً رؾل٠ل هلك األعياء ٌٍٛطالد Segments أالْ أزمً ئٌٝ اٌقبط١خ اٌضب١ٔخ ٟٚ٘ 

Material ID رؾل٠ل ٚئػبفخ ID ٌٌٍٟٛطالد وّب فٟ اٌشىً اٌزب . 

 

 Noiseأمر العذيل 

 ٌزغ١١و ِٛاػن إٌمبؽ فٟ ارغب٘بد ِقزٍفخ ٌوًّ أٍـؼ هشٛائ١خ ٌٚوًّ مٌه أفزؼ ٠Noiseَزقلَ أِو اٌزول٠ً 

 ثول مٌه وجو ِٕفن اٌوؤ٠خ ١ٌشًّ ع١ّن ِٕبفن Resetطفؾخ عل٠لح أٚ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزـج١ك صُ افزو أألِو 

 . ٚرٛعٗ ٔؾٛ ِٕفن اٌوؤ٠خ ٚئٔشبء ِىوت وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Boxاٌوؤ٠خ األهثوخ ٚثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌيه 

اٌقبط١خ اٌضب١ٔخ 

 ٟ٘ٚSegments 

ٚرَزقلَ ِٓ أعً 

رؾل٠ل هلك األعياء 

 ٌٍٛطالد

أِب اٌقبط١خ 

Material ID 

 IDرؾل٠ل ٚئػبفخ 

 ٌٍٛطالد
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 وّب فٟ اٌشىً Noiseأالْ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزول٠ً صُ ثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ ٚافزو أِو اٌزول٠ً 

 .اٌزبٌٟ 

 

 ئٔشبء ِىوت

أػغؾ هٍٝ اٌيه 

Box 

أػغؾ هٍٝ ىه 

رىجو ِٕفن اٌوؤ٠خ 

١ٌشًّ ع١ّن ِٕبفن 

 اٌوؤ٠خ األهثوخ

ٚافزو أِو 

 Noiseاٌزول٠ً 

 اٌمبئّخ إٌَّلٌخ

أػغؾ هٍٝ ىه 

 اٌزول٠ً
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 x ٚ y ٚ z ٚهٕل ى٠بكح ل١ُ Strength أرؾٗ ٔؾٛ اٌقظبئض فٟ اٌمَُ Noiseأالْ ٚثول افز١به أِو اٌزول٠ً 

ٌٍّؾبٚه ٠ؾلس رغ١١و هشٛائٟ فٟ ارغبٖ ٘نٖ اٌّؾبٚه اٌضالصخ ٚثي٠بكح اٌم١ُ ٠يكاك ِملاه اٌزغ١١و اٌوشٛائٟ 

 .ٚثبٌوىٌ هٕل رم١ًٍ اٌم١ُ ٠مً ِملاه اٌزغ١١و اٌوشٛائٟ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ ٕ٘بن هشٛائ١خ ٌىٓ رأص١و ٘نٖ اٌوشٛائ١خ ل١ًٍ ِب اٌوًّ ؟ فٟ اٌؾم١مخ اٌؾً ٘ٛ ثي٠بكح هلك اٌزم١َّبد ٌٍّىوت 

ؽزٝ ٔؾظً هٍٝ هشٛائ١خ ثشىً ع١ل ٌمل روّلد أْ أرون اٌّىوت ثشىً اهز١بكٞ كْٚ ى٠بكح هلك اٌزم١َّبد 

 اٌمو٠ت ِٓ أٍُ اٌزول٠ً ٌالٔزمبي فٛهًا ئٌٝ Boxٌٍّىوت ؽزٝ رالؽق اٌفوق ٚأالْ ٚثول مٌه أػغؾ هٍٝ االٍُ 

 Length Segs = 10 Width Segs = 10 Heightفظبئض اٌّىوت صُ ثول مٌه غ١و اٌقظبئض ٌٍّىوت 

Segs = 10 ٚمٌه ِٓ أعً ى٠بكح هلك أألعياء ٌٍؾظٛي هٍٝ أِو أوضو ٔوِٛخ ِّب ٠غوً رأص١و أِو اٌوشٛائ١خ 

 .أوضو فوب١ٌخ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

أِو اٌزول٠ً 

Noise 

 Strengthاٌمَُ 

 x ٚ yى٠بكح ل١ُ 

 ٚzٌٍّؾبٚه  

ٚثي٠بكح اٌم١ُ ٠يكاك 

ِملاه اٌزغ١١و 

 اٌوشٛائٟ

أػغؾ هٍٝ االٍُ 

Box ِٓ اٌمو٠ت 

أٍُ اٌزول٠ً 

ٌالٔزمبي فٛهًا ئٌٝ 

 فظبئض اٌّىوت
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 ٌزالؽق Box أهٍٝ أٍُ اٌّىوت Noiseأالْ أهعن ئٌٝ أِو اٌول٠ً ِٓ فالي اٌؼغؾ هٍٝ أٍُ أِو اٌزول٠ً 

 ٚفٟ اٌؾم١مخ هٕل افز١به Fractalهٛكره غٍٝ أِو اٌزول٠ً أالْ رٛعٗ ٔؾٛ شو٠ؾ اٌقظبئض ٚالؽق اٌقبط١خ 

 اٌّوثن اٌشىً ٠زُ رفو١ٍٙب ٌزالؽق ى٠بكح فٟ Textbox٘نٖ اٌقبط١خ ٚمٌه ثبٌٕمو هٍٝ طٕلٚق االفز١به 

 .اٌوشٛائ١خ ألٔٙب روًّ هٍٝ ى٠بكح هشٛائ١خ اٌىبئٓ اٌّقزبه وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٚمٌه ِٓ فالي افز١به اٌّوثن Roughnessؽًَٕب أالْ أما أهكد ى٠بكح ؽلح َِزٜٛ اٌزول٠ً أرغٗ ٔؾٛ اٌقبط١خ 

 رَزـ١ن وزبثخ اٌم١ّخ Roughnessاٌّغبٚه ٌٙب صُ ٌٍزؾىُ ثّملاه ى٠بكح ؽلح َِزٜٛ اٌزول٠ً أوزت ل١ّخ ٌٍقبط١خ 

 أٚ رَزـ١ن ثّإشو اٌفأهح اٌَؾت ِن اٌؼغؾ Roughness أِبَ اٌقبط١خ Textboxِجبشوًح فٟ طٕلٚق إٌض 

 .هٍٝ اٌيه اٌظغ١و لوة طٕلٚق إٌض وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

غ١و اٌقظبئض 

 Lengthٌٍّىوت 

Segs = 10 

Width Segs = 

10 Height 

Segs = 10 

ٚمٌه ِٓ أعً ى٠بكح 

هلك أألعياء ٌٍؾظٛي 

 هٍٝ أِو أوضو ٔوِٛخ

ِّب ٠غوً رأص١و أِو 

 اٌوشٛائ١خ أوضو فوب١ٌخ

ئٌٝ أِو اٌول٠ً ِٓ 

فالي اٌؼغؾ هٍٝ 

أٍُ أِو اٌزول٠ً 

Noise ٍُأهٍٝ أ 

 Boxاٌّىوت 

 Fractalاٌقبط١خ 

ٌزالؽق ى٠بكح فٟ 

 اٌوشٛائ١خ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 . وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Iterationsؽًَٕب أالْ أما أهكد ى٠بكح ٔوِٛخ َِزٜٛ اٌزول٠ً ٚمٌه ِٓ فالي اٌقبط١خ 

 

 .  وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Scaleأالْ ٌٍزؾىُ ثؾغُ اٌزأص١و إٌبرظ هٓ اٌوشٛائ١خ ِٓ فالي اٌقبط١خ 

اٌقبط١خ 

Roughness 

الحظ زيادة حذة 

مستىي التعذيل 

 للمكعب

الحظ زيادة نعىمت 

مستىي التعذيل 

 للمكعب

اٌقبط١خ 

Iterations 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 1 أالْ غ١و اٌم١ّخ ئٌٝ 0 ؽ١ش رىْٛ اٌم١ّخ االفزواػ١خ ٌٙب Seedٌٚزغ١١و اٌشىً اٌوشٛائٟ َٔزقلَ اٌقبط١خ 

 .ِضاًل رالؽق رغ١و اٌشىً اٌوشٛائٟ ٌٍّىوت وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

 Scaleاٌقبط١خ 

ٌٍزؾىُ ثؾغُ 

اٌزأص١و إٌبرظ هٓ 

 اٌوشٛائ١خ

 Seedاٌقبط١خ 

ٌٚزغ١١و اٌشىً 

 اٌوشٛائٟ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 ِضاًل رالؽق رغ١و 2 ؽ١ش ٔغ١و اٌم١ّخ أالْ ئٌٝ Seedٌٚزغ١١و اٌشىً اٌوشٛائٟ ِوح أفوٜ َٔزقلَ اٌقبط١خ 

 .اٌشىً اٌوشٛائٟ ٌٍّىوت ٚ٘ىنا ٚفٟ وً ِوح ٔؾظً هٍٝ شىً ِقزٍف هٓ اٌَبثك وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٚلُ ثبفز١به اٌقبط١خ Animationؽًَٕب أالْ ٌزؾو٠ه اٌىبئٓ رٛعٗ ٔؾٛ شو٠ؾ اٌقظبئض ٚثبٌزؾل٠ل ئٌٝ اٌمَُ 

Animate Noise ٚمٌه إٌمو هٍٝ طٕلٚق إٌض Textbox اٌّوثن اٌشىً اٌّغبٚه ٌٙب صُ أػغؾ هٍٝ ىه 

ثلا٠خ اٌؾووخ فٟ شو٠ؾ اٌؾووخ رالؽق أْ اٌىبئٓ ِىوت ٠جلأ ثبٌؾووخ ثظٛهح هشٛائ١خ هائوخ علًا ٚمٌه ٔز١غخ 

ُٗ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ   .أْ اٌجؤبِظ ٠مَٛ ثوًّ ل١ّخ ِقزٍفخ هٕل رشغ١ٍ

 

ٚلُ ثبفز١به اٌقبط١خ 

Animate Noise 

أػغؾ هٍٝ ىه ثلا٠خ 

اٌؾووخ فٟ شو٠ؾ 

 اٌؾووخ

رالؽق أْ اٌىبئٓ 

ِىوت ٠جلأ ثبٌؾووخ 

 ثظٛهح هشٛائ١خ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 ٌٍىبئٓ أصٕبء اٌؾووخ اٌوشٛائ١خ ٚوٍّب اٌزوكك فزَزقلَ ٌٍزؾىُ ثّملاه Frequencyأِب ثبٌَٕجخ ئٌٝ اٌقبط١خ 

 . ٌٍؾووخ اٌّوؽٍخفٟٙ رؾلك  Phaseاىكاكد اٌم١ّخ وٍّب اىكاك اٌزوكك ٌٍىبئٓ ٚثبٌَٕجخ ٌٍقبط١خ 

 

 وّب ِو ه١ٍه ٍبثمًب ٚغ١و اٌقظبئض ٌو١ٍّخ لواءح اٌّشٙل ٚ Renderأالْ لُ ثو١ٍّخ ؽفق اٌؾووخ هٍٝ شىً 

ُٗ اٌَغبكح اٌَؾو٠خ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ   .ؽبٚي رغ١١و اٌقٍف١خ ٌزؾظً هٍٝ ِشٙل ؽووخ هشٛائ١خ هائن وأٔ

 

 .لُ ثؾفق اٌّشٙل ثشىً َِزمً وّب ِو ه١ٍه ٍبثمًب وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ QuickTime Player ثٛاٍـخ ثؤبِظ 

 Frequencyاٌقبط١خ 

 Phaseاٌقبط١خ 

أػغؾ هٍٝ ىه ثلا٠خ 

 اٌؾووخ فٟ شو٠ؾ اٌؾووخ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 Relaxأمر التعذيل 

 ٌزغ١١و اٌشل اٌَـؾٟ ٌٍّغَّبد هٓ ؿو٠ك رمو٠ت أٚ ئثوبك إٌمبؽ اٌّزغبٚهح ِّب ٠Relaxَزقلَ أِو اٌزول٠ً 

 ثول ٠Resetوًّ هٍٝ رل٠ٚو إٌمبؽ ٌٚفُٙ مٌه أفزؼ طفؾخ عل٠لح أٚ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزـج١ك صُ افزو أألِو 

 ٚرٛعٗ ٔؾٛ ِٕفن Boxمٌه وجو ِٕفن اٌوؤ٠خ ١ٌشًّ ع١ّن ِٕبفن اٌوؤ٠خ األهثوخ ٚثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌيه 

 Length Segs = 10 Width Segs = 10اٌوؤ٠خ ٚئٔشبء ِىوت صُ ثول مٌه غ١و اٌقظبئض ٌٍّىوت 

Height Segs = 10 ٚمٌه ِٓ أعً ى٠بكح هلك أألعياء ٌٍؾظٛي هٍٝ أِو أوضو ٔوِٛخ ِّب ٠غوً رأص١و أِو 

 .اٌزول٠ً أوضو فوب١ٌخ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

  

 وّب فٟ اٌشىً Relaxأالْ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزول٠ً صُ ثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ ٚافزو أِو اٌزول٠ً 

 .اٌزبٌٟ 

غ١و اٌقظبئض 

ٌٍّىوت 

Length Segs 

 =10 Width 

Segs = 10 

Height Segs 

 =10 

أٔشبء ِىوت 

Box 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

  

 ١ٍRelaxلٙو ئ١ٌه هي٠يٞ اٌمبهب شو٠ؾ اٌقظبئض ٚأٚي فبط١خ ٟ٘  Relax أالْ ٚثول افز١به أِو اٌزول٠ً

Value ُِضاًل هٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ١ٌٌٚ 0.85 ٟٚ٘ رؾلك اٌَّبفخ اٌزٟ ٍزؾون ف١ٙب إٌمبؽ غ١و اٌم١ّخ ئٌٝ اٌول 

اٌؾظو رالؽق رأص١و اٌقبط١خ هٍٝ اٌشل اٌَـؾٟ ٌٍّىوت ٚوٍّب وبْ هلك اٌزم١َّبد فٟ فٛاص اٌّىوت 

 .األط١ٍخ أوجو وٍّب وبْ اٌزأص١و أوضو وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

  

افزو أِو اٌزول٠ً 

Relax 

أػغؾ هٍٝ اٌمبئّخ 

 إٌَّلٌخ

 ىه اٌزول٠ً

 Relaxاٌقبط١خ 

Value 

رالؽق رأص١و 

اٌقبط١خ هٍٝ 

اٌشل اٌَـؾٟ 

 ٌٍّىوت
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

ٟٚ٘ رؾلك هلك ِواد Iterations ؽًَٕب أالْ رٛعٗ ٔؾٛ شو٠ؾ اٌقظبئض ِٓ عل٠ل ٚأٔزمً ئٌٝ اٌقبط١خ 

رىواه اٌَّبفخ اٌزٟ ٍزؾون ف١ٙب إٌمبؽ غ١و اٌم١ّخ ٚالؽق رأص١و اٌقبط١خ أ٠ؼب هٍٝ اٌشل اٌَـؾٟ ٌٍّىوت وّب 

 .فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٟٚ٘ ِقزبهح فٟ اٌٛػن Keep Boundary Pts Fixedأِب أالْ فَٕٕبلش فبط١ز١ٓ األٌٚٝ ٟ٘ اٌقبط١خ 

االفزواػٟ ٚرَزقلَ ٌٍؾفبف هٍٝ اٌؾلٚك ِضاًل ٌٛ لّذ ثوًّ ؽنف ٌولح أػالم فٟ ٍٚؾ اٌّىوت ِضاًل وّب ِو 

ٚمٌه ِٓ فالي اٌؼغؾ هٍٝ اٌّىوت ثيه اٌفأهح األ٠ّٓ  )ه١ٍه ٍبثمًب اٌىض١و ِٓ ٘نٖ األِضٍخ فٟ ٘نا اٌىزبة 

 صُ ثول مٌه ٍزلٙو أ١ٌه لبئّخ أفوٜ ِٓ اٌق١بهاد Convert Toٌزلٙو أ١ٌه لبئّخ ِٓ االفز١بهاد ٚافز١به 

 ِضاًل صُ افز١به هلح أػالم فٟ ٍٚؾ اٌّىوت ِن Convert to Editable Meshوّب ِو ه١ٍه ٍبثمًب افز١به 

 ِٓ ٌٛؽخ Delete صُ ثول مٌه لّذ ثؾنف اإلػالم اٌّقزبهح ِٓ فالي اٌيه ؽنف Ctrlاٌؼغؾ هٍٝ اٌيه 

اٌّفبر١ؼ رزىْٛ ٌل٠ه فغٛح فٟ ٍٚؾ اٌّىوت ٌىٓ رجمٝ ٘نٖ اٌفغٛح صبثزخ اٌؾغُ هٕلِب رىْٛ ٘نٖ اٌقبط١خ ِقزبهح 

فٟ اٌؾبٌخ االفزواػ١خ ِّٙب طغود أٚ وجود ؽغُ اٌّىوت ٌىٓ هٕل أىاٌذ افز١به ٘نٖ اٌقبط١خ ٍٛف رزأصو 

ثّملاه اٌزول٠ً اٌؾبطً ه١ٍٙب ٌىٓ فٟ اٌؾبٌخ األٌٚٝ هٕلِب رىْٛ ِقزبهح ٌٓ رزأصو ثّملاه اٌزول٠ً ٍٚٛف رؾبفق 

 فٟٙ فٟ اٌؾبٌخ Save Outer Cornersأِب فٟ ِب ٠قض اٌقبط١خ اٌضب١ٔخ ٟٚ٘  (اٌفغٛح هٍٝ ؽغّٙب اٌـج١وٟ 

ُٗ هٕل افز١بهٖ ٠غوً إٌمبؽ اٌزٟ  االفزواػ١خ غ١و ِقزبهح ٌىٓ ثبٌٕمو هٍٝ طٕلٚق إٌض اٌّغبٚه ٌٙب رالؽق أٔ

 .فٟ اٌؾٛاف اثول ِب ٠ىْٛ هٓ اٌّووي ِّٙب وبْ ٍـؼ اٌّىوت لو٠ت ِٓ اٌّووي وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 اٌقبط١خ 

Iterations 

رؾلك هلك ِواد 

رىواه اٌَّبفخ 

اٌزٟ ٍزؾون ف١ٙب 

 إٌمبؽ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 

 

 

 

 Taperأمر التعذيل 

 هٍٝ اٌّغَّبد ١ٌزيا٠ل أٚ ٠زٕبلض ؽغُ اٌىبئٓ أٚ اٌوٕظو هٕل ٔٙب٠خ اٌّغَُ ؽ١ش ٠Taperإصو أِو اٌزول٠ً 

٠وًّ هٍٝ ى٠بكح أؽل اإلؿواف ٚئٔمبص اٌـوف األفو أفزؼ طفؾخ عل٠لح أٚ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزـج١ك صُ افزو 

 Cone ثول مٌه وجو ِٕفن اٌوؤ٠خ ١ٌشًّ ع١ّن ِٕبفن اٌوؤ٠خ األهثوخ ٚثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌيه Resetأألِو 

 .ٚرٛعٗ ٔؾٛ ِٕفن اٌوؤ٠خ ٚأشبء أٍـٛأخ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 Keepاٌقبط١خ 

Boundary Pts 

Fixed 

اٌقبط١خ اٌضب١ٔخ 

 ٟ٘ٚSave 

Outer Corners 

ُٗ هٕل افز١بهٖ  رالؽق أٔ

٠غوً إٌمبؽ اٌزٟ فٟ 

اٌؾٛاف اثول ِب ٠ىْٛ هٓ 

اٌّووي ِّٙب وبْ ٍـؼ 

 اٌّىوت لو٠ت ِٓ اٌّووي
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 وّب فٟ اٌشىً Taperأالْ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزول٠ً صُ ثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ ٚافزو أِو اٌزول٠ً 

 .اٌزبٌٟ 

 

 الؽق أؽبؿخ اٌىبئٓ ثشىً ١٘ىٍٟ أالْ رٛعٗ ٔؾٛ شو٠ؾ اٌقظبئض ٍزغل Taperأالْ ٚثول أػبفخ أِو اٌزول٠ً 

 ٟٚ٘ رَزقلَ ِٓ أعً ى٠بكح أؽل االؿواف أما وبٔذ اٌم١ّخ اٌزٟ لّذ ثأكفبٌٙب ِٛعجخ وّب Amountاٌقبط١خ 

 .فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 Coneاٌيه 

 ٚأشبء أٍـٛأخ

افزو أِو اٌزول٠ً 

Taper 

أالْ أػغؾ هٍٝ 

 ىه اٌزول٠ً

أػغؾ هٍٝ اٌمبئّخ 

 إٌَّلٌخ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 .أِب أما وبٔذ اٌم١ّخ اٌزٟ لّذ ثأكفبٌٙب ٍبٌجخ ف١َإكٞ مٌه ئٌٝ رم١ًٍ ؽغُ أؽل االؿواف وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ُٗ فٟ ٍٚؾ Curveأالْ روعن هٓ أألِو اٌَبثك ٚأٔزمً ئٌٝ اٌقبط١خ   ٚرَزقلَ فٟ ى٠بكح اٌزمًٛ أٚ ٔمظبٔ

 .اٌىبئٓ لُ ثأػبفخ ل١ّخ ِٛعت ٌزالؽق ى٠بكح رمًٛ اٌىبئٓ ِٓ اٌٍٛؾ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

اٌقبط١خ 

Amount 

رَزقلَ ِٓ أعً 

ى٠بكح أؽل 

االؿواف أما 

وبٔذ اٌم١ّخ اٌزٟ 

لّذ ثأكفبٌٙب 

 ِٛعجخ

أما وبٔذ اٌم١ّخ 

اٌزٟ لّذ 

ثأكفبٌٙب ٍبٌجخ 

ف١َإكٞ مٌه 

ئٌٝ رم١ًٍ ؽغُ 

 أؽل االؿواف

اٌقبط١خ 

Amount 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

أالْ روعن هٓ أألِو اٌَبثك ٚلُ ثأػبفخ ل١ّخ ٍبٌجخ ٘نٖ اٌّوح ٌزالؽق ٔمظبْ رمًٛ اٌىبئٓ ِٓ اٌٍٛؾ وّب فٟ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 Curveاٌقبط١خ 

لُ ثأػبفخ ل١ّخ 

ِٛعت ٌزالؽق 

ى٠بكح رمًٛ 

 اٌىبئٓ ِٓ اٌٍٛؾ

لُ ثأػبفخ ل١ّخ 

ٍبٌجخ ٘نٖ اٌّوح 

ٌزالؽق ٔمظبْ 

رمًٛ اٌىبئٓ ِٓ 

 اٌٍٛؾ

 Curveاٌقبط١خ 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 Axisهٍٝ أ٠خ ؽبي َٔزـ١ن رغ١١و اٌّؾٛه اٌقبص ثأِو اٌزول٠ً ٌٍؾظٛي هٍٝ شىً ِقزٍف ِٓ فالي اٌمَُ 

Taper ٍٟٚرؾل٠ل اٌّؾٛه االٍب Primary ٗٚاٌّؾٛه اٌّإصو ه١ٍ Effect اٌّؾبٚه اٌضالصخ ِٓ x ٚ y ٚ z وّب 

 .فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 أٞ اٌّؾٛه االٍبٍٟ ٔمَٛ ثزؾل٠ل اٌّؾٛه االٍبٍٟ أِب فٟ اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ Primaryفٟ اٌؾم١مخ فٟ اٌؾبٌخ االٌٚٝ 

Effect فٕمَٛ ثزؾل٠ل رأص١و اٌّؾٛه االفو اٌنٞ ٍٕمَٛ ثزؾل٠لُٖ هٍٝ اٌّؾٛه االٍبٍٟ أِب هٕل رفو١ً اٌقبط١خ 

Summery ٚمٌه ثبٌٕمو هٍٝ طٕلٚق إٌض Textbox ِوثن اٌشىً اٌّغبٚه ٌٙب ١ٌزُ هًّ رّبصً فٟ اٌزأص١و 

 .ٌٍّؾٛه هٍٝ اٌشىً وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 Axisاٌمَُ 

Taper 

ٚرؾل٠ل اٌّؾٛه 

االٍبٍٟ 

Primary 

ٚاٌّؾٛه اٌّإصو 

 ِٓ Effectه١ٍٗ 

 xاٌّؾبٚه اٌضالصخ 

 ٚy ٚ z 

الؽق رغ١١و 

اٌّؾٛه اٌقبص 

ثأِو اٌزول٠ً 

ٌٍؾظٛي هٍٝ 

 شىً ِقزٍف

اٌقبط١خ 

Summery 

١ٌزُ هًّ رّبصً 

فٟ اٌزأص١و ٌٍّؾٛه 

 هٍٝ اٌشىً
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 Twistأمر التعذيل 

 هٍٝ اٌّغَّبد ١ٌمَٛ ثوًّ ٌٟ أٚ رل٠ٚو ؽٍيٟٚٔ ٌٍىبئٓ أٚ اٌوٕظو ٌٚوًّ مٌه أفزؼ ٠Twistإصو أِو اٌزول٠ً 

 ثول مٌه وجو ِٕفن اٌوؤ٠خ ١ٌشًّ ع١ّن ِٕبفن Resetطفؾخ عل٠لح أٚ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزـج١ك صُ افزو أألِو 

 . ٚرٛعٗ ٔؾٛ ِٕفن اٌوؤ٠خ ٚأشبء ِىوت وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Boxاٌوؤ٠خ األهثوخ ٚثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌيه 

 

 وّب فٟ اٌشىً Twistأالْ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزول٠ً صُ ثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ ٚافزو أِو اٌزول٠ً 

 .اٌزبٌٟ 

 

 Boxاٌيه 

رٛعٗ ٔؾٛ 

ِٕفن اٌوؤ٠خ 

 ٚأشبء ِىوت

افزو أِو 

 Twistاٌزول٠ً 

أػغؾ هٍٝ ىه 

 اٌزول٠ً

أػغؾ هٍٝ 

 اٌمبئّخ إٌَّلٌخ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 فٟ Angleرالؽق اؽبؿخ اٌىبئٓ ثشىً ١٘ىٍٟ صُ ثول مٌه ارغٗ ٔؾٛ شو٠ؾ اٌقظبئض رالؽق ٚعٛك اٌقبط١خ 

اٌىبئٓ هٍٝ أشبهح اٌم١ّخ  (ٌٛٞ  ) فٟ ٌٟ اٌىبئٓ ٠ٚوزّل ارغبٖ ٌٟ Angle ٚرَزقلَ اٌقبط١خ Twistاٌمَُ 

ُٗ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ   .اٌّلفٍخ أما وبٔذ ِٛعجخ أٚ ٍبٌجخ لُ ثبػبفخ ل١ّخ رالؽق أْ اٌىبئٓ لل رُ هًّ ٌٟ ٌ

 

 ٔؾلك اٌّؾٛه اٌنٞ Twist Axis فٕمَٛ ثأىاؽذ ٌٟ ئٌٝ االهٍٝ اٚ االٍفً ِٚٓ اٌمَُ Biasأِب ِٓ اٌقبط١خ 

ُٗ فٟ ه١ٍّخ اٌٟ ِٓ اٌّؾٛه اٌضالصخ   . وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ x ٚ y ٚ zَٔزقلِ

 Angleاٌقبط١خ 

لُ ثبػبفخ ل١ّخ 

رالؽق أْ اٌىبئٓ 

ُٗ  لل رُ هًّ ٌٟ ٌ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

  

 ٚمٌه ثبٌٕمو هٍٝ طٕلٚق إٌض Limit Effectأالْ رواعن هٓ االِو اٌَبثك ؽًَٕب هٕل رفو١ً اٌقبط١خ 

Textbox ِوثن اٌشىً اٌّغبٚه ٌٙب ١ٌزُ هًّ رّبصً فٟ اٌزأص١و ٌٍّؾٛه هٍٝ اٌشىً أِب ثبٌَٕجخ ٌٍقبط١خ 

Upper Limit اٌقبط١خ ٚ Lower Limit ٌٟ٠زُ وزبثخ ل١ّخ ٌزؾلك اٌزأص١و هٍٝ اٌىبئٓ وّب فٟ اٌشىً اٌزب . 

 

 Biasاٌقبط١خ 

 Twistاٌمَُ 

Axis 
 xاٌّؾٛه اٌضالصخ 

 ٚy ٚ z 

 Limitاٌقبط١خ 

Effect 

اٌقبط١خ 

Upper Limit 

اٌقبط١خ 

Lower Limit 

الؽق رؾل٠ل 

اٌزأص١و هٍٝ 

 اٌىبئٓ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 Gizmo ٌزالؽق ٚعٛك َِزٜٛ اٌزول٠ً Twistلوة أٍُ أِو اٌزول٠ً + أالْ أػغؾ هٍٝ ئشبهح اٌّٛعت 

 Select and Move ٌزالؽق أْ اٌىبئٓ لل أٔزمً ئٌٝ ىه اٌزؾو٠ه Gizmo أٔزمً ئٌٝ اٌَّزٜٛ Centerٚاٌضبٟٔ 

ثظٛهح رٍمبئ١خ ٚ ٚعٛك ِؾبٚه اٌزؾو٠ه اٌضالصخ هٍٝ اٌىبئٓ ٚأالْ ؽون ِؾبٚه اٌزؾو٠ه ئٌٝ األهٍٝ ٚ ئٌٝ 

 .األٍفً ٌزالؽق أْ اٌىبئٓ ٠زأصو ثبٌؾووخ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚأالْ ؽون ِؾبٚه اٌزؾو٠ه ئٌٝ ا١ّ١ٌٓ ٚ ئٌٝ ا١ٌَبه ٌزالؽق أْ اٌىبئٓ ٠زأصو ثبٌؾووخ أ٠ؼًب وّب فٟ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 

 

أٔزمً ئٌٝ اٌَّزٜٛ 

Gizmo 

ىه اٌزؾو٠ه 

Select and 

Move 

ٚعٛك ِؾبٚه 

اٌزؾو٠ه اٌضالصخ 

 هٍٝ اٌىبئٓ

ؽون ِؾبٚه اٌزؾو٠ه 

ئٌٝ األهٍٝ ٚ ئٌٝ 

األٍفً ٌزالؽق أْ اٌىبئٓ 

 ٠زأصو ثبٌؾووخ

ؽون ِؾبٚه اٌزؾو٠ه 

ئٌٝ ا١ّ١ٌٓ ٚ ئٌٝ ا١ٌَبه 

ٌزالؽق أْ اٌىبئٓ ٠زأصو 

 ثبٌؾووخ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 Bevelأمر التعذيل 

أٞ ِٓ  )هٍٝ االشىبي صٕبئ١خ اٌجول ١ٌزُ رؾ٠ٍٛٙب ئٌٝ وبئٕبد أٚ اٌوٕبطو صالص١خ اٌجول  ٠Bevelإصو أِو اٌزول٠ً 

أفزؼ طفؾخ عل٠لح أٚ أػغؾ هٍٝ ىه  ( x ٚ y ٚ z ئٌٝ وبئٕبد صالص١خ اٌّؾٛه x ٚ yاٌىبئٕبد صٕبئ١خ اٌّؾٛه 

 ثول مٌه وجو ِٕفن اٌوؤ٠خ ١ٌشًّ ع١ّن ِٕبفن اٌوؤ٠خ األهثوخ ٚثول مٌه أػغؾ Resetاٌزـج١ك صُ افزو أألِو 

 ٚرٛعٗ ٔؾٛ ِٕفن اٌوؤ٠خ أوزت إٌض Text صٕبئ١خ اٌجول صُ أػغؾ هٍٝ اٌيه ٔض Shapesهٍٝ اٌيه أشىبي 

 .اٌنٞ رو٠لٖ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ كٚه إٌض ثشىً ِٕبٍت فٟ ِٕفن اٌوؤ٠خ ِٓ فالي اٌؼغؾ هٍٝ ىه اٌزل٠ٚو فٟ شو٠ؾ االكٚاد صُ أػغؾ 

 . وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ Bevelهٍٝ ىه اٌزول٠ً صُ ثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ ٚافزو أِو اٌزول٠ً 

اٌيه أشىبي 

Shapes 

أػغؾ هٍٝ اٌيه 

 Textٔض 

أوزت إٌض اٌنٞ 

 رو٠لٖ

الؽق ٘نٖ 

 اٌزٟ اٌقظبئض

 رقض إٌض

 أوزت إٌض ٕ٘ب



  أالؽزوافAutodesk 3ds Max 2011ٟاٌىزبة 

92 
 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 وّب فٟ 0 ٍٛف رالؽق رؾٛي إٌض ئٌٝ شىً غبِك ٚمٌه الْ ل١ّخ االهرفبم Bevelثول أػبفخ أِو اٌزول٠ً 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 رغل أْ ٘نٖ اٌمبئّخ ِمَّخ ئٌٝ صالس Bevel Valuesأالْ ؽون شو٠ؾ اٌقظبئض ل١ٍاًل ٌزالؽق اٌمبئّخ 

 3 ٟٚ٘ اٌم١ّخ االفزواػ١خ اوزت Height 0 رغل ل١ُ االهرفبم Level 1 ٚ 2 Level ٚ 3 Levelَِز٠ٛبد 

افزو أِو اٌزول٠ً 

Bevel 

 ىه اٌزل٠ٚو

أالْ كٚه إٌض 

ثشىً ِٕبٍت فٟ 

 ِٕفن اٌوؤ٠خ

رالؽق رؾٛي 

إٌض ئٌٝ شىً 

 غبِك

ٚمٌه الْ ل١ّخ 

 0االهرفبم 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

ُٗ ٌْٛ ِٚٓ اٌقبط١خ   ٔزؾىُ ثَّزٜٛ اٌقؾ ٚمٌه ِٓ ؽ١ش ى٠بكح Outlineرالؽق أْ إٌض أطجؼ ِغَُ ٌٚ

ُٗ ِٚٓ اٌقبط١خ   رَزـ١ن اٌزؾىُ ثَّزٜٛ اٌقؾ ٌٍشىً اٌقبهعٟ وّب فٟ اٌشىً Start Outlineاٌَّزٜٛ أٚ رم١ٍٍ

 .اٌزبٌٟ 

 

 ٚمٌه ِٓ فالي افز١به طٕلٚق إٌض اٌّغبٚه ٌٙب ِوثن اٌشىً رالؽق هٕل Level 2أالْ فوً اٌقبط١خ 

 Outline ِضاًل ٚغ١و ل١ّخ 4افز١به٘ب رفو١ً فظبئظٙب ٚرظجؼ طبٌؾخ ٌالٍزوّبي أالْ لُ ثي٠بكح االهرفبم ئٌٝ 

ُٗ َِزٜٛ صبٟٔ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ – 2.4ئٌٝ   . رالؽق أْ إٌض لل أػ١ف ٌ

 

 Bevelاٌمبئّخ 

Values 

رالؽق أْ إٌض 

أطجؼ ِغَُ 

ٌْٛ ُٗ ٌٚ 

اٌقبط١خ 

Outline ُرزؾى 

 ثَّزٜٛ اٌقؾ

 Startاٌقبط١خ 

Outline 

اٌقبط١خ 

Level 2 

رالؽق أْ إٌض 

 ُٗ لل أػ١ف ٌ

 َِزٜٛ صبٟٔ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 ٚمٌه ِٓ فالي افز١به طٕلٚق إٌض اٌّغبٚه ٌٙب ِوثن اٌشىً رالؽق هٕل Level 3أالْ فوً اٌقبط١خ 

 Outline ِضاًل ٚغ١و ل١ّخ 4افز١به٘ب رفو١ً فظبئظٙب ٚرظجؼ طبٌؾخ ٌالٍزوّبي أالْ لُ ثي٠بكح االهرفبم ئٌٝ 

ُٗ َِزٜٛ صبٌش وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ – 1.8ئٌٝ   . رالؽق أْ إٌض لل أػ١ف ٌ

 

 Capping رالؽق ٕ٘بن لَّبْ األٚي ٘ٛ Parametersأالْ أهعن ثشو٠ؾ اٌقظبئض ئٌٝ اٌجلا٠خ هٕل اٌمبئّخ 

 ٚرَزقلَ ٘نٖ End ٚرَزقلَ ٘نٖ اٌقبط١خ إلىاٌخ األٚعٗ اٌَف١ٍخ ٚاٌقبط١خ ٠ٚStartؾٛٞ هٍٝ فبط١زبْ ّ٘ب 

 Morph ٚ Grid ف١ؾٛٞ هٍٝ اٌقبط١خ Cap Typeاٌقبط١خ إلىاٌخ األٚعٗ اٌو٠ٍٛخ أِب اٌمَُ اٌضبٟٔ 

 .فزَزقلِبْ الفز١به ٔٛم اٌغـبء 

 ٔغل أْ ٘نا اٌمَُ ٠َزقلَ ٌٍزؾىُ ثبٌَـؼ اٌّزىْٛ ٚفٟ اٌؾبٌخ االفزواػ١خ ٠ىْٛ Surfaceٚثبالٔزمبي ئٌٝ اٌمَُ 

ُٗ ٠ٕزظ عٛأت َِزم١ّخ أِب فٟ ؽبٌخ االفز١به Linear Sidesاالفز١به ٘ٛ  ُٗ ٠ٕزظ Curved Sides أٞ أٔ  أٞ أٔ

 . فأٔٙب رمَٛ ثزؾل٠ل هلك األعياء Segmentsعٛأت َِزل٠وح ٚثبٌَٕجخ ٌٍقبط١خ 

 فزَزقلَ ٌزٕو١ُ اٌقؾ هٕل افز١به٘ب ِٓ فالي اٌؼغؾ هٍٝ طٕلٚق Smooth Across Levelsأِب اٌقبط١خ 

 ِٚٓ اٌمَُ Render اٌّغبٚه ٌٙب ٚرلٙو ٘نٖ اٌقبط١خ أ٠ؼًب فٟ ؽبٌخ اٌّوبٌغخ Textboxإٌض 

Intersections رغل اٌقبط١خ keep Lines From Crossing ٚهٓ افز١به٘ب روًّ هٍٝ ِٕن رلافً فـٛؽ 

 .إٌض ِن ثوؼٙب اٌجوغ الؽق اٌشىً إٌٙبئٟ ٌٍٕض وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

اٌقبط١خ 

Level 3 

رالؽق أْ إٌض 

 ُٗ لل أػ١ف ٌ

 َِزٜٛ صبٌش
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

ُٗ ِٓ شىً صٕبئٟ اإلثوبك ئٌٝ شىً صالصٟ اإلثوبك ٠ؾٛٞ هٍٝ  ُٗ لل رُ رؾ٠ٍٛ أالْ ٚثول االٔزٙبء ِٓ إٌض رالؽق أٔ

 ِٓ ٌٛؽخ Shift + Q ٚمٌه ثؼغؾ اٌيه Renderؿٛي ٚهوع ٚاهرفبم ٠ٚزؼؼ مٌه ع١ًٍب هٓ اٌّوبٌغخ 

 .اٌّفبر١ؼ ِن رغ١١و اٌقٍف١خ ٌٍّوبٌغخ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ

اٌمبئّخ 

Parameters 

 Surfaceاٌمَُ 

 keepاٌقبط١خ 

Lines From 

Crossing 

 Smoothاٌقبط١خ 

Across Levels 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 Bevel Profileأمر التعذيل 

 هٍٝ االشىبي صٕبئ١خ  اٌجول ١ٌزُ  رؾ٠ٍٛٙب ئٌٝ  وبئٕبد أٚ اٌوٕبطو صالص١خ اٌجول ٠Bevel Profileإصو أِو اٌزول٠ً 

أفزؼ طفؾخ عل٠لح أٚ أػغؾ  ( x ٚ y ٚ z ئٌٝ وبئٕبد صالص١خ اٌّؾٛه x ٚ yأٞ ِٓ اٌىبئٕبد صٕبئ١خ اٌّؾٛه  )

 ثول مٌه وجو ِٕفن اٌوؤ٠خ ١ٌشًّ ع١ّن ِٕبفن اٌوؤ٠خ األهثوخ ٚثول مٌه Resetهٍٝ ىه اٌزـج١ك صُ افزو أألِو 

 ٚرٛعٗ ٔؾٛ ِٕفن اٌوؤ٠خ أٔشبء Star صٕبئ١خ اٌجول صُ أػغؾ هٍٝ اٌيه ٔغّخ Shapesأػغؾ هٍٝ اٌيه أشىبي 

 ٚلُ ثأٔشبء فؾ أ٠ؼًب أالْ افزو إٌغّخ ٚلُ ثبٌٕمو هٍٝ ىه اٌزول٠ً Lineٔغّخ ٚثول مٌه رٛعٗ ٔؾٛ اٌقؾ 

 ٟٚ٘ اٌقبط١خ االفزواػ١خ فٟ اٌجؤبِظ Points ِٓ 6ٌزلٙو أ١ٌه اٌقظبئض ِٓ عل٠ل ثول مٌه غ١و اٌقبط١خ 

 ِضاًل هٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ١ٌٌٚ اٌؾظو رالؽق أْ إٌغّخ لل رؾٌٛذ ِٓ إٌغّخ اٌَلا١ٍخ ئٌٝ إٌغّخ 5ئٌٝ 

 .اٌقّب١ٍخ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

أالْ أػغؾ هٍٝ ىه اٌزول٠ً أما ٌُ ٠ىٓ ِؼغٛؿًب صُ ثول مٌه أػغؾ هٍٝ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ ٚافزو أِو اٌزول٠ً 

Bevel Profile ٌٟوّب فٟ اٌشىً اٌزب . 

 

 هٍٝ ا٠خ ؽبي رٛعٗ أالْ ٔؾٛ Bevel Profileأالْ رالؽق أْ شىً إٌغُ أطجؼ غبِك ثول افز١به أِو اٌزول٠ً 

 أػغؾ Pick Profile ٍزغل اٌيه Bevel Profile فٟ اٌمَُ Parametersشو٠ؾ اٌقظبئض ِٚٓ اٌمبئّخ 

 Pointsاٌقبط١خ 

 أٔشبء ٔغّخ

 أٔشبء اٌقؾ

لُ ثبٌٕمو هٍٝ ىه 

 اٌزول٠ً

افزو أِو اٌزول٠ً 

Bevel Profile 

أػغؾ هٍٝ اٌمبئّخ 

 إٌَّلٌخ

 ىه اٌزول٠ً
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 ثول مٌه ٍٛف رالؽق رؾٛي إٌغّخ ئٌٝ شىً صالصٟ االثوبك ٠وزّل هٍٝ شىً Lineه١ٍٗ صُ افزو اٌىبئٓ فؾ 

 .اٌقؾ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 أٔزمً Profile Gizmoثموة أِو اٌزول٠ً رالؽق كٙٛه َِزٜٛ اٌزول٠ً + أالْ اػغؾ هٍٝ اإلشبهح ِٛعت 

 Select and Moveأٞ رُ افز١به اٌيه رؾو٠ه  )أ١ٌٗ ٍزغل أْ شىً إٌغّخ لل أؽزٜٛ ِؾبٚه اٌزؾو٠ه ٌٍىبئٓ 

 .أالْ لُ ثبٌَؾت ثبرغبٖ أؽل اٌّؾبٚه رالؽق رأصو شىً اٌىبئٓ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ  (ثشىً رٍمبئٟ 

 Pickاٌيه 

Profile 

رالؽق رؾٛي 

إٌغّخ ئٌٝ شىً 

صالصٟ االثوبك 

٠وزّل هٍٝ شىً 

 اٌقؾ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

 

 .أالْ هي٠يٞ اٌمبهب لُ ثأشبء فؾ عل٠ل فٟ ِٕفن اٌوؤ٠خ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ هل ِٓ عل٠ل ٚأػغؾ هٍٝ اٌىبئٓ ٔغّخ صُ ثول مٌه أػغؾ هٍٝ ىه اٌزول٠ً ٌزلٙو أ١ٌه فظبئض أِو 

 فٟ اٌمَُ Parameters ِٓ عل٠ل أالْ رٛعٗ ٔؾٛ شو٠ؾ اٌقظبئض ِٚٓ اٌمبئّخ Bevel Profileاٌزول٠ً 

Bevel Profile ٍزغل اٌيه Pick Profile أػغؾ ه١ٍٗ ِٓ عل٠ل صُ افزو اٌىبئٓ فؾ Line اٌضبٟٔ اٌنٞ لّٕب 

اػغؾ هٍٝ 

اإلشبهح ِٛعت 

ثموة أِو + 

 اٌزول٠ً

رالؽق كٙٛه 

َِزٜٛ اٌزول٠ً 

Profile 

Gizmo 

رُ افز١به اٌيه 

 Selectرؾو٠ه 

and Move 

 ثشىً رٍمبئٟ

أالْ لُ ثبٌَؾت 

ثبرغبٖ أؽل 

اٌّؾبٚه رالؽق 

 رأصو شىً اٌىبئٓ
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 اٌغيء اٌضبٌش ِٓ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّوٍِٛبد فٟ صوٞ كٞ ِبوٌ

ُٗ  ٕ٘بن عيء أٚي ٚصبٟٔ ٚهاثن ٚفبٌِ ربثن ٌٍغيء اٌضبٌش لُ ثزؾ١ٍّ

ثأشبئٗ أالْ ثول مٌه ٍٛف رالؽق رؾٛي إٌغّخ ئٌٝ شىً صالصٟ اإلثوبك أ٠ؼًب ٌىٓ ٘نٖ اٌّوح ِقزٍف هٓ األفو 

 .وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ  (أٞ ٠وزّل هٍٝ شىً اٌقؾ  )

 

 أٔزمً Profile Gizmoثموة أِو اٌزول٠ً رالؽق كٙٛه َِزٜٛ اٌزول٠ً + أالْ اػغؾ هٍٝ اإلشبهح ِٛعت 

 Select and Moveأٞ رُ افز١به اٌيه رؾو٠ه  )أ١ٌٗ ٍزغل أْ شىً إٌغّخ لل أؽزٜٛ ِؾبٚه اٌزؾو٠ه ٌٍىبئٓ 

أالْ لُ ثبٌَؾت ثبرغبٖ أؽل اٌّؾبٚه رالؽق رأصو شىً اٌىبئٓ وّب ِو ه١ٍه ٍبثمًب وّب فٟ اٌشىً  (ثشىً رٍمبئٟ 

 .اٌزبٌٟ 

 

رالؽق رؾٛي 

إٌغّخ ئٌٝ شىً 

صالصٟ اإلثوبك 

أ٠ؼًب ٌىٓ ٘نٖ 

اٌّوح ِقزٍف هٓ 

 األفو

 Lineاٌىبئٓ فؾ 

اٌضبٟٔ اٌنٞ لّٕب 

 ثأشبئٗ


