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توطئة
جُأتم هذه الوثيقة للبرنامم ٍج أحسملبه سمينفع المجتممع  وهمو برناممج  سَيسر لي أن    ، وهمذاSweet Home 3D    الحمد ل الذي 

،ٍة، وهمو الهمدف المذي أسمعى لمه ممع كتيلبمة مم ن سَمقصمد حريمة العلمم وعمدم احتكماره لفئ سُيعضد م ن   اللبرنامج الحر/ مفتوح المصدر  
سُيمارس نشاطه في الساحة العربية الكلبر :  سُنكمس العربميالشلباب العربي لعل أغللبها    لنتكاممل ممع مما يطرحمه الفكمرمجتممع لي

سُمصاغ علبر   .مؤسسته الولىالنساني الخل ق لللبرمجيات الحرة/ مفتوحة المصدر وال
     نعم ل أستخدم هذا اللبرنامج في عملي الخماص ولكم ن الرغلبمة فيمما قمد يسمد النقمص فمي مصمادر المعرفمة العربيمة الحاسموبية
سُيسمر لمي تقمديم همذه  هو ما دفعني لطر ق باب همذا اللبرناممج والتممرس عليمه وتقمديم الشمرح العربمي السمهل لمه بمإذن الم، وإن كمان 

  وهي عمنايممممة تلقيتها منه منذ طممرحممتفهد السعيديالوثيقة التي أسأ ل ال أن تكون يجامعة نافعة فيلمممزم أن أشكر رعممايممة ال خ 
مِيجمب فله خالص الشكر والتقدير ولموقع أو ل كتلبي  خالص العرفان بدوره معي .وادي التقنية في برنامج 

اللهم أسألك أن ينتفع الناس بهذا العمل، وأن تقلبل نيتي كأحس ن ما يكون .
                                                                                                                          

  أحمد شريف                                                                                                                              
 1432 م ن شهر محرم لعام 9
2010 م ن شهر ديسملبر لعام 15

 

http://www.itwadi.com/
http://ahmedsherif-eg.blogspot.com/2010/02/blog-post_06.html
http://fahadalsaidi.blogspot.com/
http://www.fsf.org/
http://www.linuxAC.org/
http://www.sweethome3d.com/index.jsp


مدخل إلى البرنامج

هو برنامج لتصميم المناز ل بشك ٍل ثنائي البعاد على لوحة الرسم، وعرضها برؤية ثلثية البعاد علبر لقطات الفديو أو الثابتة .
  وحتى الن تصدر نسخة يجديدة م ن اللبرنامج كل عدة أشهر والنسخة2006وتعود أو ل نسخة م ن هذا اللبرنامج المجاني لعام 

الحالية تحمل رقم ثلثة
  م ن قلبل المجتمع وإعادة تطويره شريطةشيفرته المصدريةويصدر اللبرنامج تحت رخصة حرة/ مفتوحة المصدر تتيح استغل ل 
طرح التطوير تحت ذات الرخصة في حالة وضعه للستخدام العام .

للبرنامج ا ة  أهمي
تعود أهمية اللبرنامج لكونه مجاني وبسيط ويمك ن استخدامه لتللبية حايجات شركات ومكاتب العقارات والديكور

سُدز و نظام ماك سُنكس، ميكروسوفت وين اًحا لنظمة التشغيل التية : يجنو/ لي سُمتا كما أن اللبرنامج 
  وذاكرة لMHz 400ول يحتاج اللبرنامج لمكانيات معقدة إذ يكفيه على مختلف إصدارات النظمة السابقة لمعالج سرعته 

 ميجا بايت 256تقل ع ن 
اًلبا على نظامكالجافاكما يتطلب ويجود برنامج  سُمنص  

هممنممممممماويمكنك تحميل اللبرنامج علبر الولوج لموقعه الرسمي م ن 

http://www.sweethome3d.com/download.jsp
http://java.com/en/
http://sourceforge.net/projects/sweethome3d/files/SweetHome3D-source/


وال ن لننطلق مع البرنامج 
ومع الوهلة الولى سنرى وايجهته المنظمة واللبسيطة، والتي تظهر في الصورة التالية



وإليكم شرح ما ترمز إليه الرقام في الصورة السابقة

 – ويشير إلى شريط القوائم1
سُيشير إلى شريط الدوات والوامر2  – 
سُيشير إلى المسطرة 3  – 
سُيشير إلى ساحة رسم المنز ل4  - 
سُيشير إلى دليل قطع الثاث المختلفة5  – 
سُيشير إلى ساحة عرض المنز ل برؤية ثلثية البعاد6  – 
 – قائمة الثاث المستخدم في المنز ل7

  لندلف على شريط القوائم وسيمكننا م ن خلله الوصو ل لمختلفوالن
 أوامر وأدوات اللبرنامج كما يمكننا فعل ذلك ع ن طريق اختصارات لوحة

 المفاتيح بصورة ملباشرة، وتظهر الختصارات بجوار كل أمر، وبالضغط على
  ستنسد ل القائمة المخفية للسفل وستظهر منها تلكfileالقائمة الولى 

الوامر كما يظهر بالصورة 



شُتيشير أوامر تلك القائمة إلى التي: و
 وهو لفتح صفحة عم ٍل يجديدNewأمر 
 لفتح ملف سلبق العمل عليه وحفظه بواسطة اللبرنامجOpenأمر 
 وهو لفتح الملفات الخيرة التي تم فتحها بواسطة اللبرنامج Open recent homeأمر 
 لغلق صفحة العمل الحاليةCloseأمر 
سُنكس ومجلس المستندات فيSaveأمر  اًلبا مجلد المنز ل في أنظمة لي   لحفظ العمل في المجلد الفتراضي للحفظ وهو غال

نظام النوافذ 
 لحفظ العمل داخل مجلد معي ن وباسم معي ن م ن اختيارك أنتSave asأمر 
 Zip لحفظ العمل بصيغة اللبرنامج الفتراضية بالضافة لضغطها بصيغة الضغط الحرة Save and compressأمر 
 وم ن خلله يتم ضلبط خصائص الصفحة مثل حجمها على سلبيل، وهل طولية أم عرضية ؟Page setupأمر 
  لمعاينة لوحات العرض الثلث ( لوحة رسم المنز ل، لوحة العرض ثلثي البعاد، ولوحة دليل الثاثPrint previewأمر 

المستخدم )
 لعرض نافذة الطلباعة لضلبط وطلباعة اللوحات الثلث السابقة Printأمر 
 لطلباعة وحفظ العمل على صيغة عرض الكتب اللكترونية القياسية بي دي إفPrint to PDFأمر 
 لعرض تفضيلت اللبرنامج وتعديل خصائصهPreferencesأمر 

اًيا م ن اللبرنامجExitالمر   للخروج نهائ



شُمفعلة عند البدء في عم ٍل جديد ويتم تفعيلها فور البدء في تنفيذ أحدEditأما قائمة    فكل أوامرها تكو ن غير 
الوامر  أو استخدام أحد الودوات

 يترايجع ع ن آخر حركة مع إظهاره اسمها بجوار المر Undoوالمر الو ل 
Undo يترايجع ع ن تنفيذ ما تم الترايجع عنه في أمر Redoوالمر 

سُيستخدم لقص أي يجزء تم رسمها أو قطعة أثاث تم وضعهاCutأما أمر    
على ساحة الرسم 

  يقوم بنسخ أي يجزء تم رسمه أو قطعة أثاث تم وضعها علىCopyوالمر 
ساحة الرسم

  بلصق الجزء الذي تم قصه أو نسخه في المكان الجديدPasteويقوم 
بلوحة رسم المنز ل

اًيا م ن لوخة الرسمDeleteوالمر   يقوم بحذف الجزء المظلل نهائ
  ياختيار كامل كل القطع المرسومة م ن حوائط وأرضيات وحتى قطع الثاث ليتم نسخها أو قصهاSelect allويقوم المر 

اًيا أو حتى حذفها نهائ



 تتعلق بكل ما يختص بقطع الاثاث وأوامرها كالتالي :furnitureوقائمة 

سُيفعل حينما يتم الضغط بزر الفأرةAdd to homeأمر    
اليم ن على أي قطعة أثاث م ن دليل الثاث

مِني بتعديل خصائص معينة لقطعة الثاث مثلModifyوالمر    مع
حجمها ولونها واسمها

  ل يتم تفعيله إل إذا تم اختيار أكثر م ن قطعةGroupوالمر 
 أثاث بلوحة رسم المنز ل وبالضغط عليه حينها سيضم القطع كلها

 لمجموعة واحدة بلوحة قطع أثاث المنز ل المختار ليتيسر إيجراء
التعديل نفسه على كامل المجموعة مرة واحدة

سُيعيد كل القطع لما كانت عليه قلبل ضمها لمجموعة واحدةUngroupوالمر   يقوم بإلغاء المر السابق و
  فهي للمحاذاة: أي لمحاذاة قطع الثاث على لوحة الرسم وهي بالترتيب إما المحاذاة ناحية العلىAlignأما مجموعة أوامر 

اًرا ناحية اليمي ن أو السفل أو ناحية اليسار وأخي

وباقي الوامر والقوائم سنقوم بشرحها بصورة عملية مع ألواح اللبرنامج المختلفة ودعونا نلبدأ : 



سُنلق نظرة على تفضيلت اللبرنامج علبر المسار التالي : والن لنلبدا في عم ٍل يجديد وربما يكون م ن الضروري أن 
 File > Preferences

وستظهر لنا هذه النافذة وبها الخيارات التالية
Languageلختيار لغة أخرى لوايجهة اللبرنامج وتتوفر العديد م ن اللغات ليس م ن ضمنها العربية 

  وهو خاص بوحدة قياس المسافة المستخدمة في اللبرنامج وتويجد أربع وحدات وهي السنتيمتر والمليمترUnitوالخيار 
 )Inchواللبوصة والمتر، والوحدة الفتراضية للقياس باللبرنامج هي اللبوصة (



  يتم م ن خلله تحديد طريقة عرض قطع الثاث بدليل الثاث الجانلبي لللبرنامجFurniture catalog viewوخيار 
اًيا وبالضغط على كلCategory foldersوالطريقة الولى هي     وهي لعرض قطع الثاث علبر مجلدات مصفوفة طول

مجلد تنسد ل منه قائمة فرعية لقطع الثاث
،ٍت في دليل الثاث كماSearchable listوالطريقة الثانية  سُمصغرا   ويتم م ن خللها عرض قطع الثاث ملباشرة علبر 

يظهر بالصورة التالية



  يتم إلغاء أو تفعيل أسهم البحار داخل نافذة العرض ثلثي البعاد للمنز ل كما يظهر بالصورةnavigation arrows وعلبر خيار   
التالية

  فوظيفته تفعيل إنجذاب الحائط أثناء رسمه إلى الخطوط الرشادية للشلبكة لتيسر عملية الرسمMagnetismأما خيار المغناطيسية 
بمقيا ٍس دقيق

  معنيان بإظهار المساطر والشلبكة داخل لوحة رسم المنز ل وهي خطوط وهمية ل تظهر في العمل النهائيGrid و Rulersوخيار ّي 
وتستخدم للمساعدة في عملية الرسم فقط 



  بشريطOpenبعد فتح اللبرنامج سيكون أمامنا أكثر م ن خيار : إما أن نقوم بفتح أحد العما ل السابقة بالضغط على زر 
 أو م ن خل ل اختصار لوحة المفاتيح Fileالوامر والدوات أو بالوصو ل إليه م ن قائمة 

اًدا وهو ما سنقوم به الن اًلا يجدي اًقا، أو لنلبدأ عم  وهناك خيار استيراد صورة مخططة لرضية العمل الجديد وسنطر ق بابها لح
سُنعاي ن الدوات المويجودة بشريط الدوات  ولكي نلبدأ في خطوات رسم الحوائط والغرف على لوحة الرسم سيكون علينا أن 

والوامر
  هي أداة التحديد ونقوم م ن خللها بتحديدSelectوالداة الولى

جُلنجري عليه التعديل أو التحريك  الكائ ن المويجود على لوحة الرسم 
المناسب 
  فم ن خللها نستطيع تحريك كامل العمل والبحارplanأما أداة 

 علبر نافذة الرسم لمعاينة كامل التصميم في مختلف المناطق خاصة إن
كلبر حجم التصميم 

 لنشاء حوائط المنز ل Create Wallsوالداة الثالثة 
سُغرف ( الرضيةCreate Roomsوالداة الرابعة    لنشاء ال

والسقف ) وتلوينهما
  وهي المعنية بتحديد أبعاد المنز ل والتي سيتم عليها بناء الحوائطCreate Dimensionsأما الداة الخامسة فهي 

والغرف وستكون تلك الداة هي أو ل استخدامنا على لوحة الرسم

العمل الو ل



 ويمكننا العمل بهذه الداة باختيارها إما م ن خل ل الضغط على أيقونتها بشريط الدوات أو م ن خل ل تفعيلها م ن شريط القوائم
  أو حتى م ن خل ل اختصار لوحة المفاتيح الخاص بهاPlan >  Create Dimensionsم ن خل ل هذا المسار 

 ولنلبدأ في استخدام الداةCtrl+Shift+Lوهو 
 وم ن الملحظ أنه عند اختيار أي أداة تظهر نافذة تنلبيهية للعلم بوظيفة الداة وكيفية استخدامها وم ن الممك ن أن نقوم بمنع

 Do not display this tip againظهور هذه النافذة التنلبيهية مرة أخرى بتفعيل خيار

 ولو أردنا استعادة ظهور هذه النافذة مرة أخرى في كل مرة سنختار فيها أحد أدوات اللبرنامج ما علينا إل الذهاب إلى
 كما بالصورةReset the display of tipsتفضيلت اللبرنامج وم ن ثم الضغط على 



،ٍط وهمية سنرسم عليها فيما بعد الحوائط وأرضيات  والن لنضع أبعاد بيتنا ونحدد مساحة المنز ل والغرف على الور ق علبر خطو
 Create Dimensionsالغرف وذلك م ن خل ل أداة 

 ولستخدام الداة عليك أن تضع نقطة ارتكاز على لوحة الرسم بالنقر
 بزر الفأرة اليسر وم ن ثم تمرير الفأرة لنقطة ارتكاز أخرى والنقر

المزدوج  على لوحة الرسم فينتج خط مستقيم
  ولو حركنا الفأرة لي اتجاه سيتحرك معها على التوازي خطان ليصلبح
 الشكل الهندسي علبارة ع ن مضلع ينقصه ضلع وبالضغط مرة واحدة بزر

 الفأرة اليسر سيتم تثلبيت الخطوط المرسومة على لوحة الرسم
 وبإمكاننا رسم المزيد وإكما ل المضلع ناقص الضلع كذلك بنفس

 الداة، وبالطلبع ستظهر لنا مقاسات تلك الخطوط الوهمية على الرسم في
 الحا ل كما ستظهر بعض العلمات الرشادية أثناء الرسم لتساعدنا على

الرسم الدقيق كما يظهر بالصورة التالية



  لنلبدأ في رسمCreate Wallsوالن لنستخدم أداة  
 الحوائط على خطوط البعاد الوهمية التي حددناها م ن قلبل

 بالداة السابقة والرسم يكون بالنقر على موضع بداية الرسم
 بزر الفأرة اليم ن وم ن ثم تمرير الفأرة على أبعاد الرسم

سُمخطط في تصميم المنز ل وأبعاده المحددة على  كما هو 
 الرسم، وسنلحظ أن الفأرة أثناء تمريرها تنجذب نحو خط
 البعاد لترسم الحائط بدقة فوقه، وهذا ناتج ع ن تفعيل خيار

 المغناطيسية بتفضيلت اللبرنامج والذي سلبق ونوهنا ع ن
 كيفية تعطيله،، ولكي يتس ن لنا رسم عدة حوائط وتغيير
 اتجاه الحائط ننقر بزر الفارة اليسر نقرة واحدة على كل
 نقطة نريد أن ينتهي عندها الحائط على أن يلبدأ أو يتحو ل

اًيا  مساره في اتجاه آخر، ولو أردنا أن ننهي مسار الحائط نهائ
مِزر الفأرة اليسر  فعلينا أن ننقر نقرة مزدويجة على 

سُنلبحر ونغير م ن زوايا  وسنلحظ أثناء الرسم في لوحة العرض السفلية رؤية ثلثية البعاد لكامل الرسم والتي نستطيع أن 
سُيسر علبر  أسهم البحار الخضراء المويجودة في أقصى الشما ل بلوحة العرض أو م ن  ومناطق الرؤية فيها للمنز ل بكل سهولة و

خل ل حركة الفأرة أو حتى حركة الكاميرا بلوحة الرسم والتي سنستخدمها فيما بعد.  



،ٍط متوازية وهي إحدى أشكا ل سُمظللة بخطو  كما سنلحظ أنه أثناء رسم الحوائط سيظهر مكانها على لوحة الرسم خطوط 
التظليل المتاحة ويمكننا تغييرها علبر الولوج لتفضيلت اللبرنامج وتعديلها م ن خيار

 Wall pattern in planكما يظهر بالصورة 

سُنجري  والن وبعد أن نرسم الحائط ربما نرى أن علينا أن 
 عليه بعض التعديلت وسنقوم بها الن، ولنضع زر الفأرة

سُمراد تعديله وننقر بالزر اليم ن نقرة واحدة  على الحائط ال
 وستظهر لدينا قائمة بها العديد م ن الوامر والخيارات

اًضا م ن خل ل القوائم أو شريط  المتوفر الحصو ل عليها أي
الوامر والدوات كذلك 

 كما يظهر بالصورةSplit wallوقد اخترت المر 



ويمكننا هذا المر م ن قسم الحائط المختار وتحريك أي يجزء منهما لي اتجاه ومكان بلوحة الرسم كما بالصورة



 ستظهر لنا نافذة بها العديد م ن الخيارات لتعديل خصائص الحائط ومنها Modify wallsأما لو اخترنا أمر 
تعديل نقطة بداية ونهاية الحائط 

،ٍد م ن لوحة اللوان أو م ن خل ل ألواح رسومية كما ،ٍن واح  أو تعديل خيارات لون الجانب اليم ن أو اليسر م ن الحائط إما بلو
بالصورة

  وهو لستيراد الصور المصغرة م ن حاسلبك لضافتها للمكتلبةimport خيار textureونلحظ بنافذة اختيار 
 المويجودة باللبرنامج علبر الخطوات اللبسيطة المويجودة بالصورة التالية وفيها سيظهرأننا نستطيع التحكم بخصائصها بعد

استيرادها مثل اسمها وأبعادها وتصنيفها في الدليل 



 وم ن ثم اختيارFurnitureوكذلك يمكننا استيراد مكتلبة كاملة مرة واحدة علبر الذهاب لقائمة  
  import textures libraryاًلبا   ويتم تنفيذ نفس الخطوات السابقة تقري



سُيمكننا تعديل ارتفاع الحائظ ودريجة انحدار أحد يجوانلبه مع ارتفاع الجانب الخر، وكذلك  ونعود لتعديل خصائص الحائط حيث 
تعديل سمكه وهو ما يظهر بالصورة التالية



سُتيسر وتسهل عملية تصميم المنز ل  يتيح لنا اللبرنامج استيراد الصور التخطيطية للمنز ل م ن الحاسب للسير عليها في التصميم ل
 باللبرنامج فيمكنك أن تقوم برسم تخطيط المنز ل بيدك على ورقة خاريجية وم ن ثم سحلبها على الحاسب بواسطة الماسح

الضوئي واستيرادها لللبرنامج علبر الضغط بزر الفأرة اليم ن على لوحة الرسم واختيار: 
Import background image

  لتظهر لنا نافذة تطلب منا اختيار صورة مخططة م ن الحاسب وبالستمرار تظهر لنا نافذة لتحديد حجم الصورة التي ستظهر
 على لوحة الرسم والنافذة التالية تطلب منا تحديد نقطة ارتكاز الصورة بلوحة الرسم وبإمكاننا ترك هذا الخيار على وضعه

الفتراضي، وم ن ثم ننهي عملية الستيراد لتظهر لنا الصورة بلوحة الرسم

ملحظة هامة





 وربما بعد أن نقوم باستيراد الصورة نجد أن الحجم الذي اخترناه لها صغير - حينها لنقوم بالنقر بزر الفأرة اليم ن عليها ونختار
 لتظهر لنا نفس النوافذ السابقة وم ن خللها نعيد تحرير الصورة.Modify background imageم ن القائمة 

اًيا أو حتى نخفيها بصورة مؤقتة م ن الوامر المفعلة في القائمة عند النقر بزر الفأرة على نفس   كما نستطيع حذف الصورة نهائ
الصورة المويجودة على لوحة الرسم

 مع العلم أن تلك الصورة ل تظهر في نافذة الرؤية ثلثية البعاد ول تظهر في الناتج النهائي لتصدير العمل سواء كان على هيئة
صورة أو فديو.

 )  PNG أو BMP, JPEG, GIF(  يدعم اللبرنامج استيراد تلك المتدادات للصور فقط:  



 وبعد أن رسمنا الحوائط علينا أن نضع النوافذ والبواب في أماكنها المناسلبة، وقد حان الوقت لكي نستغل دليل الثاث
 المويجود على يسار اللبرنامج وسنرى مجلد البواب والنوافذ وما علينا إل أن نقوم بعملية سح ٍب وإفلت بالفأرة للنوافذ والبواب

المختارة م ن الدليل لنضعها في أماكنها المناسلبة على حوائط المنز ل كما يتضح بالصورة



 وقد نحتاج لدوات تكلبير وتصغير عدسة الرؤية للعمل لكي نرى التفاصيل الدقيقة للرسم كما بالصورة



 وربما نفضل أن نستغل أغلب مساحة الشاشة لصالح لوحة الرسم فقط وبإمكاننا فعل هذا م ن خل ل تحجيم اللواح الخرى
سُيتيح لنا اللبرنامج فصل لوحة العرض ثلثي البعاد في نافذة مستقلة ع ن نافذة اللبرنامج الرئيسية، وذلك  بواسطة الفأرة، وكذلك 

  ، كما نستطيع إعادةDisplay in separate windowبالنقر بزر الفأرة اليم ن على لوحة العرض واختيار 
 م ن ذات القائمة كما بالصورة التاليةDisplay in main windowالوضع الفتراضي باختيار المر 



 لنرسم الغرفة ونلون سقفها وأرضيتهاCreate Roomsوالن يجاء الدور على أداة  
 كل ما عليك فور اختيار الداة أن تنقر بزر الفأرة اليسر على أحد زوايا الغرفة وم ن ثم تمرر الفأرة باتجاه زاوية أخرى وستجد
 أثناء عملية التمرير أن لون الغرفة يظهر على لوحة الرسم باللون الرمادي إلى أن تصل بالفأرة لخر زاوية لك في الغرفة - حينها

سُتنهي عملية رسم أرضية الغرفة ولتلبدأ في غرفة غيرها كما بالصورة قم بالنقر على الزر اليسر للفأرة نقرة مزدويجة ل



 والن لتلبدأ في التعديل على لون السقف والرضية بالضغط بزر
 الفأرة اليم ن على الغرفة المرسومة وم ن القائمة التي ستظهر

 Modify roomsنختار 

اًما للغرفة على لوحة الرسم وكذا نغير في ألوان الرضية والسقف كما يظهر  وستظهر نافذة التعديلت لنستطيع أن نضع اس
في الصورة التالية



سُنحرر النصوص  كما أنه بإمكاننا أن 
اًصا في مناطق  المكتوبة، بل نضيف نصو

 أخرى وذلك علبر أداة تحرير النصوص
 وخصائصها المويجودة في شريط الدوات
 والوامر، أو بالنقر بزر الفأرة اليم ن على

 أي منطقة بلوحة الرسم واختيار أداة
 النصوص، وكذلك لو تم الضغط على أي

 نص مكتوب على لوحة الرسم مثل قياسات
 البعاد سيتم تفعيل خيارات تحرير النص

 وهي الخاصة بتكلبير حجم النص
 وتصغيره، وإمالة النص وزيادة سمكه،

كما توضح الصورة.

  كل تلك الخطوات ربما يستلزم أن نقوم بغلق باب التعديل على ما تموبعد
 رسمه بالمنز ل سواء على الحوائط، السقف، الرضية، والنوافذ للحرص م ن
 تحريك أو حذف أحدها ع ن طريق الخطأ والسهو، وهذا م ن خل ل الضغط
على قفل الغلق والفتح المويجود أقصى شما ل لوحة الرسم كما بالصورة. 



 والن علينا أن نضع الثاث في موضعه المناسب بالمنز ل، ولنلق نظرة على دليل الثاث حيث سنجد  طريقة العرض الفتراضية
 تعرض القطع داخل مجلدات مصنفة بأسماء دالة على ما تحتويه فسنجد قطع الثاث الخاصة بحجرة الجلوس وأخرى خاصة

اًيا بالدليل رغلباتنا ، لذا يوفر اللبرنامج إمكانية إضافة المزيد م ن سُتللبي قطع الثاث المويجودة افتراض  بالحمام وهكذا، وربما ل 
سُيسر علبر تنزيلها م ن الموقع الرسمي لللبرنامج م ن   Furniture وم ن ثم الذهاب لقائمة همممنممممممماالمكتلبات بكل 

  لنقوم باستيراد مكتلبة كاملة م ن يجهازنا ولنرى الصورة التاليةImport furniture libraryواختيار المر 
لتوضح لنا هذه الخطوات وكيف زاد عدد المجلدات وقطع الثاث والملحقات المختلفة الملحقة بالدليل

  وم ن ثم اختيار المرFurnitureويمكننا كذلك إضافة قطعة أثاث واحدة لي مكتلبة علبر الذهاب لقائمة 
Import furnitureٍن فارغ بدليل الثاث، وستظهر لنا قائمة بها خيار،   أو النقر بزر الفأرة اليم ن على أي مكا
Import furnitureاًقا بالجهاز أو   وبالضغط عليه ستظهر لنا نافذة لتخيرنا بأن نختار قطعة أثاث مويجودة مسلب
 وبعد تحميلها نقوم باختيارها دليل الموقع الرسمي لللبرنامجاللبحث ع ن القطعة المناسلبة في 

http://www.sweethome3d.com/importModels.jsp
http://sourceforge.net/projects/sweethome3d/files/SweetHome3D-models/


 وبعد اختيارها تظهر لنا في مربع المعاينة بنفس النافذة، وبالستمرار سنرى في النافذة التالية إمكانية معاينة قطعة الثاث م ن
 مختلف الزوايا والتجاهات، وبالستمرار سنرى في النافذة الثالثة خيارات تتيح لنا تعديل خصائص القطعة مثل اسمها ولونها

 وحجمها، كما تتيح لنا إمكانية تصنيفها داخل مجلد البواب والنوافذ ولهذا أهمية حيث أن أمر وصد لوحة الرسم ل يكون
اًلا على قطع الثاث كلها عدا البواب والنوافذ، وم ن ثم ستكون النافذة الخيرة لمعاينة القطعة في صورتها النهائية وإنهاء  سُمفع

عملية الستيراد لها.



 والن لكي يتس ن لنا نقل قطعة الثاث المختارة للوحة رسم المنز ل ما علينا سوى اختيارها بزر الفأرة اليسر والقيام بعملية
،ٍت لها داخل لوحة الرسم، أو بالضغط بزر الفأرة اليم ن على القطعة لتظهر قائمة نختار منها المر    وهوCopyسحب وإفل

  بعد النقر بزر الفأرة على المكان المناسب بلوحة الرسم، أوPasteذاته يويجد بشريط الوامر والدوات ولنختار المر 
  والمويجود بذات القائمة السابقة ملباشرةAdd to homeلنختار أمر 

 والن وبعد أن تم إدارج قطعة الثاث يمكننا تحريكها بالفأرة ووضعها في المكان المناسب، وسنرى مؤشرات ومقابض
للتحكم في القطعة كما يظهر في الصورة

  – ويشير إلى مؤشر الرتفاع وبتحريكه لعلى أو لسفل سنتحكم في1
ارتفاع القطعة المختارة ع ن سطح الرض بالزيادة والنقصان 

  – ويشير لمؤشر التدوير وم ن خلله يمكننا تدوير اتجاه القطعة2
 المامي حو ل نقطة ارتكاز له وفي كل مرة نقوم فيها بتدوير القطعة

 دريجة مئوية فقط حو ل نقطة ارتكازها15يحركها بمقدار 
 – أما المؤشر الثالث فيمكننا م ن تغيير عرض وعمق القطعة المختارة3
 – والمؤشر الرابع يتيح لنا التحكم في مقاس ارتفاع القطعة 4

كل الوامر والدوات المويجودة بشريط الوامر والدوات يمكننا الحصو ل عليها بالنقر بالزر اليم ن للفأرة: ملحظة 
 على لوحة رسم المنز ل



ا ن   إضفاء المزيد م ن التعديلت على القطعة بالنقر المزدوجويمكن
عليها في لوحة الرسم وستظهر لنا نافذة التعديل تلك 

 وم ن خللها يمكننا تعديل كل الخصائص التي مكنتنا منها
،ٍت أخرى مثل اسم  المؤشرات والمقابض السابقة بدقة بالضافة لخيارا

 القطعة وإظهاره على لوحة الرسم م ن عدمه وكذلك لونه ويجعل القطعة
مخفية أو ظاهرة 

  تلك التعديلت في اللوح الخاص بدليل الثاث المستخدم فيوستظهر
الرسم فقط كما يظهر بالصورة التالية

  بالصورة أن الدليل يعرض مختلف بيانات القطعة ويمكنناويظهر
 إضافة واخفاء المزيد م ن عواميد اللبيانات علبر الضغط بزر الفأرة

اليم ن على أي مساحة بالدليل وم ن ثم اختيار:
 Display column

 وتفعيل اللبيانات المطلوب إظهارها.

 Create Dimensions  ملحظة: يمكننا استخدام أداة
لتحديد أبعاد دقيقة على لوحة الرسم لماك ن وضع قطع الثاث المختلفة



ملحوظة
يمكننا الترايجع ع ن أي خطوة قمنا بها أثناء رسم المنز ل وتنسيق الثاث به 

 Undo علبر النقر بزر الفأرة اليم ن على لوحة الرسم وم ن القائمة نختار الخيار
لنترايجع ع ن ترايجعنا الخير كما بالصورة التالية Redo لنترايجع ع ن آخر خطوة أو



والن نكون قد انتهينا م ن رسم المنز ل وتنسيق كل قطع الثاث به كما بالصورة التالية



جُقمنا بتصدير صورة تصميم العمل على لوحة الرسم  سُنفضل لو  ربما 
SVG على هيئة الصيغة المتجهية المعيارية

لكي نقوم بلبعض التعديلت المتقدمة على العمل 
  كإنكسكيب بواسطة أحد برامج الرسوم المتجهية 

وإعادة تصديرها بصيغة يقلبل اللبرنامج استيرادها كخلفية أرضية للعمل 
سُيتيحه اللبرنامج علبر النقر بزر الفأرة اليم ن على لوحة الرسم وم ن ثم اختيار  وهذا 

Export to SVG format 

http://www.inkscape.org/


يتيح لنا اللبرنامج طريقت ّي عرض ثلثية البعاد للمنز ل في أي وقت أثناء الرسم

 وتتيح لنا رؤية يجوية لللبرنامج كما بالصورة aerial viewوالطريقة الولى وهي 

تحرير الرؤية اثلاثية البعاود



  وتتيح تلك الطريقة رؤية واقعيةvirtual visit وم ن ثم اختيار 3D ونستطيع تغيير طريقة العرض تلك بالذهاب لقائمة 
في التجاه المامي للعي ن كما بالصورة التالية



تيح  لنا اللبرامج قدرة كلبيرة للتحكم في زوايا الرؤية المختلفة لللبرنامج علبر الكاميرا التي تظهر على لوحة رسم المنز لوي

سُيشير لتجاه رؤية عدسة الكاميرا والمساحة التي ستلتقطها1  – و
 – ووظيفة هذا المقلبس تحريك العدسة بالصعود والهلبوط م ن نفس الزاوية2

                                          ( رؤية رأسية )
اًنا م ن نفس الزاوية 3 اًرا ويمي  – ووظيفة هذا المقلبس تحريك العدسة يسا
اًطا ( رؤية  أفقية )4 اًدا وهلبو سَمكنك م ن تغيير نقطة تمركز العدسة صعو سُي  – 

 كما تتيح لنا أسهم البحار  بلوحة العرض
أداء نفس الدوار السابقة  



 واللقطات التالية توضح زوايا مختلفة لمنز ل تم تصديره في صورة نهاية بواسطة اللبرنامج وبزوايا رؤية مختلفة وبطريقت ّي عرض
اللبرنامج ثلثية البعاد 



 3Dيمكننا إضفاء عدة تغييرات أخرى بالذهاب لقائمة كما 
view واختيار Modifyوستظهر لنا تلك النافذة 

 وبالضافة لخيارات زوايا العرض وارتفاعها فتتيح لنا تلك النافذة إمكانية تغيير لون الرضية والسماء، وكذلك تعديل قيمة
 أو تعديل دريجة شفافية الحوائط م ن الخيار:light brightnessسطوع الضوء على المنز ل م ن خل ل الخيار 

 wall transparency
سُتظهر بعض التغييرات التي أضفيت على نفس المنز ل م ن خل ل نافذة   Modify والصور التالية 



 فور النتهاء م ن تصميم المنز ل يصلبح أمامك أكثر م ن خيار، وأحد تلك الخيارات هو طلباعة صورة المنز ل، وأو ل ما نفعله عند
 Page setup وم ن ثم نختار Fileالتفكير في طلباعة الصورة هو أن نقوم بإعداد الصفحة م ن خل ل الذهاب لقائمة 

 وستظهر لنا نافذة بها العديد م ن الخيارات كتحديد حجم الصفحة وطريقة عرضها بصورة طولية أو عرضية، وطلباعة قائمة
دليل الثاث المستخدم ولوحة رسم المنز ل مع صورة المنز ل وغير ذلك م ن التفاصيل كما يظهر بالصورة التالية

 Print previewوالن يمكننا معاينة الصفحات قلبل طلباعتها علبر اختيار المر التالي 
 Printوللطلباعة بصورة نهائية على الور ق، نستخدم المر التالي 

كما يمكننا حفظ العمل على هيئة الصيغة المعيارية للكتب (بي دي إف) م ن خل ل هذا المسار 
File > Print to PDF

الطلباعة



 Create a photo from 3D viewيتم هذا علبر استخدام أداة 
م ن شريط الوامر والدوات وفور النقر على أيقونة الداة ستظهر لنا تلك النافذة 

 وسنشاهد عدة خيارات في النافذة وهي متعقلة بمقاس الصورة والنسلبة بي ن أبعادها
  وكلما انتقلنا لدريجة أعلىFastودريجة يجودتها وتويجد ثلث دريجات بعد خيار 

 زادت يجودة الصورة مع بطء نسلبي لعميلة تكوي ن الصورة، والن نقوم بالنقر على
Createوستلبدأ عملية تكوي ن الصورة في شاشة المعاينة بالنافذة وبعد ذلك  

 لكي نحفظ الصورة النهائية على حاسلبناSaveسيتاح لنا أمر 

 تصدير العمل لصورة ثابتة ثلثية البعاد 



سُيلبرمج إضافاته الخاصة ويضيفها لللبرنامجولن   اللبرنامج حر / مفتوح المصدر فيمك ن لي فرد يتق ن لغة اللبرمجة (الجافا) أن 
 أو يحصل على الضافات التي يلبرمجها اللبعض وتطرح على موقع ومنتدى اللبرنامج ويتم  إضافة الملحقات لللبرنامج علبر النقر

اًدا لك ن ربما ل تعمل على نظام سُدز وماك يجي اًيجا وستعمل تلك الطريقة على نظامي وين اًرا مزدو  على الضافة بزر الفأرة نق
سُنكس ولذلك علينا أن نتويجه لمجلد المنز ل وعلبر هذا المسار .    نقومeteks/sweethome3d/pluginsيجنو/لي

بلصق الضافة في هذا المجلد ونعيد غلق اللبرنامج وفتحه لنجد الضافة 

ذا إ   أردنا حذف الضافة فسنقوم بحذفها ملباشرة م ن المجلد المحفوظة به ويكون مسار هذا المجلد على أنظمة التشغيلأما 
المختلفة كالتالي

سُدز فيستا و  يكون المسار كالتي :7على نظامي وين
 C:\Users\user\AppData\Roaming\eTeks\Sweet Home 3D\plugins

سُدز   والصدارات القدم يكون المسار كالتي :XPعلى نظام وين
 C:\Documents and Settings\user\Application Data\eTeks\Sweet Home 3D\plugins

على نظام الماك يكون المسار كالتي : 
Library/Application Support/eTeks/Sweet Home 3D/plugin 

مع النتلباه لسم مجلد المنز ل الخاص  بك
سُنكس  يكون المسار كالتي : .   مع النتلباه لسم مجلد المنز لeteks/sweethome3d/pluginsعلى نظام يجنو/لي

الخاص بك .



جُقمنا بإضافة إحدى الضافات الهامةوالن   سيكون م ن الجيد لو 
   وهي محركAdvanced Renderingلللبرنامج واسمها 

 ا وبإضافتهاهممنممممتقدم لتصدير الصور، ويمكننا الحصو ل عليها بالنقر 
  وم ن ثم نقومToolsلللبرنامج ستظهر لنا قائمة يجديدة به وهي  

  لتظهر  لنا تلكCreate advanced photoبالنقر على 
النافذة المتقدمة لدارة عملية تكوي ن وتصدير الصورة

 وتتيح تلك النافذة خيارات مذهلة لتصدير الصورة فيويجد فلبالضافة
 لبعاد وحجم الصورة خيارات خاصة بأنماط مختلفة للعدسة اللقطة
اًيا أن  للصورة فنراها تنتج الصورة اللبانورامية، وكذلك تستطيع تلقائ
 تضلبط نوعية الضاءة المناسلبة للفترة الزمنية والتي تتعرف عليها م ن

 خل ل ساعة النظام ومنطقته الزمنية فتجدها تنتج الصورة في يجو ليلي
اًءا على سلبيل المثا ل ويمكننا تغيير  حينما تكون الساعة العاشرة مسا

 المنطقة الزمنية بشك ٍل يدوي م ن تلك النافذة، بالضافة للعديد م ن
الخيارات الخرى المشوقة والتي يمكنكم اكتشافها بأنفسكم 

http://www.sweethome3d.com/blog/2010/04/28/advanced_rendering_plug_in.html


لقوي ا المحرك  بواسطة هذا  بتصدريها  جُقمت  تي  ل ا الصور  إليكم بعض  والن 







   لتظهر لنا تلكCreate video وم ن ثم نختار 3D viewلنتجه لقائمة 
النافذة

 ويظهر بها هذا الشريط وبه الزر الحمر، وبالنقر عليه سيتم اللبدء في تحديد
اًيا في لوحة  نقطة بداية مسار التصوير، وم ن ثم نقوم بتحريك الكاميرا يدو

 رسم المنز ل، أو علبر أسهم البحار في لوحة الرؤية ثلثية البعاد للموقع الجديد
 في مسار التصوير، وم ن نافذة تكوي ن الفديو نضغط على الزر الحمر ليثلبت

 آخر موقع وصلت له الكاميرا كنقطة ارتكا ٍز آخرى له، وهكذا نقوم بنفس
الخطوة في كل مرة نريد إضافة موقع يجديد لمسار الفديو

تصدير العمل على هيئة فديو



اًيا،ونستطيع   معاينة مسار الفديو في لوحة الرؤية ثلثية البعاد علبر  أزرار التشغيل بهذا الشريط قلبل تصدير العمل نهائ
 ويمكننا حذف آخر نقطة بالضغط على زر الفرشاة المويجود أقصى يمي ن الشريط ، وكذلك يمكننا حذف المسار كله

بالضغط على زر الحذف المويجود أقصى يسار الشريط
 

ثم   علينا تحديد أبعاد الفديو ونرى م نوم ن 
سُيتيح عشر خيارات  الصورة التالية أن اللبرنامج 

 لبعاد الفديو، وأسفل ذلك نحدد دريجة
 الجودة ويويجد ثلث مستويات للجودة بعد

 المستوى الو ل السريع، وكلما  ارتفع مستوى
 الجودة زادت يجودة الفديو مع زيادة بطء

عملية تكوينه 



  ليتم اللبدء فيCreate لنضغط على والن
 تكوي ن الفديو  وبعد النتهاء م ن عملية التكوي ن

سُتفعل أيقونة    لنحفظ الفديو على الحاسبSaveس
 Movبصيغة 

بصيغة        العمل تصدير إمكانية البرنامج لك استخدامه  OBJ ويتيح  لعادة

 ، Art of Illusion و Blender في برامج التصميم ثلثي البعاد مثل برنامج ّي
Export to OBJ format وم ن ثم اختيار 3D viewوهذا يكون علبر الولوج لقائمة 



اًرا قد تحتاج للمساعدة ويقدم لك اللبرنامج هذا السلبيل بمطالعة وثائقه الخاصة وذلك علبر الولوج لقائمة    وم ن ثمHelpوأخي
Sweet Home 3D help



ُمالظحظات
تم تحرير هذا الكتاب بواسطة برمجيات وأدوات حرة/ مفتوحة المصدر ومجانية

سُنكس ،  توزيعة فيدورانظام التشغيل: يجنو/لي
 ) 3.3 ( الصدار أوب ن أوفيسالحزمة المكتلبية: 

 لتحرير الصور النقطيةيجمببرنامج 
 لتحرير الرسوم المتجهيةإنكسكيببرنامج 
 لتصوير سطح المكتبShutterبرنامج 

Kacstكما تم استخدام مجموعة الخطوط العربية 

تم بحمد ال

http://sourceforge.net/projects/arabeyes/files/kacst_fonts/
http://shutter-project.org/
http://inkscape.org/?lang=en&css=css/base.css
http://www.gimp.org/
http://www.openoffice.org/
http://fedoraproject.org/

