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المالبس الجاهزة ثالثية األبعاد عبر اإلنترنتتصميمات اآلليات الفنيـة لعرض   

The Technical mechanisms to display the 3D garment designs online 

 أ.م. د/ رانيا شوقي محمد غازي

جامعة أم القرى –أزياء بكليـة التصاميم  أستاذ مساعد تصميم  

 المقدمـــة والمشكلــة البحثيــة:

شهد العالم تطورات تقنٌة هائلة فً مجال الحاسب لما ٌوفره من سرعة لالتصـال، وتم إدخاله لٌقوم بعملٌات التسوٌق 

تصال إلتترونٌا  بٌن المنشتت للمنتجات المختلفة. وٌمثل القرن الحادي والعشرون عصر االقتصاد الرقمً حٌث صار اال

 المختلفة ألغراض تجارٌة وتبادل المعلومات أمرا  معتادا .

وٌساعد استخدام العروض ثالثٌـة األبعاد على تشجٌع التسوق عبر اإلنتـرنت فٌسهل للمستهلك إدراج مقاساته الخاصة 

وبالتالً ٌرى الملبس بالشتل النهائً بما ٌتالءم مع طبٌعة جسمه، وتعتبر الرسوم المتحرتة ثالثٌة األبعاد باستخدام 

راضً إحدى مجاالت البحث المرتبطة بفن التصمٌم والتً تهتم بالمحاتاة الحاسب اآللً المعتمدة على طبٌعة الجسم االفت

ثالثٌة األبعاد للمالبس. حٌث تقوم ببناء نماذج إلتترونٌة للمالبس المصممة لتقوٌم مدى مالئمة التصمٌم للمستهلك ورؤٌة 

تحدثة لعرض المالبس بشتل مدى مالئمة الملبس لمقاٌٌس الجسم لتل فرد. وتنبع مشتلة البحث من عدم وجود وسائل مس

ثالثً لألبعاد من جمٌع االتجاهات لتساعد فً عملٌة التسوق مع إمتانٌة تغٌٌر الخامات والمقاسات. باإلضافة إلى عدم 

لمعرفة مدى مالئمة الملبس للمستهلك من ناحٌة )التصمٌم،  Try-Onتوافر مواقع عربٌة لقٌاس المالبس افتراضٌا  

اآلليات الفنيـة لعرض تصميمات المالبس  "مما أدى الدارسة لإلتجاه إلى موضوع البحث  الخامة، اللون، المقاس(

 الجاهزة ثالثية األبعاد عبر اإلنترنت".

 هدف البحـث وأهميتــه:

ٌهدف البحث إلى عرض المالبس الجاهزة بتلٌة ثالثٌة األبعاد مع إمتانٌة تقوٌم مالئمة الملبس من ناحٌة الخامة والتصمٌم 

قاس واللون. باالضافة إلى رؤٌة تفاصٌل الملبس بطرٌقة واضحة من خالل المحاتاة. وٌهدف إلى تعزٌز القدرة على والم

تغٌٌر المودٌل بمقاسات مختلفة تبعا  لمقاس المستهلك من خالل التجربة إلتترونٌا  قبل الشراء عبر اإلنترنت. والمساعدة 

ثً األبعاد معتمد على الشبتة التصمٌمٌة بتغٌر متغٌرات البحث المستخدمة. على تطوٌر تقنٌات محاتاة األقمشة بالنظام ثال

وٌهتم البحث بدراسة آلٌات عرض المالبس الجاهزة على اإلنترنت من خالل عمل محاتاة إفتراضٌة للمالبس وعرضها 

 على المانٌتان بشتل ثالثً األبعاد. 

 التشتٌل ثالثً األبعاد. -المانٌتان اإلفتراضً  -ثالثٌة األبعاد  المحاتاة -التجارة اإللتترونٌة  الكلمات المفتاحيـة:

 حدود البحـث:

عمل موقع تسوٌقً على شبتة اإلنترنت للمالبس الحرٌمً )العباءات( وٌتضمن المحاتاة ثالثٌة األبعاد لعرض شتل 

  الملبس النهائً مع مراعاة التصمٌم واللون وتغٌر الخامات وتدرٌج المقاسات المختلفة.

 فروض البحث:

عدم وجود فروق دالة احصائٌـا  بٌن أراء المحتمٌن فً محاور االستبٌان المتمثلة فً "التصمٌـم البنـائً للمـوقـع،  .1

 األداء الوظٌفً والتفاعل مع متغٌرات الموقـع".

 المـوقـع. وجود فروق معنوٌـة بٌن أراء المحتمٌن فً المحور الثانً األداء الوظٌفً والتفاعـل مع متغٌـرات .2


