
 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

DOI: 10.12816/mjaf.2019.10792.1047                                                                                                            

مدى فاعلٌة إستخدام البرامج ثالثٌة األبعاد للتعبٌرعن واقعٌة الشكل فً اإلعالن التجاري 

 التلٌفزٌونً

 مصطفى عباس أحمد هبة/ د.م
 العربٌة مصر جمهورٌة - الخامس التجمع – التطبٌقٌة للفنون العالً المعهد - اإلعالن بقسم مدرس
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 مقدمة  -

شهدت اآلونة األخٌرة تطوراً هائالً فً مجال اإلعالنات التجارٌة التلٌفزٌونٌة أوجبت على المتخصصٌن الخروج من دائرة 

االسلوب التقلٌدي فً التنفٌذ، وقد تأثر مجال اإلعالنات ببعض التغٌٌرات الفكرٌة والتقنٌة مًعا، فأصبحت البرامج الرقمٌة 

جزأ من أدوات المصمم لصٌاغة فكره وساعدته على إٌجاد أسالٌب تنفٌذٌة كان من وخاصة الثالثٌة األبعاد جزء ال ٌت

الصعب التعبٌر عنها بالوسائل التقلٌدٌة مقدمة فً صورة محاكاة للواقع محققة أفضل النتائج بأقل مجهود وأقل تكلفة إلى 

رامج فتح عالًماجدًٌدا أظهر مدى اإلمكانٌات التطور التكنولوجً للبإضفاء القٌم الجمالٌة والفنٌة المبهرة لإلعالن، فجانب 

الفنٌة المتعددة  لهذه البرامج مما أتاحت إنتاج أعمال أكثر إبهاًرا وصوال إلى أقصى درجات الواقعٌة إلقناع المتلقً 

 بالمنتج.

 مشكلة البحث -
اإلعالنات التلٌفزٌونٌة مما أوضح ساهم التطور الكبٌر الذي صاحب البرامج الرقمٌة ثالثٌة األبعاد بشكل مؤثر فً مجال 

إستفادة المجال وبشكل إٌجابً كبٌر من هذا التطور وهنا نطرح تساؤال ًما مدى فاعلٌة هذه البرامج فً مجال اإلعالن 

 التجاري التلٌفزٌونً وما الذي أضافته للمجال كأسلوب مستخدم بدٌل للتصوٌر التقلٌدي؟

     أهمٌة البحث -
 ا أضافته البرامج ثالثٌة األبعاد من قٌم فنٌة مبهرة أشبه بالواقعٌة بالمجال.إلقاء الضوء على م -

 التعرف على الحلول التنفٌذٌة البدٌلة لإلعالن التجاري التلٌفزٌونً المصور باألسلوب التقلٌدي. -

 الهدف من البحث -
 اإلعالن التجاري التلٌفزٌونً.دراسة فاعلٌة إستخدام البرامج ثالثٌة األبعاد للتعبٌر عن واقعٌة الشكل فً  -

  المنهج واألدوات  -
، ووصف العناصر الفنٌة للمراحل المختلفة E-Classتتبع الباحثة المنهج التحلٌلً الوصفً إلعالن سٌارة "مرسٌدس 

 والتً تأثرت بإضافة التطور لها بشكل علمً دقٌق بما ٌخدم فكـرة البحث.

 الكلمات المفتاحٌة -
فاعلٌة استخدام  - البرامج ثالثٌة األبعاد - واقعٌة الرسوم المجسمة- اإلعالن التجاري التلٌفزٌونً- اإلعالن التجاري

  .الرسوم ثالثٌة األبعاد فً مجال اإلعالن التلٌفزٌونً
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