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  سخن مولفينسخن مولفين
  

ي انتقال اطالعات بين نـوع بشـر بـوده اسـت.     ها از مهمترين راه يير و اشكال يكصاوت ،از گذشته تاكنون
امروزه با توجه به سرعت فزاينده افزايش حجم اطالعات، اين مساله از اهميـت بيشـتري نيـز برخـوردار     

ي مختلـف  هـا  است. به ويژه حركت به سمت ديجيتالي شدن باعث شده است كه افراد زيادي در زمينـه 
ساخت انيميشـن فعاليـت داشـته     ويديو، فيلم، معماري، سازي، مجسمه شي،نقا گرافيك،بصري از جمله 

نيز به منظور طراحي زيبا و مشتري پسند به طراحي تصاوير مناسب نيـاز   ها باشند. حتي طراحان سايت
ي مهندسـان نـرم افـزار   باشـند،   ميدسته ديگري از افراد كه بطور مستقيم درگير طراحي تصاوير دارند. 

، دهنـد  مـي را نمـايش   ها نرم افزارهايي كه داده و (UI)ي گرافيكي ها واسطمينه طراحي هستند كه در ز
  فعاليت دارند.

پـردازد   مـي  Processingبه نام  باعث خوشحالي است كه عنوان گردد كتاب حاضر به معرفي نرم افزاري
   كه قابليت پاسخگويي به كليه نيازهاي افراد فوق الذكر را دارد.

Processing  شود، است.  ميتدريس  ها گرافيكي كه در دانشگاه نويسي برنامهپيشنهاد مناسبي براي دوره
شده اسـت.   OpenGLي دنيا اين نرم افزار جايگزين نرم افزارهاي معادل همچون ها در برخي از دانشگاه

  مراجعه نمود.  www.kent.ac.uk  و www.uc.pt/en هاي توان به سايت براي نمونه مي
نســبت بــه  OpenGLبــا  كردنكــارايــن اســت كــه  OpenGLبــه جــاي  Processingعلــت جــايگزيني 

Processing ي مشابه در ها است. در حقيقت ايجاد خروجي تر سختProcessing  نسبت بهOpenGL  با
چنـد  معادل با  Processingيك خط كد در تعداد خطوط كد كمتري حاصل خواهد شد به عبارت ديگر 

دهـد و   ميرا پوشش  GLSLو  OpenGLدهاي بيشتر كاربرProcessing . باشد مي OpenGLخط كد در 
ه ديگـر  از كاربردهاي اين دو زبان به وجود آورده است. نكته قابل توج ي همزمانمحيطي براي استفاده 

. تعـداد  سريع با نصب آسـان برخـوردار اسـت    در مورد كار با اين نرم افزار اين است كه از كامپايلر بسيار
ن اي، در حالي كه است كار كنند بسيار اندك OpenGLتوانند با  مي نويسي افرادي كه بدون دانش برنامه

و بـراي دانشـجويان رشـته     مناسـب اسـت   انـد  يك خط كد هم ننوشتهكتاب براي كساني كه تا به حال 
  باشد.   مي تر كامپيوتر كه با كدنويسي آشنا هستند رسيدن به خروجي مطلوب بسيار سريع

 ,Photoshop, Illustrator :هايي مانندنرم افزار كنيد به حتم با ميي فوق كار ها هاگر شما در يكي از رشت
AutoCAD, Maya, After Effects, هـا  ي اين نرم افـزار ها سروكار داريد. اين كتاب شما را از محدوديت 

از كار با نرم افزارهـاي نـام    تر حتي ساده ،توانيد با چند خط كد بسيار ساده ميكند و به راحتي  ميخارج 
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لعه برده شده به نتيجه مورد نظرتان دست پيدا كنيد. شايد در ابتدا برايتان غير قابل باور باشد اما با مطا
 Processingي هـا  كاربردها گفته شده تنهـا بخشـي از قابليـت    كند. مياين كتاب به حتم نظرتان تغيير 

  .انجام داد  Processingكمتر كار گرافيكي وجود دارد كه نتوان با .باشد مي
بسياري از فصول انتهايي نياز به دانش مفـاهيمي دارنـد   اين كتاب به اين صورت است كه  نروش خواند

يي اسـت كـه   ها نيازمند اجراي برنامه فهميدن اين كتاب. اند دايي مورد بحث قرار گرفتهدر فصول ابتكه 
از  معرفي شده اسـت كه در اين كتاب  Processingنرم افزار در سراسر كتاب آورده شده است. در ضمن 

   قابل دانلود است.به رايگان  www.Processing.org/downloadسايت 
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