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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ن الطباعة التقليدية]  [ ما هي الطباعة الرقمية والفرق بينها وبي 

 

 إعداد الباحثة: 

 [ امينه خلف محمد الخرابشه] 

 [طابعه] 

ن الباشا الجديدة]   [ بلدية عي 

 

 : الملخـــص

 بالطباعة  
ً
 تعد األرسع وتوفر نتائج واضحة لكنها أقل جودة مقارنة

ُ
التقليدية، فبينما تتم الطباعة  الطباعة الرقمّية

جهاز كمبيوتر   بمساعدة  فيها  التصميم  يتم  الرقمية  الطباعة   
ّ
فإن فعلًيا،  إنشاؤه  تم  تصميم  باستخدام  التقليدية 

عتير اقتصادية فقط 
ُ
 إىل الطابعة. وت

ً
ة ي تم إنشاؤها أثناء الطباعة الرقمية مبارسر

. حيث يتم نقل الصورة الت  شخصي
ي مهام الطباعة صغي  

 .ة الحجمفز

ي المطبعة باستخدام ألواح الطباعة والحير الرطب. ويستغرق هذا النوع من 
أما بالنسبة للطباعة التقليدية فتتم فز

 جفاف 
ً
ي مرحلة اإلعداد وتتطلب أيضا

ي اإلنتاج وذلك ألنها تحتاج الكثي  من الوقت فز
 فز
ً
ا أطول قليال

ً
الطباعة وقت

عتير الطباعة التقليدية ذات جودة عالية حيث توفر الُمنتج بشكل تام قبل االنتهاء  
ُ
ي الوقت نفسه، ت

والتسليم. فز
 عند إنتاج أعداد 

ً
 عىل ذلك، تعد الطباعة التقليدية الخيار األكير اقتصادا

ً
ي اللون. عالوة

أعىل درجة من التحكم فز
ة من المطبوعات لعدد قليل من النسخ األصلية  .كبي 

 

Abstract : 

Digital printing is the fastest and provides clear results, but it is of lower quality compared to traditional 

printing. While traditional printing is done using a physically created design, digital printing is the design 

with the help of a personal computer. The image created during digital printing is transferred directly to 

the printer. It's only economical on small print jobs. 

As for traditional printing, it is done in the printing press using printing plates and wet ink. This type of 

printing takes a little longer to produce because it takes a lot of time in the preparation stage and also 

requires the product to dry completely before finishing and handing over. At the same time, traditional 

printing is considered to be of the highest quality as it offers the highest degree of color control. In 

addition, conventional printing is the most economical option when producing large numbers of prints 

for a few originals. 

 

 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  كانون األول   – 15                                   (  -  206213)ص:  ون واحد والعشر البحث ال  – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

207 
ن الطباعة التقليدية                                                                                                         الخرابشه             ما هي الطباعة الرقمية والفرق بينها وبي 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 
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 المقدمة: 

ي جعلت من الطباعة أما يرسا بعد كل  
المعاناة السابقة من أجل  الطباعة الرقمية هي أحد مراحل تطور الطباعة الت 

ا و ملحوظا.  ة تطورا كبي   طباعة ورقة واحدة  ومثلها مثل صناعات أخرى تطورت خالل السنوات األخي 

ي هذا الشأن.  1991ظهرت أنظمة الطباعة الرقمية منذ عام 
غ الريادة فز كة هيدلبي   و كان لرسر

 : ي
 ونستطيع تعريف الطباعة الرقمية كالت 

 تع
ُ
 بالطباعة التقليدية، فبينما تتم الطباعة  الطباعة الرقمّية

ً
د األرسع وتوفر نتائج واضحة لكنها أقل جودة مقارنة

جهاز كمبيوتر   بمساعدة  فيها  التصميم  يتم  الرقمية  الطباعة   
ّ
فإن فعلًيا،  إنشاؤه  تم  تصميم  باستخدام  التقليدية 

ي تم إنشاؤها أثناء الطباعة الرقمية مب
. حيث يتم نقل الصورة الت  عتير اقتصادية فقط شخصي

ُ
 إىل الطابعة. وت

ً
ة ارسر

ة الحجم ي مهام الطباعة صغي 
 .فز

الطباعة   بأن  أيضا  تعريفها  تطور الرقميةويمكننا  ي 
فز األخي   الجيل  إىل الطباعة  هي  الرقمي  استنادا  من  النظام 

ي  أجل  المكتب 
ز بالرسعة نظرا الختصا النشر رها الكثي  من مراحل الطباعة، ويضاف لذلك أن بهذا االسلوب وتتمي 

ي المطبوعات بالحصول عىل جودة عالية، كما تتيح أيضا طباعة األرقام  
ي يمكن الحفاظ عىل ثبات األلوان فز

التقتز
ة   يتم والطباعة الرقمية هي نقل المعلومات من ذاكرة رقمية إىل خامة طباعية أي أنها أي نوع من الطباعة  الصغي 

ي إنتاج 
عن طريق ملفات رقمية حيث تستخدم المعلومات الرقمية ويتم تحويلها إىل سلسلة من النقاط الشبكية فز

ة عىل خامة طباعي  ة.   وسائط حاملة للصور أو للنسخ المبارسر

ايد والمستمر نتيجة لظهور اإلتجاهات   ز فز مجال    الحديثةالطباعة الرقمية تزداد وينترسر إستخدامها مع التطور المي 
الطباعة والنرسر فقد زاد اإلتجاة اىل إستخدام الحواسيب فز نظم الطباعة ذات الطابع الرقىم والذى يزيد من درجة  

 التحكم فز األلون وبالتاىل الكفاءة العالية للطباعة وزيادة وضوح وتناسق األلوان. 

الرقىم النظام  جمة  تقوم بي  الت   الطباعة  الرقمية ه  بدورة فز نقل   الطباعة  يقوم  الطبع والذى  نظام  ونقلة إىل 
الطباعة اىل الخامات الت  سيتم الطباعة عليها وكلمة رقمية تعتز نقل البيانات الرقمية المحفوظة عليها الصورة فز 

 الكمبيوتر إىل الطابعة والت  بدورها تقوم باستقبال تلك البيانات وترجمتها اىل الصورة المطلوب طباعتها. 

ة الطويلة والمهارة فز مجال الطباعة وخاصة الطباعة الرقمية ولدينا   إننا   تمايز المتطورة لدينا من يمتلكون الخير
فز

ز فز مجال الطباعة الرقمية.   من األجهزة واألدوات ما يجعلنا قادرين عىل التمي 

ز والعمل بدقة متناهية للوصول إىل أفضل ال نتائج الممكنة وتقديم أعمال تسغ تمايز المتطورة لتوفي  وقتكم الثمي 
 تنال إعجابكم ولنكون جديرين بالثقة الت  أعطيتمونا إياها. 

ات الطباعة الرقمــية   • ن  ممي 
  .طباعة أى عدد من النسخ فال يوجد حد أدئز للطباعة يمكنك -
ز بقلة مشاكلها التقنية.  -  تتمي 
اتها فهي توفر الوقت والجهد.  - ز ي الطباعة من أهم ممي 

 الرسعة فز
 سم.  103*  72إمكانية الطباعة بمقاسات مختلفة حت   -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%8A
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١
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ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

والملصقات  - والتذاكر  والكتالوجات  وشورات  والير والمجالت  الكتب  مثل  المطبوعات  من  ة  أنواع كثي  إنتاج 
ها من المطبوعات.   وغي 

 تقليص مراحل ما قبل الطباعة.  -
 تقليص كمية الهالك مقارنة بالطباعة التقليدية.  -
نت. سهولة نقل المعلومات ا - ز األجهزة واألنطمة داخل المكان الواحد وعير االني   لرقمية بي 
 زيادة رسعات التشغيل و القدرة التخزينية.  -
-  . ي

وئز  توفر و تطور أجهزة المسح االلكي 
 تطوير الوسائط الرقمية للتخزين مثل االقراص المدمجة او االقراص الفيديو.  -
 تحديث إصدارات الكتب و المطبوعات بسهولة.  -
 عملية تغيي  المعلومات و تحديثها. تسهيل  -

 تطبيـــــــــقات تالئــم الطباعة الرقميـــة:  •
كات مثل اإلستثمار العقاري و السيارات  -1  تطبيقات خاصة بالرسر
ي   -2

 تطبيقات خاصة بالمطبوعات التجريبية قبل النسخ النهائ 
ات والمعلومات الخاصة بالمؤتمرات والمعارض   -3  طباعة المحاضز
 باعة الكتب حسب الطلب ويتم طباعتها حينما يرغب العميل فقط. ط -4

 طباعة الملصقات واالعالنات والكتالوجات والبطاقات الشخصية والصحف والمجالت. 
 طباعة االستمارات والفواتي  والدعوات الخاصة بالحفالت والمناسبات.  -5

 عمليات ما قبل الطباعة  •

 اإلدخـال(  1

 يتم إدخال الصورو المعلومات إىل الحاسوب بطرق مختلفة منها: 

ات،  ي و الكامي 
وئز  او الفأرة او لوحة المفاتيح  CD/DVDأ( أجهزة المسح اإللكي 

  : ز ي نوعي 
وئز  ب( أجهزة المسح اإللكي 

 إسطوانية   •

 مسطح  ة  •

 ( المعالجة:   2

ي مكانها الم
 طلوب داخل التصميم الكىلي لعملية الطباعة. حيث يتم معالجة الصور والرسوم و وضع كل منها فز

 Adobe illustratorبرامج التصميم و الرسم مثل:  

 Adobe Photoshopبرامج معالجة الصور مثل: 

  Adobe Pagemakerبرامج تخطيط الصفحات مثل: 

ي مثل: 
وئز   A trapper برامج المونتاج اإللكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( اإلخراج:  3 

ي عىل آالت الطباعة نفسها و تتأثر تلم العملية بعدة  
يتم اإلخراج عىل هيئة تجارب رقمية ملونة و يتم اإلخراج النهائ 

 نقاط منها : 

-  : ي
اكب اللونن  الير

ز يكون   ي أي مكان يتقابل فيه لونات أو أكير وهي اآلن يتم بشكل آىلي فبدل أن يتم تجاور اللوني 
تكمن الصعوبة فز
 ضهمها البعض. تراكبهمها فوق بع

ي جزء واحد عىل ألف من البوصة. 
 و يتم تلك الحسابات فز

 إدارة األلوان:  -

جمة األلوان.    حيث يتم تشفي  المعلومات اللونية و تحويل تلك الشفرات لنظام آخر يقوم بي 

 إنتاج النقاط الشبكية:  -

وتعتمد أجهزة المعلومات عىل نظام الشفرة المزدوجة ويتم طباعة الحروف والنقاط الشبكية بإستخدام مجموعة  
ة الدوت او البكسل.    النقاط الصغي 

نت و األشهر هي شبكات  -  ISDN &HEMSTEDالطباعة الرقمية من الشبكة اإلني 

  : عمليات ما بعد الطباعة الرقمية •

 ورق الطباعة الرقمية: 

 ختيار الورق المناسب للطباعة فهناك بعض المتطلبات أهمها: عند إ

 طريقة تغذية الورق و مروره من خالل آلة حيث يجب أن يكون الورق مستويا تماما.  -
 إنتقال مسحوق التونر إىل سطح الورق.  -
 تثبيت المسحوق عىل سطح الورق.  -

 أنواع أحبار الطباعة الرقم   ية :  •
ي  -  أحبار طباعة النفث الحير
ي أحبا -

 ر األوفست الجاف األلمائز
 أحبار التونر السائل  -
 مسحوق التونر الجاف  -

ة:   •  المرحلة األخ  ي 

 وهي تجلي  د المطبوعات الرقمية وتشطيبها. 

ز    – التشطيب الورنشة   ي   – اللصق    –التكسي     –البصم    – القص    –التجميع  –التبطي  التخريم التجليد : بالسلك اللولتر
 التجليد الفاخر.  –بالغراء  -بالحياكة –
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مسقبل الطباعة الرقمــية:  •

 : ن و هي ي للطباعي   هناك صفات خيالية لآللة الحلم من قبل اإلتحاد االورون 

 التحكم باآللة عن طريق الحاسوب.  -1

 التحويل من الطباعة الملونة إىل أحادية اللون.  -2

 إستخدام خامات ورقية و غي  ورقية.  -3

 التونر الخاص بالمكنة. رخص سعرالحير او  -4

ة.  -5 ي الكمية المطبوعة قليلة او كثي 
 إمكانية التحكم فز

 ان تكون مدمجة و خالية من الضوضاء.  -6

 تخفيض الكلف.  -7

وارتفاع   التلوث،  وارتفاع  االستهالك،  )ارتفاع  واحدة"  ومنخفضة  عالية  "ثالثة  والصباغة  التقليدية  الطباعة 
الم القيمة  الساخن، مساحة االنبعاثات، وانخفاض  األبيض  تنافسية  ي وضع 

بالفعل فز نموذج األعمال هو  ضافة( 
ي التقلص تدريجيا. 

ومع ذلك، وانخفاض التلوث، وانخفاض االستهالك، وارتفاع القيمة المضافة،  سوقها آخذة فز
بية أيضا "دفعة وإنتاج مرنة من الطباعة الرقمية، يتوافق مع األخضز وحماية البيئة واتجاه التنمية المستدامة، وتل

ي خط مع التحول وتطوير صناعة الطباعة والصباغة  
،" نمط األزياء رسي    ع، فز ة، ومتنوعة، والتسليم القصي  صغي 

ي المستقبل. 
 فز

والمنسوجات  المالبس  ي 
فز واسع  نطاق  اآلن عىل  ويستخدم  التقليدية،  للطباعة  الرقمية، كبديل  الطباعة  أيضا، 

لية والمنسوجات الصناعية وغي   ز ي  ها من المجاالت. الميز
وهي مناسبة لمجموعة متنوعة من األلياف والمزج، بما فز

والنايلون.  والبوليسي   والقنب  والحرير  القطن والصوف  لديها مستقبل  ذلك  الرقمية  فيه، والطباعة  مما ال شك 
ي هذ

فز للدخول  المستثمرين  من  العديد  السوق، وجذب  ي 
فز الهامش  عالية  نادرة  وأصبحت صناعة  ق جدا  ا مرسر

ي بالدنا.  المجال. 
ة الذهبية لتطوير الطباعة الرقمية فز اء، فإن السنوات القليلة المقبلة ستكون الفي   ووفقا للخير

الطباعة؟ استبدال شاشة  حقا  الرقمية  الطباعة  يمكن  ذلك،  ،  ومع  ز اثني  الطباعة  عملية  ز  بي  االختالفات  ما هي 
 وكيفية فهم واختيار؟

 
النسيج. الطباعة تشي  إىل استخدام األص الرسومات عىل سطح  لتشكيل  الدهانات  أو  منذ تطوير تكنولوجيا  باغ 

والطباعة  الدوارة،  الشاشة  طباعة  الشاشة،  طباعة  مثل  الطباعة،  عمليات  من  متنوعة  ومجموعة  الطباعة، 
مجموعة متنوعة من عملية الطباعة لمناطق مختلفة، وخصائص عملية  اسطوانة، والطباعة الرقمية، والتعايش. 

 تختلف، واستخدام معدات الطباعة واللوازم مختلفة. 
كعملية الطباعة الكالسيكية التقليدية، طباعة الشاشة، ومجموعة واسعة من التطبيقات، ونسبة صناعة الطباعة  
ة، وكثي  من الناس يعتقدون أنه سيكون  ي السنوات األخي 

ز أن التطور الرسي    ع للطباعة الرقمية فز ي حي 
مرتفعة نسبيا، فز

الشاشة. هنا للطباعة  بديل  اتجاه  الطباعة هذه؟ ك  ي 
عمليت  ز  بي  الفروق  وطباعة   ما هي  الرقمية  الطباعة  ي هذا 

فز
 الشاشة تم تحليل االختالفات. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مواد الطباعة 
ن
 أقل االختالفات ف

الرقمية  1 الطباعة  النشاط،  الرقمية  الطباعة  الرقمية الحمضية،  الطباعة  الرقمية تنقسم إىل  الطباعة  الطباعة،  . 
ها من  ي الصوف والحرير وغي 

ة خمس فئات.وهي تستخدم فز الطباعة الحرارية التشتت والالمركزية الطباعة المبارسر
ز وأقمشة من ألياف النايلون.  وتي   ألياف الير

والقنب واأللياف 2 القطن  الرقمية من  الطباعة  أساسا عىل  تطبيقها  يتم  التفاعىلي  الحير  الرقمية صبغ  الطباعة   .

ي واألقمشة الحريرية، وما إىل ذلك ويمكن تطبيقها عىل الطباعة الرقمية من األقمشة الطبيعية األلياف فسكوز 
 . ي
 مثل نسيج القطن، والنسيج الحريري والنسيج الصوفز

المخلوطة،  3 واألقمشة  الكيماوية  االلياف  الحريرية،  األقمشة  األقمشة،  للقطن  الطباعة  الرقمية حير  الطباعة   .

يكو، الب  لوزات، والمناشف والبطانيات الطباعة الرقمية النافثة للحير الطباعة. الي 
ها من المواد 4 اميك وغي  ، األقمشة غي  المنسوجة، السي 

. الطباعة الرقمية الحرارية نقل الحير مناسبة للبوليسي 

 نقل الطباعة. 
ة 5 ، مثل القماش   --. الطباعة الرقمية مبارسر ، راية القماش، الفتات   جت الحير منفصلة ألقمشة البوليسي  ي

الزخرفز
ها من الطباعة الرقمية.   وغي 

مواد  من  نوع  ي 
فز المزايا  من  الكثي   لديها  ليس  التقليدية  الشاشة  والطباعة  الرقمية،  الطباعة  مع  بالمقارنة 

النفاث آلة أوال، هناك حد لحجم الطباعة التقليدية من تنسيق الطباعة، كبي  الصناعية الرقمية الحير   الطباعة. 
ي الطول، فإنها   4إىل    3الطباعة عرض الحير تصل إىل  

أمتار، وليس فقط الطباعة المستمرة ولكن أيضا ال محدودة فز
إنتاج كامل؛ أن تشكل حت  خط  أن   يمكن  يمكن  التقليدية ال  القائمة عىل  المياه  الحير  المواد، وطباعة  ي بعض 
فز

ي أي مادة يحقق أداء أفضل، وهذا يمكن فقط استخدام الحير 
 القائم عىل المذيبات لطباعة، والطباعة الرقمية فز

لالشتعال  الكثيف  االستخدام  تجنب  وبالتاىلي   ، للحير النافثة  للطباعة  المياه  عىل  القائم  الحير  استخدام  يمكن 
 والمذيبات غي  صديقة للبيئة. 

ز الطباعة الرقمية والطباعة الشاشة ال ي نوع المواد بي 
ومع ذلك، هناك حد لحجم   تقليدية. ليس هناك فرق كبي  فز

ي بعض المواد، ال يمكن طباعة الشاشة إال باستخدام األحبار المستندة إىل المذيبات  تنسيق الطباعة التقليدية. 
فز

 ولكن لون الطباعة الرقمية أكير وضوحا.  القابلة لالشتعال والمتفجرة غي  صديقة للبيئة. 
 اللون

ي 
ة الطباعة الرقمية أساسا فز ز ء، من اللون، وتنقسم   اللون ودرجة من التفصيل عىل نمط. أكير مي  ي

أوال وقبل كل شر
ي هي أكير سخونة وأفضل من  حير الطباعة الرقمية إىل األحبار الصبغية واألحبار القائمة عىل الصباغ. 

األصباغ الت 
 الصباغ. 

زي    ع الطباعة الحرارية الموزعة يتم استخدام الطباعة الرقمية المعتمدة عىل الحمض والطباعة الرقمية النشطة وتو 
ة عىل األحبار الصبغية.   وتوزي    ع الطباعة الرقمية النفاثة مبارسر

ي نانو الصباغ لصق. 
الحير   عىل الرغم من أن استخدام الطالء الطباعة الرقمية الصباغ كما تلوين، لكنها تستخدم فز

 . ي
 محددة، طالما دعم منحتز إيسك لدعم اللون لتحقيق المعرض النهائ 

ي هو االعتماد عىل لون لو 
ب اللون، والثائز ن الطباعة الشاشة التقليدية، ويستند واحد عىل أربعة ألوان نقطة ضز

وباإلضافة إىل ذلك، والطباعة الرقمية،  الحير قبل الطباعة للسيطرة، واللون تجسيد الطاقة من الطباعة الرقمية. 
ي الصباغ عىل مستوى النانو الصب

ي الماء، حت  ويستخدم الحير الصباغ فز
ي صبغ للذوبان فز

اغ، واألصباغ، واألصباغ فز
، والصباغ هو مقياس نانو.   تشتت الحير نقل التسامي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 نمط 
ثر رأس الطباعة النافثة   ويرتبط صفاء نمط الطباعة الرقمية لخصائص رأس الطباعة النافثة للحير ورسعة الطباعة. 
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فز نفس   نقطة  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
 الطابعة، طباعة أرسع، طباعة أقل دقة. 
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من الناحية النظرية، وأصغر فتحة الشاشة، وأفضل اللياقة البدنية هو، ولكن أكير شيوعا طباعة   صفاء للنمط. 
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن وقت كشط عىل نسخة من دقة مدى نمط  الحير القائم عىل الماء، وهي مشكلة شائعة. 

ي السيطرة عليها. 
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 أن اللون والرسومات الجميلة ليست مزايا الطباعة الشاشة. 
الطباعة، منتجات الطباعة الملونة، وأنماط غرامة، وحماية البيئة   الطباعة الرقمية لديها مجموعة واسعة من مواد 

ي هي خصائصها النموذجية. 
ومع ذلك، آالت الطباعة بالحير النفاث هي مكلفة، والمواد االستهالكية  القوية، والت 
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فمن الصعب تطوير الحير األبيض مستقرة، مما أدى إىل القماش األسود والظالم ال يمكن أن يكون أفضل  عزيز،ت
من   الطباعة، الخاصة  المؤثرات  طباعة  يمكن  تطوير  الصعب  فمن  القيود،  رئيس  الطباعة  للحير  النافثة 
 . تعقي  الحير أكير  المعالجة،  وبعد  المعالجة  قبل  األحيان  ي بعض 

فز التقليدية، وهذه هي والطباعة  الطباعة  من  دا 
الطباعة  صناعة  ي 

فز تنس  ال  تغيي   يكون  الرقمية  الطباعة  فإن  ذلك،  الحالية.ومع  الرقمية  الطباعة  عيوب 
لكنه   النسيجية.  بالمقارنة مع شبكة سلكية،  الرقمية  الطباعة  ي 

فز العيوب  أن هناك ال تزال بعض  الرغم من  عىل 
 .  يستفيد أكير

 الرقمية طباعة جميع األنماط حسب الرغبة  يمكن آللة الطباعة

الرقمية بسيطة نسبًيا. ما عليك سوى توصيل جهاز كمبيوتر لطباعة  الطباعة  الفعلية آللة  الطباعة  تبدو عملية 
ا لجميع 

ً
ا وفق

ً
ي يقدمها المتجر ، ولكن أيض

ي ذلك أنماط مكتبة الصور الت 
جميع األنماط كما تريد ، ليس فقط بما فز

ي 
ي   األنماط الت 

ي أي وقت وفز
ات واالستبدال عىل الكمبيوتر فز يقدمها العميل. يمكن للمصمم الداخىلي إجراء التغيي 

ي  
الت  ا لخصائص معدات النقل الحراري ، فاألنماط 

ً
التقليدية وإنتاجها وفق الطباعة  أي مكان. يجب تصميم آلة 

ات الفعلية الالزمة يمكن تصميمها وتصورها محدودة للغاية ، ولم تتمكن بعض مفاهيم التصميم    .من تحقيق التأثي 

ز االعتبار متطلبات اإلنتاج والتصنيع الفردية  يمكن آللة الطباعة الرقمية أن تأخذ بعي 

متطلبات  االعتبار  ي 
فز تأخذ  أن  يمكن  ي 

والت   ، الطباعة  ي 
فز الرقمية  الطباعة  آلة  من  واحدة  قطعة  تبدأ  أن  يمكن 

ا ، يحتاج المصمم الداخىلي فقط إىل التخصيص الفردية لبعض العمالء إىل  
ً
أقص حد. والتشغيل الفعىلي ليس معقد

ا لمتطلبات 
ً
ي أي مكان وفق

ي أي وقت وفز
ه فز تطوير مفهوم التصميم للنمط الموجود عىل الكمبيوتر ، ويمكن تغيي 

ا عىل نماذج ومواصفات مختلفة لالختيار من بينها، لكن
ً
ي    العمالء. تحتوي آلة الطباعة الرقمية أيض

األنماط الت 
ي أي 

يمكن طباعتها بواسطة آلة الطباعة التقليدية نفسها محدودة للغاية ، وال يمكن مراعاة متطلبات العمالء فز
ي أي مكان

 .وقت وفز

 تخزين مواد الطباعة آللة الطباعة الرقمية أكير مالءمة

ي العملية الكاملة لطباعة آلة الطباعة الرق
مية. لذلك ، يتم تخزين العديد من مواد يلعب الكمبيوتر دوًرا رئيسًيا فز

الوسىط  ز  المرحلتي  ي 
فز بالعميل  الخاص  االستخالص  سائل  يعتير  الكمبيوتر.  ي 

فز األنماط  ومواد  األساسية  الصور 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ي إنتاج 
ي وقت الحق. فز

ا تخزينه كمكتبة صور لالستخدام. االستمرار والتعديل فز
ً
ا ، ويمكن أيض

ً
والمتأخرة مناسًبا جد

ا للجنون. يجب تخزين وتصنيف تخزين آالت طباعة الش ً اشة الدوارة التقليدية ، يعد تخزين بيانات الملف أمًرا مثي 
ي ال تشغل مساحة داخلية فحسب ، بل  

طة ، وما إىل ذلك ، والت  المخطوطات ، والشبكات المستديرة ، واألرسر
ا إتالفها 

ً
ي المراحل الوسىط والمتأخرة ، ومن السهل جد

 .بعد وقت طويل  يصعب الحصول عليها فز

 إن عملية آلة الطباعة الرقمية أكير صداقة للبيئة 

تنتىمي آلة الطباعة النافثة للحير بالتكنولوجيا الرقمية إىل طريقة اإلنتاج الصديق للبيئة منخفضة الكربون. ال توجد  
ي عملية الطباعة بأكملها ، وال حاجة لخلط مسحوق اللؤلؤ ، ويتم تطبيق األصباغ

عند الطلب ، وال    مياه حنفية فز
ا. تتطلب طباعة المالبس التقليدية  

ً
ي منخفض جد

يتم تفري    غ مسحوق اللؤلؤ السائل لصبغ النفايات ، والتلوث البيت 
ي هائل  

ي تلوث بيت 
ا عىل المياه ، كما تسببت مياه الضف الصخي ومياه الضف الصخي ولب النفايات فز ً طلًبا كبي 

 .للبيئة الطبيعية

 : المصادر والمراجع

Lamperth, I. (2001). Paper and Digital Printing-What is happening? In Proceedings of the DPP2001 

International Conference on Digital Production Printing and Industrial Applications, Antwerp, Belgium 

331 (Vol. 334). 

Norberg, O., Westin, P., Lindberg, S., Klaman, M., & Eidenvall, L. (2001). A comparison of print quality 

between digital and traditional technologies. In Proc. IS&T-SID DPP2001: International Conference on 

Digital Production Printing and Industrial Applications,(Antwerp, Belgium) (pp. 380-385). 

Parraman, C. (2003, May). Digital printing for artists. In IS AND TS PICS CONFERENCE (pp. 455-

460). SOCIETY FOR IMAGING SCIENCE & TECHNOLOGY. 

Tyler, D. J. (2005). Textile digital printing technologies. Textile Progress, 37(4), 1-65. 

Lawrence, G. M. (2002). Digital printing and traditional surface design techniques. 

Tanaka, M., Sakanashi, H., Mizoguchi, M., & Higuchi, T. (2001). Bi‐level image coding for digital 

printing using genetic algorithm. Electronics and Communications in Japan (Part III: Fundamental 

Electronic Science), 84(9), 1-10. 

Ha, Y. B., Park, J. Y., & Kim, H. J. (2019). Influence of the Physical Properties of Digital Printing Paper 

on the Printing Quality. 펄프· 종이기술, 51(2), 108-120. 

 


