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Building a Feedback Loop Between Electrical Stimulation and Percussion Learning 

 بناء حلقة تغذیة مرتدة بین التحفیز الكهربائي والتعلم اإلیقاعي
 

Ayaka Ebisu 
 آیاكا ابیسو

 
Satoshi Hashizume 

 ساتوشي هاشیزومي
 

Digital Nature Group, University of Tsukuba 
  دیجیتال نایتشر جروب، جامعة تسوكوبا

 
Yoichi Ochiai 

 یویشي أوشیاي
 

Digital Nature Group, University of Tsukuba, Pixie Dust Technologies, Inc. 
 دیجیتال نایتشر جروب، جامعة تسوكوبا، بیكسي داست تكنولوجي

 
 

 نقوم بتطبیق تحفیز العضالت الكهربائیة (اي ام اس) لتعلم اإلیقاع. من خالل حركة العضالت المحفزة باستخدام نظام "اي ام اس"، یمكن للمستخدمین
 .الحصول على أي نوع من الذراعین والساقین للتحرك في أي توقیت وتشغیل إیقاع الطبول التي تتطلب الحركة المتزامنة لألطراف

 
 
 

Design Engine Community Project: Generate Quick Adhoc Inventions to Explore at SIGGRAPH 
and in the Studio 

 المشروع المجتمعي لتصمیم المحرك: إنشاء اختراعات سریعة مخصصة لالستكشاف في سیغراف وفي االستودیو
Matthew Griffin 

 ماثیو غریفن
Lizabeth Arum 

 لیزابیث آروم
Ultimaker  

 ألتیمایكر
 

 
 نستضیف هنا إصدار سیغراف الجدید من اللعبة الورقیة"ذي دیزاین انجن" ، وهي سلسلة متجددة باستمرار من تحدیات التصمیم المستضافة داخل
 االستودیو. یمكن للمشاركین االنضمام لجولة قصیرة لبدء التشغیل ، أو البقاء لتصمیم وتطویر مشاریعهم باستخدام األدوات المتاحة في ورشة عمل

 .سیغراف ستودیو
 
 

https://s2018.siggraph.org/conference/conference-overview/studio/


Design Method of Digitally Fabricated Spring Glass Pen  
 طریقة التصمیم لقلم زجاج نابض مصنوع رقمیا

 
Kengo Tanaka 

 كینغو تاناكا
 

Kohei Ogawa 
 كوهاي أوغاوا

 
Tatsuya Minagawa 

 تاتسویا میناغاوا
 

Yoichi Ochiai 
 یویشي أوشیاي

 
University of Tsukuba, Digital Nature Group  

  دیجیتال نایتشر جروب، جامعة تسوكوبا
 

 
 نقدم هنا طریقة إلنشاء قلم یناسب تفضیالت األشخاص بسهولة باستخدام طابعة ثالثیة األبعاد. یمكن إعادة إنتاج المرونة بإعطاء بنیة تشبه الزنبرك أو

 .النابض ، وتحدث ظاهرة الشعریة عن طریق تطبیق فجوة دقیقة على طرف القلم
 
 
 

Immersive Previz: VR Authoring for Film Previsualisation 
 التصور المسبق الغامر: التألیف باستخدام الواقع اإلفتراضي من أجل التصور المسبق لألفالم

 
Quentin Galvane 

 كونتین غالفان
INRIA Rennes 

  انریا، ران
 

I-Sheng Lin 
 إي-شانغ لین

NCCU 
  إن سي سي یو

 
Marc Christie 

 مارك كریستي
IRISA/INRIA Rennes Bretagne 

  ایریسا/انریا ران، بریتاني
 

Tsai-Yen Li 
 تساي-یان لي

NCCU 
 إن سي سي یو

 
 

 فیلم الرجل الواحد هو نظام تألیف یقوم على الواقع اإلفتراضي لیمّكن من صیاغة تسلسالت سینیمائیة بدون معرفة مسبقة في الرسوم المتحركة ثالثیة
 األبعاد. تم تصمیم النظام لیعكس العملیة اإلبداعیة التقلیدیة في مرحلة ما قبل اإلنتاج من خالل مراحل مثل تخطیط المشهد ، والرسوم المتحركة

 .للشخصیات ، ووضع الكامیرات ، والتحریر
 
 
 



Lightform: Procedural Effects for Projected AR 
 الیفورم: تأثیرات اجرائیة للواقع المعزز المسقط

Kevin Karsch 
 كیفن كارش

Lightform, Inc. 
 الیتفورم

 
 

 الیتروم ال اف 1" هو عبارة عن جهاز یتیح لك تشغیال سریعا ومناسبا للواقع اإلفتراضي ألي جهاز اسقاط فیدیو. من خالل تقنیة ضوئیة منّظمة"
 .مرئّیة جدیدة ، یتیح "ال اف "1 للمستخدمین إمكانیة تطبیق التأثیرات اإلجرائیة تلقائیًا و إنشاء محتوى واقع معزز بشكل سریع

 
 
 

Metamaterial Devices 
 أجهزة المواد الخارقة

 
Alexandra Ion 

 الكساندرا إیون
Patrick Baudisch 

 باتریك باودیش
Hasso Plattner Institute, University of Potsdam 

 معهد هاسو بالتنر ، جامعة بوتسدام
 
 
 

 تقلیدیا ، تم فهم المواد الخارقة كمواد ذات خصائص مختلفة محددة بواسطة بنیتها الداخلیة. ومع ذلك ، نحن ال نفكر فیها كمواد ، بل كأجهزة. نقدم هنا
 .أجهزة للمواد الخارقة، مثل اآلالت التناظریة أو الرقمیة ، وأدوات البرامج التي تساعد المستخدمین المبتدئین في تصمیمها وتصنیعها

 
 
 

PaperPrinting: A Machine for Prototyping Paper and Its Applications for Graphic Design 
 الطباعة الورقیة: آلة لطباعة النماذج وتطبیقاتها للتصمیم الجرافیكي

 
Wataru Date 

 واتارو داتي
Keio University 

 جامعة كیو
  

Yasuaki Kakehi 
 یاسواكي كاكیهي

The University of Tokyo  
 جامعة طوكیو

 
 

 نقدم هنا نظاًما لصناعة الورق من خالل عملیة تصنیع مضافة عن طریق استخدام موزع مرّكب على راسمة ذات بعدین. باستخدام هذا النظام ، یمكن
 .لمصممي الرسومات تصمیم وإخراج الورق نفسه ، وهو أمر صعب في عملیة إنتاج الورق الحالیة

 
 
 

Raymarching Toolkit for Unity 
 "أداة رایمارشینع" لـ"یونیتي"

 
Kevin Watters 

 كیفن واترز



Independent 
 مستقل

  
Fernando Ramallo 

 فرناندو راماللو
Independent 

 مستقل
 
 

 أداة رایمارشینع" لـ"یونیتي" هو برنامج المساعد لـ"یونیتي 3 دي" لتمكین الفنانین وغیر المبرمجین من إنشاء المشاهد باستخدام "رایمارشینغ" ،"
 وهي تقنیة رسومات كانت تقتصر في السابق على الخبراء والهاكرز في المشاهد التجریبیة. بهذه الطریقة تصبح التأثیرات غیر العادیة مثل تمازج

 .األشكال ، هندسة األنماط المتعرجة ، وتطبیق التشوهات السحریة في متناول الجمیع
 
 
 

Real-Time Motion Generation for Imaginary Creatures Using Hierarchical Reinforcement  
Learning 

  تولید الحركة في الوقت الحقیقي للمخلوقات الخیالیة باستخدام التعلم المعزز الهرمي
 

Keisuke Ogaki 
 كایزوكي أوغاكي

 
Masayoshi Nakamura 

 ماسایوشي ناكامورا
 

DWANGO Co., Ltd. 
  .دوانغو

 
 
 

 یعد وصف حركات المخلوقات األصلیة الخیالیة جزًءا أساسًیا من الرسوم المتحركة وألعاب الكمبیوتر. في هذا النظام ، تتعلم المخلوقات االفتراضیة
 االنتقال باستخدام التعلم المعزز الهرمي. من خالل الجمع بین التعلم المعزز واالستكشاف البسیط ، یمكننا تحقیق نظام تعلم خفیف قادر على العمل على

 .األجهزة المحمولة
 

 
 

Lightwork: Infinity Alley 
Derek Gaw, Tim Rolls, Edward Budiman, Paul Reimer 

MakerLabs 
 دیریك غاو ، تیم رولز ، إدوارد بودیمان ، بول رایمر

 "مایكر البز"
 

 الیتوورك" هو تطبیق مفتوح المصدر یعمل على تبسیط رسم خریطة مصابیح/صمامات ال"الد" في الفضاءین ثنائي وثالثي األبعاد. "الیتوورك""
 هي بیئة مصابیح/صمامات "الد" تفاعلیة و حجمیة حیث یمكن للمشاركین تعلم كیفیة استخدام الیتوورك لرسم خریطة لهذه المصابیح أو الصمامات

 .إلنشاء تصورات مخصصة
 
 
 


