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 Score لمعلا ةذفان
 

تاوـنق لـخاد مــليفلا نيوكت يف ةكرتشملا رصانعلا قيسنتو عيمجتل   Score لمعلا ةذفان مدختست
 Frames تارداــكلا ىلإ ةفاضإلاب لمعلا ةذفانل يسيئرلا نوكملا يه تاونقلا ربتعتو  ، Channels

رصانعلا روهظ تيقوت ديدحت يف   Score لمعلا ةذفان مدختستو  ، Playback Head ضرعلا رشؤمو
ةـينمزلا ةرتــفلا ديدحت كلذكو ، رصانعلا نم اهريغ وأ توص تافلم وأ ةروص ءاوس ةفلتخملا 

ضرعلا ةذفان لخاد مليفلا رصانع نم رصنع لك ضرعل . 
يهو قرط ةدعب ةذفانلا هذه ىلإ لوصولا اننكمي هنإف لبق نم انركذ امكو : 

 . Window ةلدسنملا ةمئاقلا نم  Score رايتخا  *
حيتافملا ةحول نم .   Ctrl + 4 حيتافملا ىلع طغضلا  *

زمرلا ىلع طغضلا  تاودألا طيرش نم ةذفانلاب صاخلا .  * 

لمعلا ةذفان تانوكم حضوي : ١ )  لكش ٣-  )
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لمعلا ةذفان تانوكم 
 

 : Channels تاونقلا ًالوأ
رصاــنعلا عضو متي يتلاو ، لمعلا ةذفان لخاد ةدوجوملا ةيقفألا طئارشلا نع ةرابع يه تاونقلا 
تاوـنقلا هذــهو   ، Layers تاقبطلاب تاونقلا هذه هيبشت نكميو اهلخادب مليفلا نيوكت يف ةكرتشملا
رصنع ىلع ةانق لك يوتحت نأ نكميو ، اهب اصاخ امقر اهنم لك لمحي ثيحب ةلسلسم ماقرأ تاذ 
ددـع ىلع لمعلا ةذفان يوتحت نأ نكميو   ، Sprite مساب اهنم لك فرعي رصانعلا نم ةعومجم وأ
مزاللا نع تاونقلا هذه ددع ديزت الأ ةاعارم بجي نكلو ، ةانق ١٠٠٠ ىلإ لصي تاونقلا نم ريبك 
مـيمصت ءاــنثأ لمعلا ةءافك ةجرد تداز املك مليفلا اهيوتحي يتلا تاونقلا ددع لق املك هنأ ثيح 
 Movie تاريــغتملا ةحول مادختساب لمعلا ةذفان يف تاونقلا ددع يف مكحتلا متيو ، مليفلا ضرعو

ةمداقلا ءازجألا يف فرعتنس امك .   Property Inspector ةذفانلا يف
 

 : Frames تارداكلا
لمعلا ةذفان يف ةدوجوملا ةيسأرلا تاناخلا يهو ، جمانربلا لخاد نمزلا ليثمت ةدحو يه تارداكلا 
هنيوكتب موقن يذلا ( مليفلا ) فلملا يوتحي نأ نكميو ، مليفلا نم ةدحاو ةطقل دحاولا رداكلا لثميو 
ضرــعلا لدعم داز تارداكلا ددع لق املك نكلو ، ىصقأ دح نودب تارداكلا نم ددع يأ ىلع 
مـتي يــتلا تارداكلا ددع يف مكحتلابو ، مليفلا ضرعل جمانربلا اهجاتحي يتلا ةركاذلا مجح لقو 

مليفلا ضرع لدعم يف مكحتلا متي ةدحاولا ةيناثلا يف اهضرع . 
 

 : Playback Head ضرعلا رشؤم
تارداكلا لالخ رشؤملا اذه كرحتيو ، لمعلا ةذفان لخاد رهظي يذلا يسأرلا رمحألا رشؤملا وهو 
ـرشؤم لقتنيو ، مكحتلا ةحول لخاد ايلاح هضرع متي يذلا رداكلا مقر رهظيو ، مليفلا ضرع دنع 
اـمك ، لــمعلا ةذفان يف رشؤملاب هيلع طغضلا متي رداك يأ ىلإ ايئاقلت   Playback Head ضرعلا
ةذفانلا لخاد هديرن يذلا ناكملا ىلإ هبحسو رشؤملاب هيلع طغضلاب ضرعلا رشؤم كيرحت نكمي ، 

رداكلا اذه يف ةدوجوملا رصانعلا ضرع متيف . 
 

ةذفاـن نــم رصنعلا نم ةخسن بحسب ةرشابم   Stage ضرعلا ةذفان ىلإ رصانعلا جاردإ اننكميو
لــمعلا ةذفان لخاد رصنعلا عضو متيس ةلاحلا هذه يفو ، هديرن يذلا عضوملا ىلإ   Cast رصانعلا
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ضرــعلا ةذفان لخاد مهعضوو رصانعلا نم ةعومجم رايتخا دنعو ، ةيلاخ ةانق لوأ يف ،   Score

عــضولا نأ ثيح ، لمعلا ةذفان لخاد ةيلاتتم تاونق ةدع يف رصانعلا هذه عضوب جمانربلا موقيس 
ةذفاــن يف رصنعلا عضو اننكمي امك ، ةلقتسم ةانق يف رصنع لك عضو وه جمانربلل يضارتفالا 

اهديرن يتلا ةانقلا يف هعضول بحسلا عم طغضلاب لمعلا . 
لكـشب رصاــنعلا عضوب كلذو لمعلا ةجاح بسح ةدحاو ةانق يف رصنع نم رثكا عضو اننكميو 

لمعلا ةذفان ىلإ رصانعلا ةذفان نم رشؤملاب مهبحس ءانثأ ةانقلا سفن يف رواجتم .  
دـيدحت كــلذكو ، لمعلا ةذفان يف اهلخادب رصنعلا اذه عضو متي فوس يتلا ةانقلا رايتخا اننكميو 
وأ تارداـكلا ددــع ديدحت اضيأو ، ضرعلا ةذفان لخاد رصنعلا اذه هب رهظيس يذلا رداكلا مقر 

ضرعلا ةذفان يف رصنعلا اذه روهظ رارمتسال اهديرن يتلا ةينمزلا ةرتفلا . 
يـف لــمعلا ةذفان لخاد اهعضو متي يتلا رصانعلا روهظ وه جمانربلل يضارتفالا عضولاو ٢٨ 
نـيميلا ىـلإ رــصنعلا تارداك نم رداك رخآ بحسب اهتدايز وأ ةدملا هذه ليلقت اننكميو ، رداك 
طـقف دــحاو رداك يف رصنعلا راهظإ اننكمي امك ، اهليلقتل لخادلا ىلإ وأ ، تارداكلا ددع ةدايزل 
لمعلا ةذفان ىلإ رصانعلا ةذفان نم رصنعلا بحس ءانثأ حيتافملا ةحول نم   Alt حاتفم ىلع طغضلاب

ضرعلا ةذفان وأ . 

جمانربلل يضارتفالا عضولا يف رداك ٢٨ يف رصانعلا روهظ حضوي : ٢ )  لكش ٣-  )
 

اهــضعب قوف رصانعلا روهظ بيترت لثمي رصانعلا اهب عضوت يتلا ةانقلا مقر نأ ةظحالم بجيو 
رـصنعلا قوف رهظي فوس الثم ٢ مقر ةانقلا يف دوجوملا رصنعلاف ، ضرعلا ةذفان لخاد ضعبلا 
يف دوجوملا رصنعلا قوف رهظيس ٣ مقر ةانقلا يف دوجوملا رصنعلاو ، ١ مقر ةانقلا يف دوجوملا 

اذكهو ٢ مقر ةانقلا . 
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تاونقلا قالغإ : 
قالغإــب رصانعلا ضعب ءافخإ اننكمي ضرعلا ةذفان لخاد رصانعلا نم ريبك ددع دوجو ةلاح يف 
يقاب ىلع اهديرن يتلا تاليدعتلا ءارجإ نم نكمتن ىتح ، رصانعلا هذه ىلع يوتحت يتلا تاونقلا 
راسي ىلع دوجوملا ريغصلا عبرملا ىلع طغضلاب كلذو ، ضرعلا ةذفان لخاد ةدوجوملا رصانعلا 
هـذه ديمجت وأ   ، Stage ضرعلا ةذفان نم ةانقلا هذه تايوتحم ءافخإ متيف لمعلا ةذفان لخاد ةانق لك
وأ   Behaviors مـكحتلا رــماوأ لثم ةرهاظ ريغ رصانع اهنوك ةلاح يف اهتيلاعف ءاغلإو رصانعلا
رـيغ اهتايوتحم حبصت   Effects Channels تارثؤملا تاونق دحأ قالغإ دنعو  ، Scripts صوصنلا

مليفلا ضرع دنع ةرثؤم . 

اهب ةصاخلا ٢ مقر ةانقلا قالغإ دنع لزنملا ةروص ءافتخا حضوي : ٣ )  لكش ٣-  )
 

تاونقلا لخاد :   Sprites رصانعلا ناولأ رييغت
نــع ، ةلوهسو ةعرسب لمعلا ةذفان لخاد ةدوجوملا ةفلتخملا   Sprites رصانعلا عاونأ زييمت اننكمي
دحاو عون ىلإ يمتنت يتلا رصانعلا عيمج ءاطعإ اننكميف ةفلتخم ناولأ رصانعلا هذه ءاطعإ قيرط 
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نوـللا الـثم تاــباتكلا رصانع ءاطعإو ، رمحألا نوللا نكيلو نيعم نول الثم توصلا تافلمك 
ةذفاـن لــخاد رظنلا درجمب ةفلتخملا رصانعلا عاونأ ىلع فرعتلا اننكمي ثيحب ، اذكهو رفصألا 
لـمعلا ةذفاــن لفسا ناولأ ةعومجم جمانربلا انل رفوي ثيح ، زيمملا نوللا اذه ةطساوب لمعلا ، 

اهديرن يتلا رصانعلا زييمتل اهدحأ رايتخا اننكمي . 
كلذ لمعلو : 

مـقر راــسي ىلع ءزجلا ىلع رشؤملاب طغضن نأ وأ اهنول رييغت ديرن يتلا رصانعلا راتخن - ١ 
ةانقلا هذه لخاد ةاوتحملا رصانعلا عيمج رايتخال ، ةانقلا . 

ةذفانلا لفسا دوجوملا ناولألا طيرش نم رصانعلا هذهل هديرن يذلا نوللا راتخن - ٢ . 

تاونقلا لخاد رصانعلا ناولأ رييغتب صاخلا ءزجلا حضوي : ٤ )  لكش ٣-  )
 

تارثؤملاـب ةــصاخ تاونق ىلع رصانعلاب ةصاخلا تاونقلا ىلإ ةفاضإلاب ةذفانلا هذه يوتحتو ، 
ناولألا ةمئاقب ةصاخ ةانقو   ، Tempo ضرعلا لدعم يف مكحتلل مدختست يتلا  Tempo ةانقلا : يهو
تا  ـفلم يف مكحتلل نيتانقو  ، Transitions ةيلاقتنالا تارثؤملاب ةصاخ ىرخأ ةانقو  ، Color Palette

اـننكميو   ، Markers دــيدحتلا تامالعل ةانقو  ، Lingo Scripts ةجمربلا صوصنل ةانقو توصلا
ةانق نيمي ىلع دوجوملا   Hide / Show Effects Channels حاتفملا ىلع طغضلاب تاونقلا هذه راهظإ

ةمداقلا ءازجألا يف ةصاخلا تاونقلا هذه ىلع فرعتن فوسو .   ، Marker تامالعلا
 

ةذفانلا لخاد ةيؤرلا لاجم يف مكحتلا : 
 Zoom Out ريــغصت وأ  Zoom In ريبكت لمعب لمعلا ةذفان لخاد ةيؤرلا لاجم يف مكحتلا اننكمي
نكلو تارداكلا نم لقأ ددع ضرع متي ةيؤرلا لاجم ريبكت ةجرد ةدايزب هنأ ثيح ، ةيؤرلا لاجمل 
لــيلقتبو ، حضوأ ةروصب لمعلا ةذفان يف ليصافتلا وأ تانايبلا ةيؤر اننكمي فوس ةلاحلا هذه يف 
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ادـيفم كلذ نوكيو ، ةنكمم ةحاسم لقأ يف تارداكلا نم ربكأ ددع ضرع متي فوس ريبكتلا ةبسن 
ةذفانلا لخاد ةمدختسملا تارداكلا نم ريبك ددع دوجو دنع .  
نيتقيرطلا ىدحإب ةذفانلا لخاد ةيؤرلا لاجم ليدعت اننكميو : 

ىــلع تارداكلا ماقرأ راوجب ةدوجوملا   Zoom Menu ةناخلا يف دوجوملا مهسلا ىلع طغضلاب  *
ةـبسن اهنم راتخنف ، جمانربلا اهرفوي يتلا ريبكتلا تارايخ ىلع يوتحت ةمئاق رهظت ، ةذفانلا نيمي 

اهديرن يتلا ريبكتلا . 

لمعلا ةذفان يف )   Zoom ةمئاقلا نم %٢٠٠ ريبكتلا ةبسن رايتخا ةقيرط حضوي : ٥ لكش ٣-  )

بكتلا ةبسن حضوي : ٦ )  لمعلا ةذفان لخاد %٢٠٠ ري لكش ٣-  )
 

 ، View ةـيعرفلا ةــمئاقلا تحت  Zoom ةيعرفلا ةمئاقلا نم اهديرن يتلا ريبكتلا ةبسن رايتخاب  *
ةذفانلا لخاد ةيؤرلا لاجم رييغتل . 
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رـشؤم ىــلع يوتحي حاـتفم ةذفاـنلا راــسي لفسأ ةدوجوملا ناولألا ةمئاق راوجب دجويو 
اذــه مدختسيو   Center Current Frame هيلع قلطي  ، Playback Head ضرعلا رشؤم هبشي رمحأ
هذـه دـحأ ىــلع تاليدعتلا ضعب ءارجإ ديرنو تارداكلا نم ريبك ددع دوجو ةلاح يف حاتفملا 
تالـيدعتلا لــمعب موقنس يذلا رداكلل ةيلاتلاو ةقباسلا تارداكلا دهاشن نأ ديفملا نمف ، تارداكلا 
لـاجم فصتنم يف راتخملا رداكلا عضوب موقيف حاتفملا اذه ىلع طغضن مث رداكلا راتخنف ، هيلع 

ةلوهسب هل ةيلاتلاو ةقباسلا تارداكلا ةيؤر اننكميف ةذفانلا ةيؤر .  

لمعلا ةذفان فصتنم يف يلاحلا رداكلا عضول )   Center Current Frame حاتفملا مادختسا حضوي : ٧ لكش ٣-  )
 

ةفلتخملا ءازجألا يف لمعلا ليهستل لمعلا ةذفان نم ةخسن نم رثكا حتف ةيناكمإ جمانربلا انل رفويو 
ـةيأ ثودح يدافتل كلذكو ، ةلوهسب ةذفانلا لخاد ناكم ىلإ ناكم نم رصانعلا لقنل وأ ، مليفلا نم 

رخآ ىلإ ناكم نم رصانعلا خسن وأ لقنلا ةيلمع ءانثأ ءاطخأ . 
 

يتآلا لمعب موقن ىرخأ لمع ةذفان حتفلو : 
جمانربلا يف ةلاعفلا ةذفانلا اهلعجل ةيلاحلا لمعلا ةذفان راتخن - ١ . 

ةيناث لمع ةذفان حتفب جمانربلا موقيف .   ، Window ةلدسنملا ةمئاقلا نم  New Window راتخن - ٢
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ةذفانلا لخاد رصانعلا تانايب ضرع قرط : 
نـع تاــمولعملاو تانايبلا نم ةفلتخم عاونأ ضرعل ةفلتخم قرط   Score لمعلا ةذفان انل حيتتو
رهـظت تارداــكلا ماقرأ راسي ىلع ةدوجوملا ةناخلا ىلع طغضلاب ، لمعلا ةذفان لخاد رصانعلا 
اــمك ةذفانلا هذه يف رصانعلاب ةصاخلاو اهراهظإ ديرن يتلا تانايبلا عون رايتخا اهنم اننكمي ةمئاق 

يلي : 

لمعلا ةذفان لخاد تانايبلا ضرع تارايخ حضوي : ٨ )  لكش ٣-  )
 

رصانعلا ءامسأ ضرع متي .   : Member رايتخاب
رصانعلا هذهب طبترم نوكي دق مكحت رمأ يأ ضرع متي .   : Behavior رايتخاب

ةذفان لخاد رصانعلا عقاومب ةصاخلا تايثادحإلا ةذفانلا هذه يف رهظت فوس   : Location رايتخابو
 . Stage ضرعلا

 ( Location رايتخا دنع لمعلا ةذفان حضوي : ٩ لكش ٣-  )
 

رصانعلا عم مدختسملا رثؤملا عون ضرع متي .   : Ink رايتخابو
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 ( Ink ايتخا دنع لمعلا ةذفان حضوي : ١٠ ر لكش ٣-  )
 

ةــناخلا نم اهديدحت متي يتلاو ، رصانعلاب ةصاخلا ةيفافشلا تاجرد ضرع متي   : Blend رايتخاب
 . Blend

رصانعلا عيمجل دحاو تقو يف اهركذ قباسلا تانايبلا عيمج ضرع متي .   : Extended رايتخابو

 ( Extended ايتخا دنع لمعلا ةذفان حضوي : ١١ ر لكش ٣-  )
 

رـماوأ ضرــعل   Script Preview طيرشلا وهو لمعلا ةذفانل يفاضإ تاودأ طيرش راهظإ اننكميو
كلذ لمعلو ، نيعم رصنع وأ رداكب ةطبترملا :   Lingo Script ةجمربلا رماوأ وأ مكحتلا

عــبرملا رهظيف   ، File ةلدسنملا ةمئاقلا تحت  Preferences ةيعرفلا ةمئاقلا نم  Score راتخن - ١
 . Score Window Properties يراوحلا
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 ( Score Window Preferences راوحلا عبرملا حضوي : ١٢ ي لكش ٣-  )
 

  . Script Preview تاودألا طيرش راهظإل  Script Preview رايتخالا ليغشتب موقن  - ٢

لمعلا ةذفان يف )   Script Preview يرشلا روهظ حضوي : ١٣ ط لكش ٣-  )
 

ـىلع اهنم فرعتلا متيف   ، Behavior Script ةذفانلا رهظت طيرشلا اذه ىلع رشؤملاب طغضلاب - ٣
بسانملا لكشلاب اهليدعتو راتخملا رصنعلا عم ةمدختسملا مكحتلا رماوأ عون . 

 ( Behaviors Script ةذفانلا حضوي : ١٤ لكش ٣-  )
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 Effects Channels تارثؤملا تاونق
 

 Effects تارـثؤملا تاوــنق ىمست ةصاخ تاونق ىلع يوتحت لمعلا ةذفان نأ لبق نم انركذ امك
جماــنربلا لخاد متت يتلا ةماهلا تايلمعلا نم ديدعلا يف مكحتلل تاونقلا هذه مدختستو   ، Channels

تاوـنقلا راهـظإ مــتيو ، مليفلا ضرع ةقيرطو لكشل ةبسنلاب ادج ةماهو ةيرورض ربتعت يتلاو 
يه تاونقلا هذهو :   ، Hide/Show Effects Channels حاتفملا ىلع طغضلاب تارثؤملاب ةصاخلا

لمعلا ةذفان لخاد تارثؤملا تاونق حضوي : ١٥ )  لكش ٣-  ) 
 

ىــلع يوتحي نيعم رداكب رورملا دنع مليفلا ضرع لدعم يف مكحتلل مدختستو   : Tempo ةانقلا
تارداـكلا ددــع وه   Tempo ضرعلا لدعمو  ، Tempo Setting ضرعلا لدعم يف مكحتلل دادعإ
يأ ىـلع جودزــملا طغضلابو   ، Frames Per Second (fps) ةدحاولا ةيناثلا يف اهضرع متي يتلا
 ، Modify ةـمئاقلا تــحت  Frame ةيعرفلا ةمئاقلا نم  Tempo رايتخاب وأ ، ةانقلا هذه لخاد رداك

ةيتآلا تارايخلا ىلع يوتحي يذلا :   ، Frame Properties - Tempo يراوحلا عبرملا رهظي
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 ( Frame Properties-Tempo راوحلا عبرملا : ١٦ ي لكش ٣-  )
 

 fps ةدــحاولا ةيناثلا يف اهضرع متي يتلا تارداكلا ددع يف مكحتلا اننكمي  : Tempo ةناخلا نم  *
ـمتي يتلا تارداكلا ددع يف مكحتلا متي ةرواجملا مهسألا ىلع طغضلا وأ رشؤملا كيرحتب هنأ ثيح 
ةـحول لالـخ نــم دجن فوسف ، الثم ٥ ددعلاب ةميقلا هذه ديدحت دنعف   ، fps ةيناثلا يف اهضرع

ةدحاولا ةيناثلا يف تارداك ٥ حبصأ ضرعلا لدعم نأ .   Control Panel مكحتلا
يتآلا لمعب موقن ، نيعم رداك دنع رصنعلا ةكرح ةعرس رييغت يف ةبغرلا دنعو : 

هدنع مليفلا ضرع ةعرس رييغت ديرن يذلا رداكلا راتخن - ١ . 
 Frame يراوحلا عبرملا رهظي ، هديرن يذلا رداكلا دنع  Tempo ةانقلا يف جودزملا طغضلاب - ٢

 . Tempo ةناخلا نم هديرن يذلا تارداكلا ددع ديدحتب موقنف  ، Properties-Tempo

 . OK طغضن - ٣
ءزـجلا نــم اهديدحت مت يتلا تارداكلا ددعب هضرع متي مليفلا نأ دجن فوس مليفلا ضرع دنعو 
 Playback ضرعلا رشؤم لصي ىتح ، ديدجلا ضرعلا لدعم مدختسي جمانربلا لظيسو  ، Tempo

ةفلتخم .   Tempo تادادعإ ىلع ىوتحي رداك ىلإ  Head
 

ردـاكلا ىلإ لوصولا دنع ضرعلا اهيف فقوتي ةنيعم ةينمز ةرتف ديدحت اننكمي   : Wait ةناخلا نم *
رصاـنعلا ضرـعل الـثم يــناوث ةثالث وأ نيتيناث ةدمل ضرعلا فاقيإ رايتخا اننكميف ، راتخملا 

راتخملا رداكلا يف ةدوجوملا .  
راــتخملا رداكلا دنع ضرعلا فاقيإ ىلع لمعت   : Wait For Mouse Click or Key Press ةناخلا  *
حيتاــفملا ةحول حيتافم دحأ ىلع طغضلا وأ ، سواملا حاتفم ىلع طغضلاب مدختسملا موقي ىتح ، 
ةـلالد ، لفــسألا ىلإ ريشي مهس لكش ىلإ ضرعلا فاقيإ دنع رشؤملا لكش ريغت ظحالن فوسو 

مدختسملا نم لعف در راظتنا يف جمانربلا نأ ىلع . 
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اهجاردإ متي ةنيعم ةطقن دنع ضرعلا فاقيإل ةناخلا هذه مدختستو   : Wait For Cue Point ةناخلا  *
وـيديفلا وأ توــصلا تافلم يف   Cue Points طاقنلا لمع اننكميو ، ويديفلا وأ توصلا تافلم يف
ةرـوصلاو توصلا جاتنوم جمارب نم ايأ وأ   Premiere جمانرب وأ  Sound Forge جمانرب مادختساب

ويديفلاو توصلاب صاخلا ءزجلا يف ليصفتلاب ةيصاخلا هذه ىلع فرعتن فوسو . 
 

نـم   Playback Head ضرـعلا رشؤم لاقتنا ةعرس يف  Tempo ضرعلا لدعم تادادعإ مكحتتو
مــتي يتلا   ، Transitions ةيلاقتنالا تارثؤملا ءاقب ةرتف يف ةعرسلا هذه رثؤت الو ، رخآ ىلإ رداك
تا  ـفلم وأ ، توصلا تافلم ضرع ةعرس ىلع رثؤت ال امك ، ةيلاقتنالا تارثؤملا ةانق يف اهدادعإ
نـم لوألا رداــكلا يف ضرعلا لدعمل دادعإ لمع متي نأ لضفألا نمو   ، Digital Video ويديفلا
فوـس ، ةانقلا هذه يف تادادعإ ةيأ دوجو مدع ةلاح ىفو   ، Tempo ةانقلا مادختساب مليفلا تارداك

 . Control Panel مكحتلا ةحول يف ةدوجوملا تادادعإلا مادختساب ضرعلا ةعرس يف مكحتلا متي
 

يف مدختسملا رتويبمكلا زاهج اهب حمسي يتلا نم ربكأ ةعرسب مليفلا ضرع نكمي ال  ةظوحلم :   *
اــهدادعإ مت يتلا ةعرسلا نع مليفلا ضرع ةعرس ليلقت ىلإ يدؤت لماوع ةدع دجوتو ، ضرعلا 

يه لماوعلا هذهو : 
مليفلا نيوكت يف مدختسملا زاهجلا نم أطبأ زاهج ىلع مليفلا ضرع .   *

دحاو تقو يف اعم مجحلا ةريبك رصانعلا نم ريبك ددع كيرحت .   *
دحاو تقو يف اهل .   Stretch لمع مت يتلا رصانعلا نم ددع كيرحت  *

ضرعلا يف مدختسملا زاهجلا ةشاشو مليفلا نيب .   Color Depth ينوللا قمعلا فالتخا  *
دحاو تقو يف ةفلتخملا .   Blend ةيفافشلا ميق تاذ رصانعلا كيرحت  *

 

فــلتخم ىلع مليفلا ءادأ رابتخا يه ، مليفلا عيزوت لبق اهتاعارم بجي يتلا ةماهلا تايلمعلا نمو 
ثيح ، مدختسملا ىدل ةفلتخم ةقيرطب مليفلا ضرع يفالتل ةئيطبلا وأ ، ةيوقلا ءاوس ةزهجألا عاونأ 
 ، Control Panel ةذفاـنلا نـم ةــيلعفلا ضرعلا ةعرس وأ ةيقيقحلا ةعرسلا ىلع فرعتلا اننكمي

اهب مليفلا ضرع متيل اهدادعإب انمق يتلا ةعرسلاو . 
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يتآلا لمعب موقن ةنراقملا كلت لمعلو : 
ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم مليفلا ضرعن - ١ . 

مــكحتلا ةحول يف دوجوملا   Step Forward مهسلا مادختساب ةوطخب ةوطخ مليفلا ضرعب موقن - ٢
 . Control Panel

رداك لكل هدادعإب انمق يذلا ضرعلا لدعمب يقيقحلا ضرعلا لدعم نراقن - ٣ . 
ةمالعلا رهظت فوس نيعم رداك دنع يقيقحلا ضرعلا لدعم ليجست مدع ةلاح يف هنأ ظحالنو (--) 

مكحتلا ةحول يف .   Actual Tempo ةناخلا يف
 

عـبرملا رهــظي   ، Movie ةيعرفلا ةمئاقلا نم  Playback رايتخاو  Modify ةلدسنملا ةمئاقلا حتفبو
جمانربلا موقي   Lock Frame Duration رايتخالا ليغشتبو  ، Movie Playback Properties يراوحلا
دجوي ال يتلا تارداكلل ةبسنلابو ، ةزهجألا عاونأ فلتخم مادختسا دنع مليفلا ضرع ةعرس تيبثتب 
اـذه مادختساو ، ةيلاحلا ضرعلا تالدعم مادختساب موقي جمانربلا نإف ضرعلا لدعمل تادادعإ اهب 
ـىلع ءطبب اهضرع عنمي نل هنكلو ، ةيوقلا ةزهجألا ىلع ةيلاع ةعرسب مليفلا ضرع عنمي رايخلا 

ةئيطبلا ةزهجألا . 

 ( Movie Playback Properties راوحلا عبرملا : ١٧ ي لكش ٣-  )
 

مـليفلا فــلم عم ةمدختسملا ناولألا مئاوق رايتخاو ديدحتل ةانقلا هذه مدختست   : Palette ةانقلا  *
 Frame يراوـحلا عـبرملا رهــظي ةانقلا هذه لخاد رداك يأ ىلع جودزملا طغضلابو ، يلاحلا
راتخملا يلاحلا رداكلا دنع مليفلل ناولألا مئاوق تارايخ يف مكحتلا اننكمي ثيح   Properties: Palette

وأ   ، Grayscale يدامرلا نوللا تاجردت اهب ناولأ ةمئاق مادختسا رايتخا اننكمي : الثمف ، ديرن امك
هرخآ ىلإ .   Macintosh ليغشتلا ماظن اهمدختسي يتلا ناولألا ةمئاق وأ  Rainbow ةمئاقلا مادختسا
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 Control ةذفاـنلا نــم نول ٢٥٦ ىلإ ناولألا ضرع ماظن ليوحتب تارايخلا هذه هبرجت كنكميو
دـنع اهــعضول ةبسانملا ناولألا ةمئاق رايتخاو جمانربلا ىلإ ةدوعلا مث ، ليغشتلا ماظن يف   Panel

هب ةمدختسملا ناولألا ةمئاق رييغت متي نأ ديرت يذلا رداكلا . 

 ( Frame Properties: Palette راوحلا عبرملا : ١٨ ي لكش ٣-  )
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 : Transitions ةيلاقتنالا تارثؤملا مادختسا
مليفلا تارداك نيب   Visual Effects ةيئرم تارثؤم ةفاضإل  Transitions ةيلاقتنالا تارثؤملا مدختست
لدـعمو ، توصلاــك تارثؤملا يقاب لثمو ، رخآ ىلإ رداك نم لاقتنالل لضفأ  الكش يطعت يكل 
ىمـست   Score لـمعلا ةذفاـن لــخاد تارثؤملاب ةصاخ ةانق دجوت ، ناولألاو  ، Tempo ضرعلا

 . Transition Channel

يــف مكحتلل   Transition ةانقلا لخاد اهعضو نكمي دادعإلا ةقباس ةيلاقتنا تارثؤم جمانربلا رفويو
دــنعو ، رخآ ىلإ دهشم نم لاقتنالل ةرشابم ريغ ةقيرط يهو ، رخآ ىلإ رداك نم لاقتنالا لكش 
قباـسلا رداــكلا نيب ريغتلا لكش يف مكحتلا ىلع لمعي هنإف نيعم رداك دنع يلاقتنا رثؤم عضو 
وأ ريـغت ثودـح دـنع طـقف ةيلاقتنالا تارثؤملا مادختسا ريثأت رهظي فوسو ، يلاحلا رداكلاو 

ةيلاتتملا تارداكلا نيب فالتخا . 
 

لــخاد جودزملا طغضلاب موقن ، لمعلا ةذفان يف نيفلتخم نيرداك نيب يلاقتنا رثؤم ةفاضإل الثمف 
لوألا رصنعلل ةياهنلا رداك دنع سيلو ، يناثلا رصنعلا ةيادب رداك دنع ةيلاقتنالا تارثؤملا ةانق . 

رصانعلا تارداك نيب يلاقتنالا رثؤملا ةفاضإ عضوم رايتخا حضوي : ١٩ )  لكش ٣-  )
 

ةـناخلا يـف تارـثؤملا عاوــنأ ىرنف   ، Frame Properties Transition يراوحلا عبرملا رهظيف
 Wipe, Dissolve, Cover, Other, Push, Strips, : يهو تاعومجم ةعبس ىلإ ةمسقم  Categories

يف اهب ةدوجوملا تارثؤملا ءامسأب ةمئاق رهظت فوس تاعومجملا هذه دحأ رايتخا دنعف   ، Reveal

عاوـنأ عـيمج رهـظت فوــس   All رايتخابو ، يراوحلا عبرملا نيمي ىلع  Transitions ءزجلا
وأ ، رـخآ دهــشم لحم دهشم لالحإ اننكمي : الثمف ، جمانربلا اهرفوي يتلا ةيلاقتنالا تارثؤملا 
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 ، Strips عوــنلا تحت ةفنصملا تارثؤملا دحأ رايتخاب طئارش لكش ىلع ديدج دهشم ىلإ لاقتنالا
ضرعلا ةذفان نم يفتخت وأ رهظت ةلقتسم رصانع لعجل تارثؤملا نم ديدعلا مادختسا اننكمي امك . 

 ( Frame Properties: Transition راوحلا عبرملا : ٢٠ ي لكش ٣-  )
 

 ، Cast رصاـنعلا ةذفاـن ىــلإ اهتفاضإ متي  Transitions تارثؤملا هذه دحأ رايتخاو ديدحت دنعو
 . Transition عونلا نم ديدج رصنعك

 

يتآلا لمعب موقن نيعم يلاقتنا رثؤم ةفاضإلو : 
تارثؤملا ةانق لخاد يناثلا رصنعلا تارداك نم لوألا رداكلا راتخن - ١ . 

 Frame ةــيعرفلا ةمئاقلا نم  Transition رايتخاب وأ ، راتخملا رداكلا دنع جودزملا طغضلاب - ٢
 . Frame Properties Transition يراوحلا عبرملا رهظي  Modify ةمئاقلا تحت

 . Transitions ءزجلا نم هديرن يذلا يلاقتنالا رثؤملا راتخن - ٣
تارثؤملا ةانق يف راتخملا رداكلا دنع يلاقتنالا رثؤم عضوب جمانربلا موقيف .   ، OK طغضن - ٤

 

ةــجردل ةيضارتفا ميق ىلع يوتحت جمانربلا اهرفوي يتلا ةيلاقتنالا تارثؤملا مظعم نأ ظحالنو   *
مادختساب ةميقلا هذه ليدعت اننكميو   ، Duration يلاقتنالا رثؤملا ءاقب ةدمو  ، Smoothness ةموعنلا

تاناخلا هذه لخاد ةقلزنملا ةطرشألا . 
يراوحلا عبرملا نم يلاقتنالا رثؤملا اذه ريثأت ةقطنم رايتخا اضيأ اننكميو : 

ضرعلا ةذفانل ةيلكلا ةحاسملا ىلع يلاقتنالا رثؤملا قيبطت متي .   : Entire Stage رايتخابف
اهـيف ثدـحي يــتلا ةقطنملا ىلع يلاقتنالا رثؤملا قيبطت متي   : Changing Area Only رايتخابو

تارداكلا نيب طقف رييغتلا . 
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تارـثؤملا نـم دـيزملا مادختــسا اننكمي جمانربلا يف دادعإلا ةقباسلا تارثؤملا ىلإ ةفاضإلابو 
رثــكأ نوكت تارثؤملا هذهو   ، Xtras تافاضإ ةروص يف ىرخألا تاكرشلا اهجتنت يتلا ةيلاقتنالا
نــمضتت نأ نكميو ، جمانربلا اهرفوي يتلا ةيلاقتنالا تارثؤملا كلت نع ةفلتخم لاكشأ اهلو اديقعت 

تارثؤملا هذهب ةصاخلا تادادعإلا هذهل ةيفاضإ ةيراوح تاعبرم . 
 

نـم ةــسماخلا ةانقلاو ةعبارلا ةانقلا امه توصلل نيتانق جمانربلا رفوي   : Audio توصلا تاونق
تارــثؤملا وأ توصلا تافلم عضول تاونقلا هذه مدختستو   ، Effects Channels تارثؤملا تاونق
عــضوو ، ىلوألا ةانقلا يف ةيفلخلا يف ىقيسوم توص عضو الثم اننكميف ، مليفلا لخاد ةيتوصلا 
مث ، رصانعلا ةذفان ىلإ اهديرن يتلا توصلا تافلم داريتساب كلذو ، ةيناثلا ةانقلا يف يتوص قيلعت 
توــصلا ةفاضإ اضيأ متي فوسو ، تاونقلا هذه دحأ لخاد اهنم هديرن يذلا توصلا فلم عضو 
ًاــيفاك ريغ تارداكلا نم ددعلا اذه نوكي دقو ، رصانعلا يقاب لثم رداك ٢٨ يف لمعلا ةذفان ىلإ 
اقبـاس انفرعت امك توصلاب ةصاخلا تارداكلا ددع ةدايز اننكميف ، لماكلاب توصلا فلم ليغشتل ، 
فـوسو ، توصلا رصانع ليغشت ةياهن ىتح رظتني جمانربلا لعجل ةديدع ىرخأ قرط دجوت امك 

مداقلا ىوتسملا يف ويديفلاو توصلا نع ثيدحلا دنع اهيلع فرعتن . 

لمعلا ةذفان لخاد توصلا يتانق دحأ يف توص فلم عضو حضوي : ٢١ )  لكش ٣-  )
 

توصلا تاونق نم ديزملا مادختسا اننكمي .   Lingo Scripts ةجمربلا صوصن مادختسابو
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  ٨٧

 Frame يراـوحلا عبرملا رهظي ، توصلا فلم ىلع يوتحت يتلا ةانقلا لخاد جودزملا طغضلابو
ىلع طغضلاب فلملا ىلإ عامتسالا اننكمي ثيح راتخملا توصلا فلمب صاخلا   Properties: Sound

 Cast رصاــنعلا ةذفان لخاد ةدوجوملا توصلا تافلم اضيأ يراوحلا عبرملا ضرعي امك  ، Play

ةذفانلا هذه لخاد راتخملا توصلا فلم مقرو . 

 ( Frame Properties: Sound راوحلا عبرملا : ٢٢ ي لكش ٣-  )
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 : Markers تامالعلا مادختسا
مليفلا لخاد ةنيعم تارداك ىلإ ةراشإلل وأ ةتباث عقاوم ديدحتل ،   Markers ديدحتلا تامالع مدختست
ةعيرـسو ةلهـس ةـقيرطب مــليفلا يف ةيسيئرلا تارداكلا وأ دهاشملا نم لاقتنالل مدختست امك ، 
مادختـسابو   ، Library Palette ةـمئاقلا لـخاد ةدوــجوملا  Behaviors مكحتلا رماوأ مادختسابف
ةدوـجوملا ديدحتلا تامالع نم ةمالع يأ ىلإ ةرشابم لاقتنالا اننكمي اهتباتكب موقن يتلا صوصنلا 

 . Interactivity ةيلعافتلا نم ديزملا ةفاضإل ، مليفلا لخاد

 ( Score لمعلا ةذفان يف تامالعلا دوجو حضوي : ٢٣ لكش ٣-  )
 

لـمعلا ةذفاــن يف رصانعلل ةبسنلاب ةتباث لظت تامالعلا هذه عضاومو ءامسأ نأ ركذلاب ريدجو ، 
لــمع دنع اهمادختسا لضفي كلذل ، لمعلا ةذفان لخاد اهب موقن يتلا تاريغتلا نع رظنلا فرصب 
تارداــكلا ماقرأ مادختسا نم ًالدب   ، Lingo ةجمربلا ةغل مادختساب مليفلا ةكرحب ةصاخلا رماوألا

مليفلا نم تارداك فذح وأ ةفاضإب ريغتت نأ نكمي يتلا . 
 

يتآلا لمعب موقن ةديدج ديدحت ةمالع ةفاضإلو : 
  New Marker يضارتفالا مسالاب ةمالعلا رهظتف ، تامالعلا ةانق لخاد رشؤملاب طغضن - ١

حيتافملا ةحول نم .   Enter طغضنو ةمالعلا هذهل هديرن يذلا مسالا لاخدإب موقن - ٢
 

ىــلعألا ىلإ رشؤملاب اهفذح ديرن يتلا ةمالعلا بحسب موقن ،  تامالعلا ةانق نم ةمالع فذحلو : 
لمعلا ةذفان نم اهفذح متيف ، تامالعلا ةانق جراخ لفسألا ىلإ وأ . 

 

يه قرط ةدعب ةذفانلا لخاد دوجوملا ةفلتخملا تامالعلا نيب لقنتلا اننكميو : 
تامالعلا ةانق راوجب ةدوجوملا مهسألا مادختسا :   *
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ةيلاتلا ةمالعلا ىلإ لاقتنالا متي .   Next Marker مهسلا ىلع طغضلاب
ةقباسلا ةمالعلا ىلإ لاقتنالا متي .   : Previous Marker مهسلا ىلع طغضلاب

رهظت يتلا ةمئاقلا نم ةمالعلا مسا رايتخاو .   Marker Menu حاتفملا ىلع طغضلا

لمعلا ةذفان يف )   Markers ةمئاقلا نم ةمالعلا رايتخا حضوي : ٢٤ لكش ٣-  )
 

متي مهسألا ةحول نم نميألا مهسلا ىلع طغضلاو ، حيتافملا ةحول نم   Ctrl حاتفم ىلع طغضلاب  *
لاــقتنالا متي رسيألا مهسلا ىلع طغضلاو   Ctrl حاتفم ىلع طغضلابو ، ةيلاتلا ةمالعلا ىلإ لاقتنالا

ةقباسلا ةمالعلا ىلإ . 
 

رهـظت ، تاــمالعلا ةانق راسي ىلع ةدوجوملا   Markers Menu ةناخلا نم  Markers رايتخابو  *
اــننكمي امك ، ىرخأ ةمالع ىلإ ديدحت ةمالع نم رشؤملاب لاقتنالل مدختست يتلا   Markers ةذفانلا
لــمعي رخآ مدختسمل تامالعلا ىلع تاميلعتلا وأ تانايبلا ضعب لاخدإل   Markers ةذفانلا مادختسا
فـلملا ىلإ ةدوعلا دنع ديدحتلا ةمالع ةفيظو ىلع فرعتلل ةنيعم ةظوحلمك وأ ، فلملا سفن ىلع 
ةفلتخملا مليفلا ءازجأ يف هلمع مت ام ركذت بعصلا نم نوكي فوس هنأ ثيح ، قحال تقو يف . 

ةراتخملا ةمالعلاب ةصاخلا تاقيلعتلا روهظو )   Markers ةذفانلا حضوي : ٢٥ لكش ٣-  )
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كلذ لمعلو : 
لـمعلا ةذفاــن نم ،   Markers ةمئاقلا نم وأ  ، Window ةمئاقلا نم ءاوس  Markers راتخن - ١

 . Markers ةذفانلا رهظتف
ةذفانلا نم رسيألا ءزجلا نم اهمسا راتخن ، لمعلا ةذفان لخاد ةنيعم ةمالع ىلإ لاقتنالل - ٢ . 

نــم نميألا ءزجلا يف رهظت فوس ةذفانلا نم رسيألا ءزجلا يف ةمالعلا مسا ىلع طغضلاب - ٣ 
ديرن امك هليدعتب موقنف رايتخا ةلاح يف لوألا رطسلا يف ةمالعلا مسا دوجو ظحالنو .   ةذفانلا ، 

فرح رخآ دنع رشؤملا عضوب موقن ، ةمالعلا هذهل تاقيلعت وأ تانايب ةفاضإ يف ةبغرلا دنع - ٤ 
دــيدج رطس ىلإ لاقتنالل حيتافملا ةحول نم   Ctrl + Enter حيتافملا ىلع طغضن مث ةمالعلا مسا يف

هيف تاميلعتلاو تانايبلا لاخدإل . 
 

ـفيرعتل   Scripts صوصن لكش ىلع ةمزاللا تاميلعتلا ةفاضإل مدختستو  : Frame Script ةانقلا
نـيعم رداـك يــف مكحتلا نكميف ، مليفلا يف نيعم ريغت ثودح دنع فرصتلا ةيفيكب جمانربلا ، 
املاط ، ىرخألا تاريغتملا عيمجو رداكلا اذه دنع ةعوضوملا   Sprites رصانعلا يف مكحتلا اضيأو
ةاــنقلا هذه لخاد جودزملا طغضلابو ، رداكلا اذه لالخ رمي   Playback Head ضرعلا رشؤم نأ
وأ تاـميلعتلا لاــخدإ اننكمي ثيح   ، Behavior Script يراوحلا عبرملا رهظي ، نيعم رداك دنع
اــمه نيرطس ةباتكب ماق دق جمانربلا نأ ىرنو ، رداكلا اذه دنع اهذيفنت ديرن يتلا ةجمربلا رماوأ 
اـنمق اذإ الــثمف ، دعب اميف رماوألا هذه ىنعم ىلع فرعتن فوسو   ، end و on exitFrame me

مـقر رداــكلا ىلإ ١   Playback Head ضرعلا رشؤم لقتني فوسف  ، go to frame 1 رمألا ةباتكب
 . on exitFrame رطسلا دوجول كلذو ، هنم جورخلاو رداكلا اذهب رورملا درجمب

 ( Behavior Script ةذفانلا حضوي : ٢٦ لكش ٣-  )
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رــصنع ءاشنإ مت دق هنأ دجن فوس   ، Cast رصانعلا ةذفان ىلإ رظنلاو ةذفانلا هذه نم جورخلابو
  . Cast Members رصانعلا يقاب لثم امامت  ، Script Cast Member

 ( Cast رصانعلا ةذفان ىلإ  Behavior Script مكحتلا رمأ ةفاضإ حضوي : ٢٧ لكش ٣-  )
 

نــم جورخلا درجمب ١ مقر رداكلا ىلإ زفقي فوس ضرعلا رشؤم نأ دجنس ، مليفلا ليغشت دنعو 
دـيدحت ةـمالع ىـلإ ضرــعلا رشؤم لاقتنا ديدحت اننكمي امك هدنع رمألا عضو مت يذلا رداكلا 

الثمف ، نيعم ءيش ثودح دنع اهيلإ لاقتنالا ىلإ جاتحن دق ةنيعم :    Marker

 Frame هاــنفضأ يذلا صنلا اذه ىمسيو  ، go to marker end .. on exitFrame me ةباتك اننكمي
اهديرن يتلا ةقيرطلاب .   Frame رداكلا يف مكحتي هنوكل كلذو  Script

اقحال اهيلع فرعتن فوس يتلا .   Scripts صوصنلا عاونأ نم ديدعلا كانهو
  


