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 MX  شالف يف ديدجلا وه ام

قيفوتلا هللا نم نيجار ) Flash MX(نم ةديدجلا ةيميلعتلا ةلسلسلا ىلاعت هنوعب مكعم أدبنس 
ىمسم تحتFlashنم ريخألا رادصإلا حرطب ) Macromedia(ةكرش تماق ثيح   ) Flash 

MX ( .   ةكرش تلاقو)Macromedia (       ةقباـسلا تارادصإلا نع ةفلتخم ةرادصإلا هذه نأ 
هذـهو  . بـيولا ىـلع ةددعتملا طئاسولا لمعل ةديدج ةروث نوكتس اهنأو لماعتلا ثيح نم    

مكمامأ هتهجاو ةرهاظلا عئارلا رادصإلا هذه يف ديدجلا نع ةعيرس ةحمل نع ةرابع سردلا       
  ) . ١(مقر لكشلاب 

  

  

  
   

  

  

  

  

  )١(مقر لكشلا 

،    جم اهدجاوت ليهستو ذفاونلا وه رهاظ لكشب هيلع زيكرتلا مت ام           ناولألا ةقد ليدعت ،ةعمت

  ثدح امك ) Flash5(و ) Flash MX(نيب ةريبك ةلقنلا نكت ملو . تاقبطلا ىلع فيفط ريغت 
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ثـيح  . ذـفاونلا ىلع ناك زيكرتلا نكل     . سماخلاو عبارلا رادصإلا نيب ةريبكلا ةلقنلا يف      

فارط أ يف اهريغو تبيركس نشكألاو ناولألاب ةصاخلا ذفاونلا عضو كناكمإب نآلا حبصأ           

  .ةلوهسب اهؤافخإو اهراهظإ ًاضيأ كنكمي ثيحب ةشاشلا

 ةثالثىلع ) Flash5(يف تناك صوصنلاو طوطخلا لثم ذفاونلا نم ريثكلا جمد مت دقو اذه 

ةدحاو ةذفان يف تحبصأ ةديدجلا ةرادصإلا عم نآلا  ،ذفاون  .  
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يه Flash MXيف تثدح يتلا تارييغتلا مهأ نم   :  

ويديفلا معد مت-١ مكحتلاو كضرع يف اهجاردإ كنكمي ثيحب ) AVI, MPG, Mov(لثم   

ويديف ررحم ةباثمب ةرادصإلا هذه نوكت نأل يدؤي امم ،اهب  .  

توصلاو روصلا تافلم لاصيإ معد مت      -٢ تاـفلمو روـص بلط كناكمإب نآلا حبصأو            

  .شالفلا ضرع يف اهجاردإ نود ًايجراخ توص 

تاقبطلا يف تادلجم   -٣ صاوخلا دحأ هذهو     ًالعف اهانمتأ تنك يتلا      نآلا كناكمإب حبصأ   .  

تاقبط ىلع تايوتحملا نوكت ثيحب رصانع ةدع نم نوكم         Symbolرصنع يأ ريسكت       .

لـك كيرحتل جاتحت نلو دلجم لخاد هعضوب لاكشأ نم نوكملا لكشلاب مكحتلا كنكمي يأ               

ةمهم ةزيم ًاضيأ هذهو    Flash5ةرادصإل فلملا ظفح ةيناكمإ     . ةدح ىلع رصنع     يفرتحمل     

يف Flash5هلمع عيطتسي ال ام لمعب موقأ نآلاف . ةقباسلا ةرادصإلا  Flash MX ظفحأ مث  

ىلع FLAيردصملا فلملا   Flash5 يلمع لمكأ مث  .  

ناولألا عضو نيسحت مت-٥ قباسلا نم ةقد رثكأ حبصتل    .  

ريرحتلا نيسحت مت-٦ رحت ةطقن روهظ متي ثيحب زومرلاو لاكشألا نكامأ صخي اميف    ري  
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قباـسلا يـف انك دقو لكشلل تايثادحإلا ديدحت يف ربكأ ةقد كئاطعإل ضرعلا ريبكت دنع                

  .كلذ نم يناعن 

ةزيم   -٧ موقي زمر يأ رايتخا دنع يلاتلابو هيف حاولألا جمد مت ثيح       ))ةيصاخلا شتفم ((   

حوـلب اهضرع متيو زمرلا كلذل ةنكمملا تارثؤملاو صئاصخلا نع ثحبلاب سكام شالف             

  .ةذفانلا نم ينيميلا مسقلا ىلع وأ ةذفانلا لفسأ عضو تي دحاو

حولب ةديدج رصانع ةفاضإ مت       -٨ رـصانعلا يـهو     )Components (ىمسي تننوبمكلا   

  )) .يلدابتلا طيبرتلا((ماظن يف ًامادختسا رثكألا 
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  )MX(شالف جمانرب تاودأ 

ىلع سردلا اذه يف فرعتتس شالف جمانرب يف ةمدختسملا تاودألا مظعم   )MX   (ةحول 
مهأ ىلع    يوتحت : ةيسيئرلاتاودألا   جمانربلا اذه يف ةمدختسملا      تاودألا  اذـه يوتحيو     

،ةادأ لثم    تاودألا ىلع حوللا     ،    ديدحتلا صنـلا ةادأ مـسر ةادأ ،نيوـلتلا لطـس ةادأ             
     ، ةاـحمملا ةادأ،ملقلا ةادأ ،ةاشرفلا       ةادأرئاودلا مسر ةادأ ،ليطتسملا ميـجحتلا    ةادأ,   ةادأ ,  

هـنأ اـمك سوردلا عم ًايجيردت تاودألا هذه ةمهم حرش متيس             , )خلأ(ريغصتلاو ريبكتلا   
اهيلع سواملا عضو لالخ نم       ةادألك ةمهم ةفرعم كنكمي      ةحول نيبي   ) ١( مقر لكشلا   ,  

  .ةيسيئرلا تاودألا 
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   )١( لكشلا 

  

ناولأب وأ لمعلا ناولأب مكحتلا       ةحول يهو تاباتكلا وأ   لاكشألا  نيمسق ىلإ ةمسقم       مسقلا ,  
مكحتلا وأ لكشلا نول رايتخال       يناثلامسرلا طخ نول رايتخال لوألا       نم نوللا راهظإ يف      

مقر لكشلااهريغو هراهظإ مدع    )٢. (   

  
   )٢( لكشلا 

تاقبطلا ةذفان عضو متي اهيفف ادج ةمهم يهو       رييغتب مكحتلا متي ةددحم تاقبط يف تانئاكلا   
وأ ليدعتلا نم اهتيامح وأ اهئافخإ كلذكو   اهبيترتوةقبطلا سفن ىلع نيترقن طغضلاب اهمسأ         

   ) .٣( لكشلا . اهفذح

  

  

   )٣( لكشلا 

تاراطإ ىلإ مسقم نمزلا و تاراطإلا        طيرش لك   ًايضارتفا,   اث لثمي راطإ   ١٢  , ةدحاو ةين    
شالفلا مليفميظنتو تاراطإلا ةكرح قيسنت هلالخ نم متي     ) .٤( لكشلا ...  
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   )٤( لكشلا 

  

)) يلدابتلا طيبرتلا ((ماظن يف ًامادختسا رثكألا رصانعلا يوحت يهو        ) Components(حول  
   ) .٥( لكشلا , 

  

  

  

صئاصخ مظعمب مكحتت يتلا يهو صئاصخلا        ةحول ةدوـجوملا لاكـشألاو شالـف      فلم   
   ) .٦( لكشلا , ةمداقلا سوردلا لالخ اهيلع فرعتتسو هنمض 

  
   )٦ ( لكشلا

شالـفلا مليفل ةيجمربلا رماوألا       ةفاضإلجأ نم مدختست يهو نشكألا وأ ثادحأل         ا ةحول   ,
   ) .٧( لكشلا 
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   )٧ ( لكشلا

حرش اذه ناك جمانربلا نمض ةدوجوملا تاودألا حاولأمظعمل طسبم   .  

  

 : العربیة باللغة الكتابة

يبرعلا مدختسملل شالف جمانرب يف روصقلا عضاوم مهأ نم       ا ةـغلل همعد مدع         ,ةـيبرعل  
هـنا الإ   . ةيبرعلا ةغللاب صوصن ىلع هتاودأ قيبطتل هدحو هيلع دامتعالا نكمي ال يلاتلاب           

معدـي يذـلا   )Corel Draw(  جمانرب مادختسا قيرط نع روصقلا اذه زواجت ناكمإلاب   
) Adobe Illustrator(فلم ةغيصب هريدصت مث نمو بولطملا صنلا دادعإل  ةيبرعلا ةغللا
نع وأ شالف جمانرب ىلإ يبرعلا ماسرلا جمانرب قيرط   .  

  

   :Corel Draw جمانرب

مث ليروكلا جمانرب     لغش - ١ اـضيأ كـنكمي    ةبولطملا ةرابعلا ةباتكل صنلا ةادأ مدختسا   
   .ةبغرلا بسح همساو هنولو طخلا مجح رايتخا

دـعب    ,تاءانحنا ىلإ صنلا ليوحتل) Corel Draw(يف ةصاخ ةادأ مدختسنس نآلا  - ٢  
اهتبتكيتلا ةرابعلا ليلظت رتخأ    )Arrange<Convert To Curves (ةيسيئرلا ةمئاقلا نم,   

متـهت ال     ، فورـحلا نيـب دـعابو مـسق دق تاءانحنا ىلإ صنلا ليوحت نأ ظحالتس                
   .شالف نمض للخلا اذه حلصنس كلذل
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لصحتس مث نمو صنلا ريدصتل     ) File<Export(رتخأ ةيسيئرلا ةمئاقلا نم كلذ دعب        - ٣
   ,ريدـصتلا ةيعون رايتخاو هريدصت دارملا فلملا ةيمست كنم بلطي يراوح عبرم ىلع            

طغـضا مـث    ةلدـسنملا ةمئاقلا نم ) Adobe Illustrator  AI(رتخا مث فلملل امسا بتكأ   
)Export (مث) OK ( , ليروكلا يف هلعف كيلع ام لك اذه.  
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نم ةقباسلا تاوطخلا يف هانددع     أ يذلا صنلا داريتساب مقو شالف جمانرب ىلإ  بهذا          - ٤
   .هتظفح يذلا فلملا ددح مث )File<Import(رتخا شالف جمانربل ةيسيئرلا ةمئاقلا

  

رـتخأ ةيسيئرلا ةمئاقلا نم رمألا اذه حيلصت لجأ نم عطقم رهظي صنلا نأ ظحال                 - ٥
)Modify<Break Apart( , حاتفم طغضاShiftسيألا رزلا مدختسا مث حيتافملا ةحول يف ر  

مـقو حيتافملا ةحول يف نميألا مهسلا مدختسا مث فرح يأ ىلع ةدحاو ةرم رقناو سواملل                
سـفن ررك   , فرحلا اذه عم فورحلا قصتلت ىتح ىنميلا ةهجلا ىلإ صنلا ةيقب ةحازإب             

  .ةديج ةيعونب لماكتم صن ىلع لصحت ىتح ىرخألا ةمسقملا ءازجألا ةيقب عم ةقيرطلا 

طغـضا طقف      , ةبغرلا بسح هسايقم  و طخلا نول ريغت نآلا كنكمي       Ctrl+A   ةـحول يـف  
سايقملا ديدحتل سايقلا ةادأو طخلا نول ريغتل  نيولتلا ةادأ مادختسا مث حيتافملا  .  

  

ماسرلا جمانرب    :يبرعلا 

جمانرب ةهجاو يف ديرت يذلا صنلا بتكا - ١ يبرعلاماسرلا  ةيسيئرلا    .  

رتخا جمانربلل ةيسيئرلا ةمئاقلا نم       - ٢  )Edit<Minimize & Copy  (   زاـهج ظفحيـس
  .ةركاذلا نمض ىلوألا ةوطخلا يف هتبتك يذلا صنلا نم ةخسن رتويبمكلا 

يف بغرت يذلا ناكملا يف اهب رقناو صنلا ةادأ مدختسا شالف جمانرب ىلإ نآلا دع                 - ٣  
ىـلع طغضاو حيتافملا ةحول مدختسا نآلا          ,صنلا ةفاضإ   )Ctrl+V (    صنـلا قاـصلإل
روـهظ ظحالتـسف ةيبرعلا ةغللا معدي ال شالف جمانرب نإ املاطو              ,ةركاذلايف ظوفحملا     

  . ةءورقم ريغ زومر لكش ىلع صنلا
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وأ طوطخلاـب ةـمئاق ىـلع يوتحت يتلا ةلدسنملا ةمئاقلا رتخا صئاصخلا حول نم                - ٤  
فرحألاـب أدـبت طوـطخلا نـم ةعومجم دجتس             ,كزاهج يف ةدوجوملا تاتنوفلا     AXt 

يبرعلا ماسرلا جمانربب ةصاخلا طوطخلا يه      هذه . ةيزيلجنإلا دـيرت يذـلا طخلا رتخأ        
طـخلا مـجح نم هديرت ام نآلا قبط         , ءورقملا يبرعلا صنلا ىلع تلصح كنأب ظحالو        

   ) .١ ( لكشلاصئاصخلا حول لالخ نم كلذو هنولو 

  

  
   )١  (لكشلا

صنلا ةدوج نيسحتب نآلا موقنس     - ٥  رـتخا شالـف جماـنربل ةيـسيئرلا ةمئاقلا نم         .   
)View<Antialias Text(.  
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يف ةكرحلا ءاشنإ   )MX( شالف 

ةيفيك سردلا اذه نم ملعتنس ةطقن ىلإ مليفلا يف ةطقن نم روصلا وأ لاكشألا كيرحت ةيفيك   
ةـينيبلا ةـكرحلا ةقيرط   ( امهو شالف يف ةكرحلا ءاشن      إل نيتقيرطكانه هنأ ثيح ىرخأ     

اـتلك حرـشب سردـلا اذـه يف هللا ءاشنإ موقن فوسو             ) راطإولت راطإ ةقيرط    , رطألل
  .ةبسانملا ةلثمألا عم نيتقيرطلا 

أدبت نأ    لبق ثيح نم شالفلا مليف صصخت فيك ملعتت نأ          كيلع:   ةـيفلخلا نوـلو     هداعبأ   
  .....ةيناثلا يف تاراطإلا ددعو 

رتخا ةيسيئرلا ةمئاقلا نم  )Modify < Document( ىلعطغضا وأ  ) Ctrl + M(  رهظي 
مث نمو) Document Properties( راوحعبرم كل  ءاـشت اـمك مليـفلا صيصختب    موقت    ,

  ) .أ ( لكشلا 

  
  )أ  ( لكشلا
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موقن فوس اننأ ضرف ىلع تاوطخلا نوكتف هرخآ ىلإ دهشملا لوأ نم ةرئادكيرحتب    :  

ديدحت دعب مث تاودألا طيرش     نم ةرئادلا ةادأ رتخا    . ١ نول     يجراـخلا طخلاو   ةئبعتلا   
يف ءادوس ةرئاد ىلع تلصحكنأ ظحال , دهشملا نم رسيألا بناجلا يف ةرئادلا مسرب موقن  
   .١مقر راطإلا دنع نمزلا طيرش

اهلوحن مث يجراخلا طخلاو ةئبعتلا نول ديدحت لجأ نم ةرئادلا           ىلعجودزملا رقنلاب مق    . ٢  
ةمئاق نم) Convert to Symbol( رمألالالخ نم زمر ىلإ   )Insert (طغضلا لالخ نم وأ  

لكشلا راوحلا عبرمرهظيف F8رز ىلع  رايخلا ددحن) ١(   Graphic طغضن مث  OK.   

  
  )١ (لكشلا

موقي زمر ىلإ    لكشلادعب   ةبتكملا يف مسرلا ظفحب شالف  ةـيؤر نـكمي عورشملل ةصاخلا    
ةمئاق   نم Libraryرمألا لالخ نم كلذ       )Window ())     تابتكملا عم لماعتلا حرشب موقنس

ةمداقلاسوردلايف   (( .  

راطإلا ديدحتب    موقنسواملا مادختساب نآلا    . ٣ رزلاـب ةقبطلا سفنل نمزلا طيرش نم        ٢٠   
رمألا ةعيرسلاةمئاقلا نم راتختو نميألا   )Insert Keyframe (رزلاطغضن وأ  F6 .  
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نمزلا طيرش حبصيس     ثيح يف ةرئادلا كيرحتب موقت      مث اذكه  ةـهجلا ىـلإ مـسرلا       عبرم   
  . سواملا مادختساب ةلباقملا

ددحن نميألا رزلاب سواملا مادختساب كلذو مليفلا ىلإ ةكرحلا   ةفاضإبموقن فوس نآلاو    . ٤  
يرـسلا ةـمئاقلا نـم راتخنو نمزلا   طيرشيف لوألا راطإلا   Create Motionرـمألا ةع   

Tween هتهاب ءاقرز ةيفلخ هل مهس لكش ىلع نمزلا طيرش حبصيف    

  

  

ةكرحلا لمعت ال هنأ ملعلا عم ةعمجملا تانئاكلا وأ زومرلا عم الإةينيبلا    .  

يرز ىـلع طغظلا لالخ نم هب         انمقام رابتخاب موقن نآلا     . ٥  )Ctrl+Enter ( نأ  بـجي  
  : )٢(لكشلا يف امك ةكرحلا نوكت 

 

  )٢(لكشلا 

  

  
  )٣(لكشلا 
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مقر لكشلا    نيبي هاجتا بسح نارودلا لدعم ديدحت نكمي ثيح ةينيبلا ةكرحلا          تارايخ) ٣(   
نكميو ةينيبلا ةكرحلا ءاغلإ نكمي اضيأ        سكعلابوأ ةعاسلا براقع     تاراـيخ ديدحت اضيأ     

لوصولا ةعرس وأقالطنالاةعرسل لوهسلا    .  

 

 

ىلع ةكرحلا هذه     دمتعت لاكشألل ةبسانم يهو راطإ لك يف ضرعلا ةحفص تايوتحم         ريغت   
ةينيبلا ةكرحلا نم ربكأ فلم مجحل جاتحت راطإلا ولت         راطإلاةقيرط نأ ملعلا عم     (ةدقعملا    ( 

.  

اهلوخدو ةركلا قالطنا يه لاثملا ةركفو ةلسلا ةركل بعلم          ءاشنإبموقنس اننأ ضرف     ىلع  
لكشلا يف وهو ًازهاج      لاثملامكل عضأس ةرئادلا يف      ليلقلا عم مكتربخل لاجملا عدأو     ) ٤( 
  : لاثملاكلذ ىلع قيلعتلا نم 

 

  )٤(لكشلا 

لكشلا اذه نإ نورت  امك مدختسا دقلو ىلوألا ةكرحلل ةبسنلابدقعم  وـلت راـطإلا ةقيرط ان    
كرـحن مـث يحاتفم راطإ ةفاضإب موقن راطإ لك دنع ثيح             ًاعبطبعلملا مسر دعب راطإ       
ضرألا ىلع اهطوقسو ةرئادلا اهلوخدىتح اذكهو ًاليلق ةركلا  ىلإ ةركلا ليوحت ىسنن الو ( 

  .  )زمر
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ينيبلا ريغتلا  )جنفروملا ريثأت  ( لاكشألل 

ملعتب سردلا اذهب     موقنس  نـع اـهتينب يف فلتخت ىرخأ لاكشأ ىلإ لاكشألا ريغت            ةيفيك   
ةيداعلا ةقيرطلاب ىلوألا ريغتلا اذهل نيتقيرط حرشب        موقنفوسو اهتينب يف لخادتلا قيرط        

فوـسو هب مكحتلاو ريغتلا طبض لجأ نم ًادج ةديفم يهو  ليوحتلاطاقن مادختساب ةيناثلاو    
يرط لك نع نيلاتلا    نيلاثملالالخ نم كلذ دهاشن      لوـحتلا ةيفيك لاثم لك حرشي ثيحب ةق         

  :٣و٢و١دادعألا نيب 

ةقيرطلا -ًالوأ   :ةيداعلا 

مقرلا ةباتكبموقنو  صنلاةادأ راتخن . ١ ةقطنم يف ١  يثلث لغشيل ةريبكتب موقن مث مسرلا   
طغضلا رارمتسا عم ميجحتلا ضباقم بحس قيرط        نع ةادألا لالخ نم م     سرلا ةقطنم   

ميجحتلا نوكي نأ     نم) Shift( حاتفمىلع   لكشلا ىلع ةظفاحملاو   يزاوتم  رسكب موقن مث   ,  
ةمئاقنم Break Apart رمألا لالخ نم رصانعلا  )Modify(.  

طغضن مث سواملاب هيلع رقنن ١٥راطإلا دنع. ٢  F6 رزلا طغضن مث يحاتفم راطإ ةفاضإل  
Delete مقرلا فذحل مقرلا ةباتكب موقن مث    ١  ةوطخلا سفن هيلع يرجنو  ٢  كلذـكو  ةقباـسلا    

راطإلا دنع٣مقرلا  ٣٠.  

رش حبصي فوس اهرصانع رسكو ةثالثلا ماقرألاةباتكدعبو نآلا . ٣   اذكه كدنع نمزلا طي  

  
ماقرألل ينيبلا ريغتلا ءارجإب نآلا موقن        فوس طيرـش نم دحاو مقر راطإلا رتخا       , ةثالثلا 

عون نم ةكرحلا     راتخن) Properties(حول نمو نمزلا      )Shape (ةمئاقلا   نم  Tween  اـمك 
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  ).١(مقر لكشلا يف 

  

  
  )١(مقر لكشلا 

نمزلا طيرش نأ ظحالت فوس حتاف رضخأ هنول مهس ىلإ لوحتدق    ةوطخلا سفن رركنو ,  

  

  

طيرش حبصيف    ١٥مقر راطإلا دنع   اذكه كدنع    نمزلا  طغـضلاب مليـفلا     رابتخابموقن   نآلا   
يف امك رهظيف) Ctrl+Enter(رزلا ىلع    ) ٢ (مقر لكشلا 

  )٢(مقر لكشلا 

قباسلا لاثملا يف  انظحال ماـقرألل يـنيبلا ريغتلا ءانثأ زيكرت مدعو هيوشت كانه نأ   فيك   
تاريغتلا كلتب مكحتلل ليوحتلا طاقن روديتأيانه يلاتلابو ةثالثلا   .  

  

طاقن ةقيرط-ًايناث   :لوحتلا  

ىلإ   ةدوعلاب دـنع لوحت طاقن ةعبس ةفاضإب موقن اهل انلصو ةطقن رخآ دنع قباسلا              لاثملا   
نم ١راطإلا ةمئاقلا نم رمألا لالخ   Modify  ةيعرفلاةمئاقلا   Shape رايخلا Add Shape 

Hint نم وأ ةطقن لكل رايخلا سفن ىلع طغضلا لالخ   Ctrl+Shift+H ,ةعبس اندنع رهظيف  
ضعبـلا اهضعب قوف رمحأ      اهنول طاقن   اـياوز ىلإ اهبحسب سواملا ةطساوب موقن       



١٨  

  

  ):٣(مقر لكشلا يف امك ةفلتخم 

  

  
  )٣(لكشلا 

ىلإ بهذن   نآلا مقرراطإلا  غلإ دنعو ةفلتخم اياوز ىلإ طاقنلا بحسب موقنو١٥  دـيدحتلا ءا   
دق هنأ     ظحالن مـقر راطإلا نمض طاقنلاو رضخألا ىلإ طاقنلا نول   لوحت  نوـللا ىـلإ   ١   

ةـياهنلا راطإ يف ءارضخو ةيادبلا راطإ يف ءارفص طاقنلا نول           نوكيًامئاد  ((رفصألا     ((
راـيخلا ل  ليوحتلاطاقن راهظإلو   عفن اهروهظ مدع لاح يف  )Show Shape Hints ( نـم 

لكـشلا يف امك     ٣٠راطإلاو ١٥راطإلا دنع ةقباسلا ةوطخلا سفن ررك     نو, )View(ةمئاقلا  
  .)٤(مقر 

  
  )٤(مقر لكشلا 

  

رزلا ىلع طغضلاب لمعلا      ذيفنتب موقن نآلا  )Ctrl+Enter (يف امك  رهظيف مقر لكشلا       )٥( :
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  )٥(مقر لكشل ا

   



٢٠  

  

 

MX 

تاقبطلا مادختسا نإ شالف يف ًادجمهم  لمعلا ، ميظنتل   موقت امدنعو  ىلع رصانعلا ريرحتب   

تاقبطلا ىلع   ةدوجوملارصانعلا ىلع رثؤت ال اهيرجت يتلا ريرحتلا تايلمع نإف ، ةقبطلا              

   ):١ (مقر لكشيف امك اهب صاخلا تقولا طيرش اهل اهئشنت ةقبط لك ، ىرخألا 

  

  

  

  

  

مقر لكشلا  )١(  

  :تاقبطلا عاونأ

عاونأ ةعبرأ كانه يهوتاقبطلل  ـ ةـيليلدلا ةـقبطلا ـ عانقلا ةقبطلا ـ ةيداعلا ةقبطلا      : ( 

رمألا مزل نإ ةلثمألا عم ليصفتلاب اهحرشب موقنسثيح) دلجملا ةقبط  :  
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ةقبطلا -ًالوأ   :ةيداعلا 

طقف ةقبطلا كلت     ديفت صانعلا لصف  يف  ىـلع نيلخادتم نيرصنع مسر دنعف اهضعب نع ر          

نمـض همـسر متي نأ رصنع يأ مسر دنع لضفي   كلذلدحاو لكش ناحبصي ةقبطلا سفن        

مسالا ىلع جودزملا رقنلا قيرط     نعةقبط يأ مسا رييغت نكميو      , ةلصفنم ةقبط  نـكميو  ,  

نلا لالخ نم عانق وأ ةيليلد      ةقبطلاهليوحت وأ ةقبطلا كلت صئاصخ ليدعت اضيأ         رزلاـب رق    

  ) .Properties(رمألا رايتخاو ةقبطلا ىلع نميألا 

ةقبطلا -ًايناث   :ةيليلدلا 

ةاذاحم دنع عجرمك اهمادختسال ةيليلدلا تاقبطلا        ءاشنإب موقن رـصانعلا عـضاوم     طبضو   

اهتكرح ءانثأرصانعلاهعبتت يذلا راسملا ءاشنإل ةكرحلا ليلد تاقبطو مالفألا نمض          عم  (( 

مليفلا ضرع دنع رهظي ال ةيليلدلا      ةقبطلانمض بتكي وأ مس     ري ام لك نأ ملعلا     لاثمكو , )) 

تاوطخلا نوكتف ةيئاوشع تاراسمب اهكيرحتوةركمسرب موقنس اننأ ضرتفن كلذ ىلع   :  

ًاعم راطإلاو ءلملا نول ديدحتل جودزملا رقنلاب سواملاب         اهددحنوةركلا مسرب موقن     .١  

رزلا ىلع طغضلا لالخ نمزمر ىلإ اهلوحن مث   F8 رايتخاو Graphic. 
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راطإلا دنعيحاتفم راطإ جردن    . ٢ ةقبط ةفاضإ رز ىلع طغضن مث لمعلا ةقبط ددحن          ٣٠   

مقر لكشلا لثم تاقبطلاو نمزلا طيرش نوكي نأ بجي  ةيليلد   )٣:(  

  

مقر لكشلا  )٣(  

ةقبطلا نم    ١مقر راطإلا ددحن  . ٣ صاصرلا ملق    مادختسابو ةيليلدلا  ال طخ مسرب    موقن     

ضرـعلا ءاـنثأ ةركلا هيلع ريستس        يذلاراسملا وه طخلا كلذ نوكيس ثيح نيعتلا ى         لع  

  ):٤(مقر لكشلا يف امك طخلا نكيلو 

  

مقر لكشلا  )٤(  

  

رتخا لئالدلا ىلإ زفقلا ةزيم       ليعفتب نآلا موقن  . ٤ مسرلا لئالد    رمأ   )guides(   رمأ ةمئاق نم
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لئالدلا ىلإ زفقلا رمأ رتخا مث)view(ضرعلا   ،) snap to guides( , ةقبطلا ىلإ نآلا لقتنن

مقر راطإلا دنعو طيخلا سأر ىلإ ةركلا بحسب موقن مث          ١مقرراطإلا ددحنو ةيسيئرلا      ٣٠ 

نأ نيتلاحلا يف بجي ثيحب       لباقملاطيخلا سأر ىلإ ةركلا بحسن       سواـملا برـق رهظت      

طيخلاب ةرئادلاطابترا ىلع لدت ءادوس ةرئاد       زـب رـقنلا لالخ نم ةكرحلا فيضن نآلا         ,  

ىـلع طغـضلاب مليفلا   ذيفننمث , )Create Motion Tween (رمألارايتخاو نميألا سواملا   

)Ctrl+Enter.(  

ًاثلاث عانقلا ةقبط-   :  

تاقبطلا نم عونلا     اذه امعألاو عدخلا لمعل ًادج    ديفم  عانقلا ةقبط عضو متي ثيح ةينفلا ل        

ةقبطلا كلت نم ةنيعم ءازجأ راهظإ وأ ءافخإل ىرخأ         تاقبطةدع وأ ةقبط قوف      قطانملاف ,  

ةعنقملا ةقبطلا نم رهظتس يتلا طقف يه       عانقلاةقبط نم ةءولمملا     ةـقبط ًاـمئاد نوكتو     ,  

  :يه هتاوطخ كلذ نع طيسب لاثم حرشب موقنسو, ةعنقملاةقبطلا قوف عانقلا 

عانق اهلعجل ةيناثلاو اهيلع ةباتكللىلوألانيتقبط ىلإ جاتحن . ١   ةيناث ةقبط ةفاضإب موقن ,  

ةقبط ةفاضإ رز     ىلعطغضلا لالخ نم     اهيمسن   ىلوألا  ىـلع جودزـملا رقنلاب      ةركلا   

  .ةباتك اهيمسن ةيناثلاو اهمسا

راطإلا دنعوةباتكلا ةقبط راتخن    . ٢ نكيـلو صنـلا بتكن ةباتكلا ةادأ رايتخاب       ١   Pleas ١ 
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Moment ىلإ هلوحن مث مسرلا ةحاسم مظعم لغشي ىتح          هربكنو رز ىـلع طغضلاب     زمر   

F8 عون   نم  Graphic راطإ ةفاضإب موقن     مث راـطإلا دـنع    يحاتفم  ىـلع طغـضلاب     ٢٥   

  .F6رزلا

راطإلا دنعو اهيلع رقنلاب اهددحن ةركلا      ةقبطلاىلإ لقتنن   نآلا  . ٣ دنع ةركلا مسرب موقن     ١   

ًاقباس انركذ امك ضرعلا دنع رهظي ال هنأل ةئبعتلا نول مهي           الثيح صنلا ةيادب     لوحن  مث,    

عون نم F8رز ىلع طغضلاب زمر ىلإ ةركلا   Graphic دنع يحاتفم راطإ ةفاضإب موقن مث  

ىلع طغضلاب ٢٥راطإلا صنلا ةياهن ىلإ سواملا ةطساوبةركلا كرحن F6رزلا   .  

ةرـكلا ةقبط نم لوألا راطإلا ىلع طغضن ثيح ةركلا ىلإ            ةكرحلاةفاضإب نآلا موقن    . ٤  

رمألاراتخنوسواملل نميألا رزلاب   )Craete Motion Tween(.  

ايتخاو نميألا سواملا رزب اهيلع طغضلاب ةركلا ةقبطلعانقلاةفاضإب موقن نآلا . ٥ رمألا ر  

Mask ةقبطلا زمر ريغتي كلذبو    

  

  ):١(مقر لكشلا يف امك 
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مقر لكشلا  )١(  

  :ضرعلا نوكي)Ctrl+Enter(طغضلاب مليفلا رابتخاب موقن نآلا . ٦

ةشاش نم  دهشملاةنياعم نكمي   : ةظحالم  ةـقبطلاو عاـنقلا ةقبط نيمأت لالخ نم مسرلا             

رز ىلعطغضلاب ذيفنتلاو ةعنقملا   Enter.  

حرشب نآلا موقنس     ـ عيمج يف ةغلابلا اهتيمهأل ًارظن عانقلا ةقبط تاقيبطت نع رخآ           لاثم   

هرـيبكتو صـن ةباتك ةركف لوح رودت ثيح ًادج ةطيسب يه انلاثم          ةركفو, ةينفلا لامعألا   

يه سردلا تاوطخو رارمتساب هنمضناولألاريغت يلاتلابو   :  

  

اهيمسن عانق ةقبطىلوألا نيتقبط ئشنن . ١  Text اهيمسن ةعنقم ةيناثلاو  )Colors(.  
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مسرب موقنو Colorsةقبط راتخن   . ٢ ةبغرلا بسح ةيئاوشع ناولأب هنولنو       ليطتسم    ًالثـم  

راطإلا دنع ةقبطلا سفنل يحاتفم     راطإفيضنو  ) ٣(مقر لكشلا يف امك      اب ٤٥  ىلع طغضل   

اهتمالسل ةقبطلا كلت نيمأتب موقنمث F6حاتفم   :  

  

مقر لكشلا  )٣(  

نكيلو صن ةباتكب     موقنو)Text(ةقبطلا راتخن نآلا    . ٣  )COLOR (زـمر ىـلإ هلوحن      مث  

حاتفم   ىلعطغضلاب    F8 عون نم   Graphic ةذـفان قوـف ىـلإ سواملا ةطساوب         اهبحسنو  

حاتفم ىلع طغضلاب     ٤٥راطإلا دنع اضيأ يحاتفم راطإ فيضن مث      , مسرلا  F6 بحـسن   مث  

  .مسرلاةذفان لفسأ ىلإ صنلا 

راطإلا ىلع نميألا رزلاب سواملاب رقنلا قيرط نعصنللةكرحلا ةفاضإب موقن . ٤  ١   

  

  . )Craete Motion Tween (رمألا راتخنو)Text(ةقبطل 
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ةقبطل عانقلا ةفاضإب موقن نآلا. ٥  Text سواملا رزب اهيلع طغضلاب رمألا رايتخاو نميألا   

Mask مقر لكشلا يف امك ةقبطلا زمر ريغتي كلذبو  )٤:(  

  

مقر لكشلا  )٤(  

ىلع طغضلاب مليفلا رابتخاب موقن نآلا. ٦  Ctrl+  

  

ةقبطلا -ًايناث   :دلجملا 

فينصت يه طقف     اهتدئاف اـيازم نم ةزيم يهو اهيلإ لوصولا لهسيل دلجم نمض           تاقبطلا   

Flash MX ةديدجلا.  
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تابتكملا عملماعتلا  ١ 

ممصملا ىلع لهست يتلا رومألا ضعب سردلا اذه يف ملعتس تابتكملا مدختست ثيح لمعلا   
عم لماعتلا كلذكو ًاقبسم ةممصملابلاوقلا مادختسا كلذكو , طئاسولا عيمج مادختساو ظفحل  

اهيلع اوجرعي مل باتكلا نم   ريثكلانكلو ًادج ةمهم يرظن يف اهربتعأ ةكرتشملا تابتكملا           
اهديرأ يتلا ةركفلامكللصوأ نأ ينقفوي نأ هللا نم وجرأف اهقح اهوطعي ملو        نأ ملعلا عم ,  

متي يتلا خسنلا ددع رابتعالا نيعب ذخأيال شالف نأل فلملا مجح نم للقي زومرلا مادختسا   
  . زمرلا نم اهديلوت

مقر لكشلا نم ةبتكملا ةذفان ىلع ًالوأ         فرعتنس  Library رمألالالخ نم رهظت يتلا     ) ١( 
ةمئاق نم  )Window (ىلع طغضلاوأ  )Ctrl+l(:  

  
  )١(مقر لكشلا 

رز نم ةبتكملا لالخ نم زمرلا ءاشنإ ًامئاد لضفي  Options رمألا راتخن  New Symbol 
ةذفان يف زمرلا ريرحت لجأ نم        كلذو مـقر لكشلا يف امك دهشملا ةذفان نع          ةلقتسم   )٢ (

, مليف يأ ديقعت نم للقي امم زمر لك        ل لقتسمنمز طيرشو تاقبط دوجو نم ديفتسن ثيح        
  :مسرلاةذفان ىلإ ةبتكملا نم اهخسنب موقن مث 
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  )٢(مقر لكشلا 

ىلع طغضن دهشملا ىلإ لاقتنالل       و  Scene قباسلا لكشلا يف   امك يأ ةفاـضإ نكمي الو     ,  
رمألا قيرط نع الإ عورشملا ةبتكم ىلإ شالف نمضةأشنموأ ةدروتسم ةمسر    Convert 

to Symbol ةمئاقلا نم  Insert,   

الو ـ ليفلا  نمض هعضوو دوجوم رصنع مادختس      بتكملا رمأ  راتخن م  ةمئاق نم   Library ة   
مسرلاةذفانىلإ ةبتكملا نم بولطملا رصنعلا بحس  نمث ، windowةذفانلا رمأ   .   

نع الإ اهليدعت نكمي ال ةبتكملا نم ةذوخأملا زومرلا ةفاكو   :نيقيرط 

ةـمئاق  نـم  Break Apartرمألا لالخ نم زمرلا رصانع رسك . ١  Modify رزـلا  وأ  
Ctrl+B.  

رييغت دنع هنأ ةظحالم عم هيلع جودزملا رقنلابةبتكملا ةذفان نم يسيئرلا زمرلا ليدعت     . ٢  
كلذـل ةذوخأملا خسنلا ةفاك ليدعت ىلإ رمألا         اذه يدؤي فوس ةبتكملا نم يسيئرلا زمرلا       

  .زمرلا

  :يجراخ جمانرب مادختساب ريرحتلا لجأ ن مـ

    . هديدحتل بولطملا رصنعلا ىلع رقنا. ١
ةمئاق نم edit withرمألا رتخا . ٢  options ريرحتلا جمانرب ءاقتنا راوح عبرم رهظي  

     . select external editorيجراخلا 
رقنا مث ، بسانملا جمانربلا نع ثحبا. ٣  open .     
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  .ةبتكملا نمض رصنعلا ثيدحتب شالف موقي , هظفحا مث رصنعلا ريرحتب مق. ٤

   ةبتكملا نمض ةدروتسملا رصانعلا ثيدحت ـ
    . ةبتكملا نمض دروتسملا فلملا قتنا . ١
ةمئاق نم updateثيدحت رمأ رتخا . ٢  options .     
ثيدحتلا رز ىلع رقنا ,update mediaثيدحتلا عبرم رهظي . ٣  update .  

  

شالف يف ةكرتشملا ةبتكملا  MX:  

شالف   نمضتي  MX ةـينفلاو ةزهاـجلا رارزألاو تاـطقللاو موسرلا نم          ةريبك ةعومجم  
ألا لالخ نم   موسرلاكلت ضارعتسا نكميو تاوصألاو       نـم  Common Libraries رـم  

لكشلا يف امك Windowةمئاق     

  
بحس لالخ نم عورشم يأ لخاد نم ةكرتشملا بتاكملا مادختسا نكمي             ثيح   رـصانعلا  
  .حيحص ريغ سكعلاو عورشملا ةبتكم ىلإ اهنم

ةبتكم عورشملا ةبتكم لعج وأ ةصاخ ةبتكم ءاشنإ ـ عيراشم يف اهمادختسال ةكرتشم   
  :لالخ نم ىرخأ



٣١  

  

  
اهعضو ديرت يتلا رصانعلا داريتسا وأ ءاشنإب مق.١ ةصاخلا ةبتكملا يف      .    
ةمئاق نم saveرمأ رتخا . ٢  file مساب تافلملا ظفح راوح عبرم رهظي  save as  .    
يساسألا دلجملا نمض دوجوملا دلجملا وهوlibrariesةبتكملا تادلجم نع ثحبا . ٣  ،  .    
ةيعرفلا ةمئاقلا نمض ةبتكملا ظفحمتي ثيح , saveرقنا مث ةبتكملل ًامسا بتكا . ٤  

Common Libraries ةمئاق نم  Window .  

ةذفانل ةخوسنملاو ةبتكملا نمض ةأشنملا ةيئامنيسلا ةطقللا ةنياعمل ـ رمألا لالخ نم مسرلا   
Test Movie ةمئاق نم  Control.  

تابتكملا عملماعتلا  ٢ 

هللا ءاشنإ سردلا اذه    نوكيس قباسلا سردلل ًايقيبطت ًاسرد        ىـلع موقت هتركف لماش      لاثمب   
عـم لاـثملا اذه      ئشننفوس نكلو تربك املك ىشالتت ةفلتخم سيياقمب صوصن ءاشنإ            

أدبنلًاعتممًاسرد نوكي فوسو بلاوقلا ءاشنإو تابتكملا صئاصخ نم ةدافتسالا   :  

ةمئاق نمو Ctrl+lىلع طغضلا لالخ نم ةبتكملا ةذفان حتفب موقن . ١  Option ةذفانل ةعباتلا  
عون نم زمرلا راتخت New Symbolرمألا راتخن ةبتكملا   Graphic ةلقتسم ةذفان انل حتفت  

صنلا ةادأ مادختساب ام صن ةباتكب موقن زمرلا          ريرحتل صنـلا  نكيلو    Sadaa Group 
مقر لكشلا يف امك كلذو ةمئاق نم صنلاتادادعأ رييغت نكمي ثيح ) ١(   Text:  
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زمرلا بحسب موقن   مث Scene1زر ىلع طغضلاب دهشملا ريرحت ةذفان ىلإ ةدوعلاب موقن          . ٢  
دـنع يحاتفم راطإ فيضن مث ةذفانلا طسو يف هعضوب موقنو مسرلا             ةذفانىلإ ةبتك   ملا نم   

طغضلاب ١٠راطإلا حاتفم ىلع   F6.  

نيتقبطلا نيب ةطسوتم ةقبط صنلااهيلع انأشنأ يتلا ةقبطلا لعجنو نيتقبط نآلا فيضن . ٣  
اـحنو لوألا راطإلا دنع     ةبتكملانم زمرلا ةفاضإب موقن ةقبط لك ىلعو نيتديدجلا          نأ لو   

  .دحاوىوتسم ىلع ةثالثلا صوصنلا لعجن 

راطإ فيضنو ١٠راطإلا دنع ايندلا ةقبطلا نآلا راتخن. ٤ حاتفم ىلع طغضلاب يحاتفم   F6 
ر مث بكن ميجحتلا ةادأ لالخ نم راطإلا سفن دنع صنلا  ىلعألا ىلإ بحسلاب موقن   

يف امك راسيلاو لفسألا ىلإ نكلوايلعلا ةقبطلا كلذكو صنلا مجح ةفعاضمب نيميلاو   
دنع ايندلاو ايلعلا ةقبطلا نم لكل Alphaريثأت ةفاضإب موقن من ) ٣(مقر لكشلا   ١٠راطإلا 

ةمئاق نم راتخنو Propertiesحول نم   Color رمألا Alpha لا يواستةميقلا عضنو رفص  
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حول   نم Motionعون نم ةكرحلا فيضن نآلا      . ٥  Properties اـيلعلا ةـقبطلا     نم لكل  
رزلا ىلع طغضلاب ةكرحلا ذفنن مث ١راطإلا دنع ايندلاو  )Ctrl+Enter(  

ادختسا نم دئاوفلا ىدحإ    نإ  رثؤمل مادختسا ةداعإ ةيناكمإ وه شالف       يفةيصنلا تانئاكلا م       
يه تاوطخلا نوكتوهؤاشنإةداعإل ةجاحلا نود ًاقبسم هئانب مت يصن   :  

أشنإ دق نوكي نأ ةاعارم عم ًاقباسهانحرش يذلا لاثملا نكيلو ًاقبسم أشنملا رثؤملا حتفن . ١  
  .هحرشب انمق ام سفنب

زمرلا انل  رهظي Ctrl+lىلع طغضلاب ةبتكملا ةذف     ان حتفب موقن مث   . ٢   Symbol1 يـف   امك  
سواملاب فعاضملا رقنلاب     موقن )٢(مقر قباسلا لكشلا     نمـض هريرحتل زمرلا كلذ      ىلع   

  ).٢(مقر لكشلا يف امك هلقتسملا هتذفان 

ةـباتك ةداـعإ ةيناكمإ شالف انل حيتيف صنلا ىلع رقنلاب            موقنصنلا ةادأ مادختساب    . ٣  
نكيلو ديدجلا صنلا ةباتكو صنلا فذحب موقن صنلا  Yasin Fares ةذـفان ىـلإ لقتنن   مث  

  .Scene1رز ىلع طغضلاب دهشملا 

وقن ةكرحلا  سفنىلع ظافحلا عم ديدجلا صنلا ىلإ لوحت دق دهشملا نأ ىرن            . ٤ رابتخاب م   
  )Ctrl+Enter(ىلع طغضلاب دهشملا 



٣٤  

  

  

 بيو ةحفص يف شالفلا فلم جاردإ

رومألا نم ربتعي بيو ةحفص يف شالفلا مليف جاردإ     نإ ًادج ةمهملا  شالـفلا نأ ثـيح   ,  
عـقوم يـف ةـيلامجلاو       ةـيكرحلا تاريثأتلا ةفاضإ لجأ نم ريبك لكشبو مدختسي حبصأ           

ةينقت   تايناكمإنم هيطعت ام    و تبيركس نشكألا ىلإ ةفاضإ تينرتنالا      ملعت نإف كلذلو   ...  
جاردإ نيمسق ىلإ مسقني وهو ًادج       طيسبرمألا اذهو ةيساسألا رومألا نم ربتعي رمألا اذه           
ةغل ةقيرطنع هجاردإو جيب تنورف قيرط نع شالفلا فلم   html....   

جيب تنورفلا يف شالفلا فلم جاردأ  :  

شالف مليف لمعب مق - ١   .  

لا نم  - ٢ صرـقلا يـف فلملا ظفحا    File<Export Movieرتخأ شالفلل ةيسيئرلا ةمئاق     
لاثملا ليبس  ىلع sadaaمساب بلصلا    مث   Saveطغضا   swf ةغيصبو    OK مث OK  ةرـم 

   .ىرخأ 

) sadaa.swf(مـساب  ) Flash Player(ةئيه ىلع مليفلا ريدصتب ماق دق جمانربلا نأب ظحال  
يـف ضرـعتو بيولا تاحفص يف جردت نأ نكمي يت           لا يه ) swf(دادتمالا تاذ تافلملا    

  . تنرتنإلا

مـث اـهيلإ لمعلا ردصنس يللا ةحفصلا حتفن مث جيب تنورفلا جمانرب حتفب موقن نآلا                 - ٣  
  )insert < web component < advansed < Plug-in(ةسيئرلا ةمئاقلا نم راتخن 

ةيبرعلا ةغللاب جيب تنورف مدختسمل ةبسنلاب امأ              ةيسيئرلا ةمئاقلا نم   راتخي  جاردإ        <
بيو نوكم ةمدقتم مكحت رصانع>      ) .١ ( لكشلا  ليصوت>  
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   )١ ( لكشلا

ذو جيـب تنورفلا يف هجردنس يذلا فلملا        ديدحتب موقن راوح عبرم انل حتف نآلا      - ٤ كـل   
مث بولطملا فلملا راتخن مث     )Browser (ىلع طغضلاب     OK        داـعبأ ديدحتب مق كلذ دعب  

لكشلا .ضرعو لوط نم مليفلا    ....جيب تنورفلا يف ءيش لك اذه  ) . ٢(  

  
   )٢ ( لكشلا
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فلمجاردإ ةغل قيرط نع شالفلا   )html(:  

قباسلانيتيلمعلاب مايقلا كيلع ًالوأ ًاعبط ةغيصب فلملا ظفحب موقت ىتح ٢ , ١ نيت   swf .  

<embed width="550" height="400" 
src="http://www.yousitehere.com/thefilename.swf" 
 type="application/x-shockwave-flash"> 

بيولا ةحفص يف مليفلا هيف جردت نأ ديرت يذلا ناكملا            يف هقصلأو هالعأ دوكلا خسنا     ال ,  
فلم هيلإ تلقن يذلا دلجملاو يصخشلا كعقوم ناونع عم مءالتتل فلملا ةلصو ريغت ىسنت     
ةيضارتفالا داعبألا انعضو انه اننأ ثيح كب صاخلا شالفلا مليف داعبأ ىلإ ةفاضإ شالفلا              

 ) .لسكبلاب داعبألا ىسنت ال ( لسكب ) ٥٥٠ * ٤٠٠ (يهو 

تظحال دقو بيو ةحفص يف شالف مليف جردت فيك تملعت            اذكهو ةـياغب رـمألا اذه      نأ   
  ...جيب تنورف يف مت اذإ ةصاخو ةلوهسلا 

  

شالف يف تاوصألا عملماعتلا  : 

ةوقب اهمعديو شالف جمانرب اهب عتمتي يتلا ايازملا          ىدحإ تاوـصألا ةفاـضإ ةيناكمإ      يه   
تاوـصألا  , ثادـحألا تاوـصأ   ( تاوصألا نم نيعون    عم شالف لماعتي ثيح مالفألل      

  : )ةقفدتملا

ىتح لمعت الو    مسرلايف ةنيعم ثادحأ ىلع زيكرتلل ثادحألا تاوصأ مدختست ثيح ـ           ١  
  . لماكلاب توصلاو عقوملا لمحي

   مسرلاضرع ءاهتنا دنعو كرحتملا مسرلا ضرع عم لمعتف ةقفدتملا تاوصألا امأ ـ ٢
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  وه تاوصألا نم عونلا اذهو تاقفد ىلع توصلا لم حي ثيح ًاروف توصلا فقوتي

راـيخلا مادختساب حصنا الو تنرتنإلا عقاوم         ميمصتلبسنألا    )Loop ( تاوـصألا   عـم  
لالـخ نـم قفدـتم       توـص ةفاـضإلو ًاـقحال هـيلع فرـعتن فوس يذلا ةقفدتملا              

ةنمازملا رايخ لعجن )Properties( حوللا  )Sync = Stream(.  

ىلإ توصلا داريتسالو     ـ رمألا   راتخن Fileةمئاق نم شالف       Import فلملا ىلع   ثحبنو  
طغـضن مث توصلل ىرخأ ةغيص يأ         وأ wavعون نم بولطملا      Open ,   ضرـع متـيو

ىلع طغضلا لالخ نم اهراهظإ       نكمييتلا ةبتكملا نمض يتوصلا فلملا        Ctrl+l فاضيو 
مسق   نمض) Properties(حوللا ىلإ     Sounds عب اميف مليفلا ىلإ    هتفاضإل  عـضو لضفي  و, د 

ةلصفنم ةقبط ىلع توصلك  .  

  

  :تاوصألا ةبتكم نم توصلا ءاقتنال

  رتخا مث ) window(ةمئاق نم ) Common Libraries(ةكرتشملا تابتكملا رمأ رتخا . ١

مقر لكشلا يف امك) sounds(تاوصألا   )١( :  
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   .همسا ىلع رقنلا قيرط نع توصلا قتنا . ٢

ليغـشتلا رز ىـلع رقنلا        قيرط نع توصلل عمتسا   . ٣  ply        ةـبتكملا ةذـفان نمـض  .  
 دعب لمعلا ةقطنم ىلإ تاوصألا ةبتكم نم هبحس قيرط نع مليفلا ىلإ توصلا فضأ            . ٤

قـيرط نـع غراف يحاتفم       راطإفيضن توصلا ةفاضإ هدنع ديرت يذلا راطإلا ديدحت           
  .F5حاتفم ىلع طغضلا 

مـث يحاتفملا راطإلا نمض توصلل      جومتملا لكشلا رهظي توصلا نييعتب موقت امدنع         .٥
امك ، اهربع توصلا قلطنيس يتلا رطألا نم قيقدلا ددعلا يطغيل تقولا طيرش ربع دتمي               

  .)٢ (مقرلكش يف 

  
  )٢(مقر لكشلا 

نكمي   ثيح دحاو تقو  يف ةفلتخم تاوصأ ليغشت     تاراـطإ نمـض جاردإلا      لالـخ  نم    
  . قباسلا لكشلا يف مك ةددعتم

  

توصلا فلمريرحتل  :  

حول نم   Properties مسق Sounds طغضن هداريتسا دعب بولطملا توصلا راتخن رز ىلع   
Edit ةذفان انل رهظت  Edit Envelope مقر لكشلا يف امك  )٣( :  
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  )٣(مقر لكشلا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الخ نم  مث  وأ ريثأتلا    ريغن) Effect( ةمئاقلال    بحـسلا قـيرط نـع مكحتـلا طاقن          نم   
هديرت يذلا ريثأتلا ءاشنإل ،      مكحتلاضباقم نم هديرت يذلا ددعلا ةفاضإ عيطتست          سواملاب  
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يفامك لكش     ):٤ (مقر 

  

  

  
  )٤(مقر لكشلا 

  :توصلا ريدصت تادادعإ رييغتل
ةمئاق نمlibraryةبتكملا رمأ رتخا . ١   window دنتسملا ةبتكم حول حتفل  .  
  .هريدصت تادادعإ رييغت ديرت يذلا توصلا ددح  .٢
رتخا مث optionsتارايخلا رز ىلع رقنأ . ٣  properties  صئاصخ راوح عبرم رهظي

  .)٥ (مقرلكش يف امك توصلا 
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  )٥(مقر لكشلا 

  
مث compressionطغضلا ةمئاق نم نميألا فرطلا يف دوجوملا ثلثملا ىلع رقنأ . ٤  ، 
غيصل توصلا طغض لضفيو ةمئاقلا نم طغضلا بيلاسأ دحأ قتنا  MP3 ًادج ةبسانم يف  
    .تنرتنإلل
   .ةبسانملا ريدصتلا تادادعإ قتنا  .٥
توصلا ىلإ عامتسالل testرابتخالا رز ىلع طغضا  .٦  .   
قيبطتلokقفاوم رقنأ ، ةلوبقم توصلا ةدوج تناك اذإ . ٧   .ةديدجلا تادادعإلا لوعفم   
ةلماش ةركف انيطعأ دق نوكن كلذبو كلذ قيبطتل ئراقلل لاجملا عدنو توصلا تاقيبطتل   
بحي ام ىلإ انقفو دق هللا نوكي نأ لمأ عم ةقباسلاسوردلا نم هملعت ام ىلع سر دلا  

ريخ لك هللا مكازجوانلءاعدلا الإ مكنم بلطن الو ىضريو    .  

   

  

 : مع األزرارالتعامل

شالف يف مليفلا ليوحت ئدابم ةيفيك سردلا اذه يف           ملعتنس لكشلا ىلإ ينوكسلا لكشلا     نم   
كلذ لكو مليفلا يف رهظت فوسيتلا رومألا ضعبب مكحتلا دهاش ملا عيطتسي ثيح يلعافتلا  
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ةـيادب نـم يلعاـفتلا       ءزـجلا ميمصتب موقت نأ ًامئاد لضفألا نمو       , رارزألا قيرط نع    
  .عورشملا

ثدحب رزلا كلذ طبر ةيفيك مث ريغتم رز ءاشنإ ةيفيك ملعتب ًالوأ              موقنس حوـل نـم     نيعم   
Actions قيرط نع وأ ةزهاـج رارزأ  مادختسا   Commonةكرتـشملا ةـبتكملا نـم     

Libraries.  

ريغتم رزءاشنإ  :  

تاوطخلا عبتن ريغتم رز ءاشنإل   :ةيلاتلا 

عون  نمديدج زمر جاردإب موقن بولطملا بسح هداعبأ زيهجتو ديدج عورشم حتف دعب             . ١  
Graphic ةمئاق نم  Insert رمألا راتخن  New Symbol مساب هيمسنو  Static مسرب موقن مث  

مقر لكشلا يف امك ةفوجم ةرئادًالثم هلكش نا ك ًايأ رز  )١:(  

  
  )١(مقر لكشلا 

  

رز ىلع طغضلاب يلاحلا دهشملا ىلإ لاقتنالاب موقن          مث  Scene1 اـنظفح دـق نوكن      كلذبو  
  .عورشملاةبتكم نمض زمرلا 

جرادإ قيرط نع هقوف نم سواملا رورم ءانثأ رزلل جهوتلا مسرب موقن نآلا               .٢ امك  زمر   



٤٣  

  

مقر لكشلا يف امك Spinnerهيمسن نكلو قباسلا يف   )٢:(   

  
  )٢(مقر لكشلا 

ملا ىلإ لاقتنالاب موقن    مث اـنظفح دـق نوكن      كلذبو Scene1رز ىلع طغضلاب يلاحلا دهش         
  .عورشملاةبتكم نمض زمرلا 

عوـن   نـم نكلو زمر جاردإ نع رزلل جهوتلا ةلاحل ةيئامنيس ةطقل ءاشنإب موقن نآلا             . ٣  
Movie Clip مساب Spinner Movie ةذفانلا انل حتفن ثيح ةيئامنيسلا ةطقللا ءاشنإل ةصاخلا   

جهوـتلا زـمر      راتخنو Ctrl+lىلع طغضلا قيرط نع ةبتك      ملا ةذفان حتفب موقن     Spinner 
ةذفان ىلإ هبحسب موقنو ةراشإ دنع ةطيسوت لواحنو سواملا قيرط نع ةيئامنيسلا ةطقللا    +

راطإلا دنع يحاتفم   راطإةفاضإب موقن مث     زمرلل  ةكرحلا فيضنو F6رزلا قيرط نع    ١٠   
رـمألا راـتخنو   ١راـطإلا دنع سواملل نميألا رزلاب رقنلا قيرط نع   Create Motion 

Tween ميجحتلا ةادأ لالخ نم ةرود عبر هريودتب موقنو زمرلا ددحن ١٠راطإلا دنعو    

  

يرئاد سواملا لكش حبصي امدنع راطإلا جراخ نم كلذبو ريودتلاب موقن    انيهنأ دق نوكن  

  . Scene1دهشملا ىلإ لقتنن جهوتلا ةطقل 

نآلا موقن    فوس .٤  عون نم زمر جاردإ قيرط نع كلذو ريغتملا رزلا         ءاشنإب    Button 



٤٤  

  

ةمئاق نم  Insert رمألا راتخن  New Symbol هيمسنو Button يف امك مقر لكشلا   )٣:(  

  
  )٣(مقر لكشلا 

حرشب موقن رطأ عبرأ نمزلا طيرش يف نوكيو رزلا ريرحت ةذفان حتف متي     كلذب  نع طسبم   
  ,راطإ لك

رارزألل ةعبرأتالاحلا  :  

هقرف سواملا رشؤم نوكي الوطغضنم ريغ :Up ةلاح ـ  .  

نع رزلا هيلع رهظيس يذلا لكشلا      ددحت :Over ةلاح ـ قوـف سواـملا رشؤم نوكي امد        
رزلاب ةصاخلاةطشنلاةقطنملا   .  

لفسألل ًاطغضنم نوكي امدنع رزلا لكشددحت :Down ةلاح ـ  .  

يقاب نم ربكأ لكشلا نوكي نأ بجيو ددحملا رزلل ةطشنلا ةقطنملا ىلإ          ريشت :Hit ةلاح ـ  
ةقطنملا كلت نوكت نل لاح لك ىلعو اهيف لاكشألا يقاب نيمضت متيللاكشألا يف ةيئرم      

  

يئاهنلامليفلا   .Hit راطإل Upراطإلا ةروص مدختسي شالف نإف ةقطنملا كلت ددحن مل اذإو ,  

ةبتكملا ةذفان حتفن مث سواملا       قيرط نع Upراطإلا راتخن . ٥ زمرلا   بحسنو   Static ىلإ 
رزلا قيرط نع راطإ لك دنع ةيحاتفم رطأ فيضن مث ةطيسوت            لواحنورزلا ريرحت ةذفان      

F6, راطإلا دنعو  Over ةيئامنيسلا ةطقللا بحسب موقن  Spinner Movie اهطيسوتلواحنو   ,
ميجحتلا ةادأ قيرط نع رزلل طاغضنإلا ةلاح ءاطعإل رزلا بلقب موقن Downراطإلا دنعو   



٤٥  

  

ئادلا ريودتب  موقن انحرش امك ةكرتشملا ةبتكملا نم توص       ةفاضإنكميو ةرود فصن ةر        
حبـصت كلذـبو    , ًاضيأ Down راطإنمض هعضوو هبحس قيرط نع قباسلا سردلا يف         

مقر لكشلا يف امك رزلا ريرحت ةذفان  )٤:(  

  
  )٤(مقر لك شلا

لـمعلا ةـنياعمب موـقن مث        Scene1دهشملا ىلإ نآلا جرخن سردلا انيهنأ دق نوكن اذهبو            
  ).Ctrl+Enter(ىلع طغضلاب 



٤٦  

  

  

رارزألا عملماعتلا  : 

بتاكملا قيرط نع رارزألا ةفاضإ   :ةكرتشملا 

ةركفلا كلت    حرشلو رزـلا عضنل سوردلا نم     ) ةلسلا ةرك ةكرح  ( عبارلاسردلاب نيعتسنس    
سردلا اذه انعم لمكأ مثعبارلاسردلا عجار دهشملا ة داعإل  :  

مقر راطإلا ديدحتب موقن    عبارلاسردلا حتفن ام دعب     . ١ نم   ٣٥  ةكرح  ةقبط  طغضن مث ةركلا   
رمألا   راتخنو هلدسنملا ةمئاقلا نم راتخنو هيلع نميألا رزلاب        Actions ,   انمامأ رهظي نآلا

رز ىلع    طغضن ٣٥م  قر راطإلا ىلع نشكالا فيضن يكل نشكالا عبرم        نـم   راتخنو +   
رمألا ةقثبنملاةمئاقلا   Actions مث Movie Control رمألا مث  Stop مـقر لكـشلا يف   امك  

)١:(  

  
  )١(مقر لكشلا 

فاقيإ ثدح ةفاضإ نم انيهتنا دق نوكن       كلذبو لجأ نم ةكرحلا       ضرع ةداعإل رزلا  ةفاضإ   
  .دهشملا

لالخ نم رزللةديدج ةقبط ةفاضإب موقن كلذ لبق دهشملل رزلا ةفاضإب موقن فوس نآلا . ٢  



٤٧  

  

راطإلا ددحن مث رزلا ىلع طغضلا   ةقبطلا سفنل  ٣٥  ىلع طغضلاب يحاتفم راطإ ةفاضإل         
ةـيعرفلا  ةـمئاقلا  Windowةـمئاقلا نم رارزألا ةبتكم حتفن نآلا  , F6رز   Common 

Libraries رمألا اهنم    راتخن  Buttons ةبتكملا نم  راتخنو يـف ةدوـجوملا رارزألا دحا          
رزلا نكيلو ةبتكم    

موـقن لـمعلا دهـشم ىـلإ رزلا ةفاضإ دعب     , لمعلا دهشم ىلإ هبحسب موقن رزلا ديدحتبو 
حرـسم يـف بسانملا ناكملا يف هعضوو ةبغرلا بسح ىلع هريبكت وأ ةمجح ريغصتب               

  .لمعلا

هيلع نميألا رزلاب طغضلا مث رزلا ديدح       تب كلذو رزلا ىلع نشكالا ةفاضإب موقن نآلا       . ٣
عـبرم اـنل رهظي نشكالا ىلع طغضلا دعب          Actions رمألا هلدسنملا ةمئاقلا نم راتخنو     

رز ىلع طغضنمث نشكالا  رـمألا ةقثبنملا ةمئاقلا نم  راتخنو +   Actions  مـث Movie 

Control رمألا مث  GoTo مقر لكشلا يف امك تارايخلا لعجنو  )٢:(  

  
  )٢(مقر لكشلا 

  

  



٤٨  

  

ىلع طغضلاب لمعلا ذيفنتب موقنو نشكالا ةذفان قلغن مث   )Ctrl+Enter(  

رايتخا لالخ نم مسرلا ةقطنم يف ًالاعفو ًاطشن رزلا لعج ًاضيأ نكميو  Enabled( رمألا 

Simple Buttons (ةمئاقلا نم Controlدق نوكن اذهبو نـع ةـماع ةركف ئراقلا انيطعأ      
هللانم نيجار رارزألا عم لماعتلا نأ   كلذب انقفو دقنوكن   .  

  

لماعتلاو ةيطقنلا روصلا داريتسا  :اهعم 

اهنمضتي يتلا تامولعملا نأ الإ يلمعلا قيبطتلا ىلإ رقتفي سردلا            اذه نإـف ةيمهألا    ةغلاب   
ةيطقنلا روصلا ةجلاعموداريت ساب كل حمسي ًاضيأ, روصلا كيرحتو ءاشنإب كل حمسي شالف  

ةـفاك مسرب موقن نأ      ليحتسملانمف ىرخأ تاقيبطت يف اهؤاشنإ مت يتلا ةهجتملا روصلاو            
مليفلل ةمزاللاروصلاضعب داريتسال نيرطضم نوكن ًانايحأو اهجاتحن يتلا موسرلا        ثيح ,  

 Vector ةهجتملا روصلا(يهو روصلا نم نيعون عم لماعتت ةيموسرلا جماربلا مظعم نأ 

graphics ةيطقنلا روصلاو  Bitmaps ( نيحلطصملا حضونسو زاجيإلا نم ءيشب نيقباسلا   
  :امهو

ةهجتملا روصلا  -الوأ  رهظملالكشت يتلا تايحنملاو طوطخلا مدختست يتلا روصلا يه         :  
صئاصخ رييغت نكميو   , مسرلا طوطخ نول لالخ نم نوللا ديدحت متيو ةروصلل يجراخلا         

تاينحنملاو   طوطخلا نأ ثـيح   , رظنملا ةدوج ىلع كلذ رثؤي نأ نودب لكشلا فصت يتلا          
ةقدلا ةيلالقتسا ةيصاخ كلمتةهجتملاروصلا   .    

ةيطقنلا روصلا  -ًايناث ىمست يتلاو   ةنولملاطاقنلا مادختساب ةيطقنلا ةروصلا فيصوت متي       :    
ةكبش ىلع اهعيزوت متي    يتلاو Pixelsلسكيب    رـييغت نـكمي ةيطقن ةروص ريرحت دنعو       ,  

تاينحنملاو طوطخلاسيلوتالسكبلا  لالقتسا مدع ةيصاخ كلمي روصلا نم عونلا اذه نإ ,  
ريرحت دنع يلاتلابو ددحم سايقب ةكبش ىلإ ةتبثم ةروصلا فصت يتلا تامولعملانآل ةقدلا   
اهتدوج ريغتت نأ نكميةيطقنلاةروصلا   .     



٤٩  

  

   :شالف ىلإ ةيطقن ةروص داريتسال
داريتسا رمأ رتخا .١  Import ةمئاق نم  File .   
نع ثحبا .٢ هداريتسا ديرت يذلا ةروصلا    .  
فلملا داريتسال Openحتفلا رز ىلع رقنأ . ٣  .  
ةبتكم يف رهظت روصلا داريتسا دنع     .عورشملا 

فلملا مجح ةدايز ىلإ يدؤي ةيطقنلا روصلا داريتسا نإ ـ اهمجح ريغصت نكمي يتلا   
  :نيتقيرطب
بتكملا نم طغضلا رايخ-ًالوأ رمألا راتخن Optionsةمئاق نم ة    .Bitmap Properties  
   :ةيطقنلا ةروصلا ريدصت تادادعإ ريرحتل
  . عورشملا ةبتكم نمض ةدروتسملا ةروصلا قتنا. ١
ةبتكملا حول تارايخ ةمئاق حتفا .٢  Library Option صئاصخلا رمأ رتخا مث  Properties 

مقر لكشلارظنا   )١(.  

  
  ) ١(مقر لكشلا 

ىلإ يدؤي وهو يضارتفا لكشب ًلاعف نوكي Allow smoothingةموعنلاب حامسلا رايخ . ٣  
  . ةروصلا ىلع ةموعنلا لوعفم قيبطت 

 Compressionطغضلا تارايخ ةمئاق نم نميألا فرطلا يف دو جوملا مهسلا ىلع رقنا. ٤
  . Lossless(PNG/GIF وأ Photo (JPEGرتخا مث



٥٠  

  

ةدوجلا مسق رهظيسف ةيفارغوتوفلا روصلل مئالملا طغضلا رايخ تيقتنا اذإ .٥  quality 
ةيضارتفالا ةدوجلا مادختسا رايخ عبرم نم ديدحتلا ةراشإ لزأ ، راوحلا عبرم نمض 

   . use document default qualityدنتسملل 
ىلع رقنأ.٦ رابتخالا رز    test .  ةنياعملا ةذفان نمض ةرغصملا ةروصلا ثيدحت متي.   
  
ىلإ اهليوحت -ًايناث رمألا راتخن ةهجتم ةروص   Trace Bitmap ةمئاق نم  Modify.  
   :ةيموسر رصانع ىلإ ةيطقنلا روصلا ليوحتل 
اهليوحت ديرت يتلا ةروصلا ددح .١   .  
ةروصلا عبتت رمأ رتخا .٢  Trace Bitmapنم ةجلاعملا رمأ ةمئاق    Modify عبرم حتفل  
  .)٢ (لكش يف امك ةروصلا عبتت راوح

  
  )٢(مقر لكشلا 

ناولألا قاطن لقح نمض .٣  Color Threshold نيب حوارتت ةميق بتكا  . ٥٠٠ و ١ ، 
  . ةروصلا يف ةرواجتملا تالسكبلا نيب ينوللا براقتلا ىدم ددحت يتلا يه ة ميقلا هذهو
ىندألا دحلا لقح نمض .٤  Minimum Area نيب حوارتت ةميق بتكأ  ، ١٠٠٠ و ١ ، 

  . ةرواجتملا تالسكبلا رادقم ددحت يتلا يه ةميقلا هذهو 
ىنحنملا ةمءالم ةمئاق نم ًارايخ قتنا .٥  Curve Fit   .مظعمل نيبسانمل ا نيرايخلاو

   . Normal , Smoothتالاحلا 
ةيوازلا قاطن ةمئاق نم ًارايخ قتنا .٦  Corner Threshold ، ددحي يذلا وه دادعإلا اذه    

  . . اياوزلا مسرب شالف مايق ةيفيك 
قفاوم رقنأ .٧  Ok ةيموسر رصانع ىلإ ةروصلا ليوحتل   .  



٥١  

  

    .نيميلا ىلإ نيتصلختسم نيتخسنو راسيلا ىلإ ةيلصألا ةيطقنلا ةروصلا عضوي 

جمانرب وه كلت ليوحتلا ةلمعل جمانرب لضفأو         ـ بنجت   عم, )دناه يرف (  روـصلا   ليوحت   
اننأ ةهجتم   موسرىلإ ةروصلا ليوحت دنع هنأ انه ظحالنو        , اهحوضو مدعل ةدقعملا ةيطقنلا     

لاتلاةرقفلايف ىرنس امك اهب بوغرملا ريغ ءازجألا ةلازإو ةروصلا ريرحت عيطتسن    .ةي 

  :قيرفتلاو رسكلا رمأ مادختسا
ىلإ ةيطقنلا ةروصلا ليوحت قرط نم ىرخأ ةقيرط ربتعي Break Apartقيرفتلاو رسكلا   

   .ريرحتلل ةلباق ةيموسر رصانع 
   :ةيطقنلا ةروصلا قيرفتو رسكل
اهقيرفتو اهرسك ديرت يتلا ةيطقنلا ةروصلا ددح .١   .  
قيرفتلاو رسكلا رمأ رتخا .٢  Break Apart  ةجلاعملا رمأ ةمئاق نمModify ، ليعفت دعب  

اصعلا جلاعم مدختسا ، ةروصلا فارطأ ددحي يذلا ةطاحإلا قودنص يفتخي ، رمألا 
ليوحتل ةراطقلا ةادأ وأ ، ةفلتخملا ةينوللا قطانملا ديدحتو ءاقتنال Magic Wandةيرحسلا   

  . يلخاد نول ىلإ ةيطقنلا ةروصلا 
قيرفتو رسكب مق ةيرحسلا اصعلا ةطساوب ةلثامتملا ةينولل ا قطانملا ديدحتو ءاقتنال. ٣

  . ةيطقن ةروصلا 
ىلع رقنا مث  lassoلبحلا ةادأ قتنا . ٤  ،magic wand يف امك مقر لكشلا   )٣(.  

  
  )٣(مقر لكشلا 

رز ىلع رقنا .٥  magic wand properties ةيرحسلا اصعلا تادادعإ راوح عبرم حتفل  .  
قاطنلا لقح نمض     .٦  Threshold     نيب حوارتت ةميق بتكا ةـميقلا هذـهو     )٢٠٠ و   ٠ ( ،   
  . ةرواجتملا تالسك بلا نيب ينوللا براقتلا ىدم ددحت

ةـموعنلا ةمئاق نم تارايخلا دحأ قتنا        .٧    



٥٢  

  

)Smoothing ( ةددحملا ةقطنملا فاوح ةموعن ىدم ددحي يذلا وه رايخلا اذهو .  

ىـلإ لـبحلا رشؤم نم لوحتي ةادألا رشؤم نأ ظحال ، لمعلا ةقطنم وحن ةادألا لقنا                  .٨  
حاتفم ىلع طغضا ةيطقنلا ةروصلا ةقطنم هلوخد دنع ةيرحسلا اصعلا رشؤم      ،Shift  مـث  
 قالغإلًاجودزم ًارقن رقنن مث     , ديدحتلا ىلإ اهتفاضإل ةينوللا قطانملا نم ديزملا ىلع رقنا        

 ةلـصاحلا تاءوتنلا ةيطغتل مسرلل يجراخ دح ةفاضإ نكمي ةروصلا غيرفت دعبو علضملا            
  ربحلا ةجاجز ةادأ مادختساب بسانملا دحلا نول رايتخاب 

ةمئاق نم Group( رمألا رايتخاب ررحملا ءزجلا عيمجتب موقن اريخأ,   Modify(.  

قيرط نع زمر ىلإ ةيطقنلا ةروصلا ليوحتلو ةـمئاق  نم) Convert To Symbol( رمألا   
)Insert(.  

  

  :يلخاد ن ول ىلإ ةيطقنلا ةروصلا ليوحتل

  
  . يلخادلا نولل ةنيعك اهمادختسا ديرت يتلا ةيطقنلا ةروصلا ددح . ١

قيرفتلاو رسكلا رمأ رتخا.٢  ) Break Apart( ةمئاق نم  )Modify(.  

ةراطقلا ةادأ قتنا     .٣ نا مث        ةادأ الوحتت اهقيرفتو اهرسك مت يتلا ةروصلا ىلع رق ، 
  .يلخادلا نوللا ىلإ ةراطقلا

ركذتو ، ةروصلا فذحا ، اهقيرفتو اهرسك مت يتلا ةيطقنلا ةروصلا نم ةنيع ذخا دعب                .٤  
  .دنتسملا ةبتكم نمض ةيلصألا ةروصلا ظفح دق شالف نأ 

ةيناكمإ عمة يطقنلا ةروصلا نم ذوخأملا يلخادلا نوللا لوعفم قيبطتل        داعبأ ريغت  ، ةروصلا 
  : ةيلاتلا قرطلا دحأ عبتا 



٥٣  

  

  
لمعلا حرسم ىلع ام رصنع مسرب مق ، ةيطقنلا ، ةروصلانم يلخادلا نوللا ءاشنإ دعب  ـ  

ليطتسملا وأ    OVALيواضيبلا ةادأ امإ كلذو       )rectangle (     رـصنعلا ءلمب شالف موقي ،
مقر لكشلا يف امكةنيعلا نولب   )٤( .  

ةقطنم وحن ةادألا لقنا مث ةاشرفلا ةادأ قتنا ةيطقنلا ةروصلا نم يلخادلا نوللا ءاش نإ دعب ـ
نـم هـصالختسا مـت يذـلا شقنلا نولبو ةاشرفلاب ةينوللا تابرضلا ضعب مسرل لمعلا        

  .ةيطقنلا ةروصلا 

ةادأ قـتنأ ، ةـيطقنلا ةروصلا نم صلختسملا يلخادلا نوللاب دوجوملا رصنعلا ةئبعتل               ـ
  .رصنعلا ىلع رقنا مث يلخادلا نوللا

  
 يلخاد نول ىلإ اهليوحت دعب ةروصلا ةيساسألا ةروصلا

مقر لكشلا  )٤(  

اهيرحتو ةيطقنلا روصلا عم لماعتلا ةيفيك انملعت دق نوكن           كلذبو يـف اـهنم     ةدافتـسالاو    
ةيطقنلاروصلامادختساب ةينفو ةيلامج ةكرح اهميمصت موقن يتلا مالفألا ءاطعإ   .   

  

  

سواملا عبتي لكشءاشنإ  : 

يأ فيضت ن   أ كتعاطتساب سواملا عبتت يف ةيلامج الاكشأ كلامعأ ىلع يفضي سردلا اذه           



٥٤  

  

تاوطخلل اصيخلتو  ,سواملا قحالت ةليمج ةروص    كرحتم مليف ءاشنإ ىلإ ةيادب جاتحنس      ..  
سواملا قحاليس يذلا لكشلا نع ةرابع وهوMovie clipوأ  مليـفلا سايقم نمض   مـث   .   

  :يلي امك, Sceneيسيئرلا مليفلا وأ لمعلا فلم يف كرحتملا مليفلا اذه جاردإب موقنس 

قحاليـس يذـلا لكـشلا دادـعإب موقن         مث هداعبأ ددحنو ديدج فلم ءاش       نإب موقن الوأ  . ١
،           ,سواملا نـع رـبعي صـن     وأيصخشلا عقوملل وأ ةكرشلل راعش نوكي دق لكشلا اذهو

لكش ءاشنإب موقنس ليهستللو       .خلا... عقوملل ميان نيمودلا     راتخن كلذلو ضبني   بلق  نـم      
م يف امسا عض مث New Symbol رمألا Insert ةمئاق رـتخاو Nameليطتـس     هـعون   

Movie Clip طغضا مث  OK , هل ةكرحلا ةفاضإو لكشلامسرب موقن مث يـف اـنملعت   امك   
  ):١(مقر لكشلا يف امك ةقباسلا سوردلا 

  
  )١(مقر لكشلا 

ءاشنإ نم ءاهتنالادعب ىلع طغضلاب دهشملا ىلإ لاقتنالاب موقن يفوملا    )Scene1(.  

هئاـشنإب انمق يذلا يفوملا      راتخنو) Ctrl+l(رز ىلع طغضلاب ةبتكملا ةذفان حتفب موقن        . ٢  
سواـملا ةطـساوب هيلع رقنلاب موقن مث مسرلا ةذفان طسو ىلإ هبحسنو ةقباسلا    هوطخلايف    
حول نم راتخنو هديدحتل  )Properties (ةملك لحم بتكنو  frame label يفوـملا كلذل  مسا  



٥٥  

  

مقر لكشلا يف امك Heartنكيلو   )٢:(  

  
  )٢(مقر لكشلا 

يـف هانجردأ يذلا يفوملل       ١راطإلا ىلع طغضن سواملل رسيألا رزلاب نآلا      . ٣  دهـشملا  
رمألا   راتخنو  )Actions(رـمألا ىرـسيلا ةـمئاقلا نـم راتخنو نشكألا ةذفان انل             رهظتف  

Actions مث Movie Clip Control مث) startDarg( , عبرم نمض بتكنو)Target ( مـسا 
راـيخ  لعفنو Heartهانيمسو ًاقباس هئاشنإب انمق يذلا يفوملا   )Lock mouse to center (

مقر لكشلا يف امك  )٣:(  

  

  

ليمحتلا لبق ام دهشمءاشنإ  : 

يقفدتلا فلملا طمن نم شالف تافلم        ربتعت  )Streaming(قفدـتت يتلا ةقيرطلا فصي      يذلا  
مدخم نم    تايطعملااهيف    )HTTP (بساح   ىلإ موـسر يأ ضرع لبق يلاتلابو       رمثتسملا   



٥٦  

  

ًالماك بولا نم   لمحينأ بجي ةشاشلا ىلع ىرخأ رصانع ةيأ وأ ةينايب           ًادـئاع كـلذو    ,  
رمثتسملاو مدخملا نيب تنرتنإلا    ةلصوةعرسل   لكـشب شالفلا تافلم بتكت ماع       لكشبو,    

اذإو ليمحتلا لمتكي ىتح اذكهو يناثلا راطإلامث ًالوأ بتكي لوألا راطإلا نأ ثيحب يعباتت   
ةـيمهأ يتأت انهو ةعطقتم ةروصب رهظي فوس         مليفلانإف ليمحتلا   ءاهتنا لبق ضرعلا مت       

مزالـلا نمزـلا لالـخ ةشاشلا ىلع ام ءيش           ضرعباندوزي يذلا ليمحتلا لبق ام دهشم         
ليمحتلل يقابلا  نمزلاىلع ةلالدلل همادختسا نكميو ليمحتلل       دهشم مادختساب ًامئاد حصنيو    ,  

  .تــياب وــليك/ ١٠٠ /شالــفلا فــلم مــجح زواــجتي امدــنع لــيمحتلا لــبق اــم
نم ةعومجم ةطاسب لكب يه ليمحتلا        تادادعإ و لـمعت مليـفلا فلم ةيادب يف        تاراطإلا   
  .)If frame is loaded (ثدحلا قيرط نع مليفلا ةيقب ليمحت دنع يقلح لكشب

  

ليمحتلا لبق ام دهشم دادعإتاوطخ  :  

يناثلاو ليمحتلا    تادادعإل لوألا :مليفلل نيدهشم ءاشنإب موقن   . ١ يـسيئرلا دهشملا نوكي     
ليمحتلا لبق ام دهشم هل فيضت نأ ديرت يذلا           مليفلا يوتحي يذلا   دهشملا نأ ضرتفنسو   ( 

راطيإ٤٥هلوط يسيئرلا   .(  

ةذفان   حتفلالخ نم كلذب موقنو       Scene ةمئاق   نم  Window رز ىلع طغضن اهحتف      دعب   +
مك مهتيمست ةداعإل جودزملا رقنلاب موقنويناثلادهشملا ةفاضإل    ):١(مقر لكشلا يف ا  

  

  



٥٧  

  

  
  )١(مقر لكشلا 

دهشم يف انحبصأ دق      نوكنو Sceneةذفان نآلا قلغن    . ٢  Loading     رـيخألا دهشملا هنوك  
نم   Loadingدهشم ءاشنإب موقن مث     , ددحم ناك يذلا   يـف امك ًالثم نكيلو      تاراطإ ةرشع    

  ):٢(مقر لكشلا 

  )٢(مقر لكشلا 

راطإلا ددحنمث   نميألا رزلاب دهشملا كلذ نم       ١  رمألا   راتخنو   Actions      ةذـفان كلت نم مث  
رمألا Deprecatedنم راتخن   Actions ثدـحلا راـتخن   مث  If frame is loaded  موـقنو 

  ):٣(مقر لكشلا يف امك تادادعإلا عضوب 

  
ةذفان قلغن نأ   لبقو   Actions ثدح اضيأ    فيضن  goto لالـخ    نم  Actions  رـمألا  مـث 



٥٨  

  

Movie Control ًاضيأ ددحن يواسيهعضن Frame نكلو Basic ىلإ Scene رايخلا   ١.  

راطإلا ددحن ًاضيأ   loadingدهشم يف   . ٣ ةذفان ىلإ دوعنو     ١٠   Actions    رز ىلع طغضنو  
ثدح اضيأراتخنو +   goto لالخ نم  Actions رمألا مث  Movie Control ,  رايخلا ددحن  

Scene ىلإ loading نمو Frame يواسي هعضن   ) .٤(مقر لكشلا يف امك   ١ 

  
رزلا ىلع طغضلا لالخ نم هب انمق ام رابتخاب موقن            - ٤  Ctrl+Enter     دـق نوكن اذكهو  

  .ليمحتلا لبق ام دهشم ءاشنإ انملعت 

  

 راب لوركس ءاشنإ

شالـف جمانرب يف ةديدجلا ايازملا مهأ نم ًاقباس انلق امك           
MX     حول ةفاضإ وه   Components   لكشلا   )١٧ - ١ ( 

ةدجاوتملا رصانعلا دحأ مادختسا ملعتتس      سردلا اذه يفو  ,   
  ....حوللا اذه يف 



٥٩  

  

  

ىلإ صنلا ةيعون لوح مث نمو         صنلا ةادأ رتخا      Dynamic Text     لكشلا رظنا   )٢ 
- ١٧. (   

  
   )١٧ -  ٢( لكشلا 

تـنينوبموكلا رتخا    Componentsحول نم مث نمو     , صنلا عبرم يف يف هديرت ام بتكا          
ScrollBar صنلا نيمي ىلإ هبحسا مثو  .  

  

  

  ىلاعت هللا دمحب مت

  :عقوم نم باتكلا اذه ليمحت مت 
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