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  مفاهيم اوليه ● 
 5نرم افزار تنها  نيكامپيوتر خود نصب كنيد، حجم ا ياين برنامه را ميتوانيد از سايت زير دريافت و بر رو

  .مگا بايت ميباشد

http://www.mediachance.com  
  

 

  اجزاي تشكيل دهنده مالتي مديا

  :اين چهار جزء عبارتند از . شود برنامه مالتي مديا از چهار جزء اساسي تشكيل مي

  تصاوير .1

 اصوات .2

 فيلم .3

  نوشته و متن .4

ما براي تهيه يك برنامه مالتي مديا به اين نوع اين اجزاء در كامپيوتر تحت عنوان فايل ذخيره ميشوند و 

د مالتي مديا كار كند بنابراين آشنائي مختصري با انواع فايلها براي هر كسي كه بخواه. فايلها نياز داريم

  .ضروري است

  

    تصاوير

اما در  .فايلهاي تصويري از لحاظ نوع و ساختار بسيار متنوع ميباشند و انواع گوناگوني را شامل مي شوند

  .كنند شه بيتي و برداري تقسيم مييك دسته بندي كلي فايلهاي تصويري را به دو دسته نق

  

فايلهاي نقشه بيتي فايلهائي هستند كه اطالعات تك تك نقاط تصوير را از لحاظ رنگ و مختصات در خود 

كيل دهنده تصوير و اما فايلهاي برداري فايلهائي هستند كه معادالت هندسي و رياضي اجزاء تش. دارند

  .سيرهاي رسم شده را در خود دارندم

  

براي آشنائي بيشتر با قالبهاي تصويري . در برنامه هاي مالتي مديا ما با فايلهاي نقشه بيتي سرو كار داريم

ما جدولي را در زير تهيه , مهمي كه توسط بيلدر پشتيباني مي شوند و همچنين حجم هر كدام از آنها 

  .يك فايل تصويري را در تمام قالبها به همراه حجمشان به شما نشان ميدهدكرده ايم كه 

  

  قالب بندي  حجم فايل  

  bmp   1.25مگا بايت

  jpgكيفيت پايين      361كيلو بايت 

  jpgكيفيت باال     79كيلو بايت 

  png   940كيلو بايت 

  tif   752كيلو بايت 

  pcx   1.06مگا بايت 

 gif   274كيلو بايت 
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  اصوات

انواع مهمتر اين فايلها كه در بيلدر نيز به . فايلهاي صوتي نيز از لحاظ تنوع و ساختار انواع زيادي دارند

  م: خوبي پشتيباني مي شوند عبارتند از 

اين نوع فايلها از لحاظ كيفيت داراي سطح مطلوبي مي باشند و انواع اصوات و فركانسها را :  Wavفايلهاي

  .نيز ميتوانند در خود ذخيره كنند و از لحاظ ظرفيت بسيار حجيم اند زيرا هيچ گونه فشردگي ندارند

  

در واقع اين نوع فايلها تنها . اين نوع فايلها بيشتر براي ذخيره ملودي ها مناسب هستند:  Midفايلهاي 

از اينرو  از لحاظ حجم بسيار اندك مي . محتوي نت هاي موسيقي به صورت اعداد و فركانس هستند

  م.كيلو بايت نميشود 100حجم اين فايلها معموآل بيشتر از . باشند

نيز از نظر حجم  اين فايلها. اين فايل نيز در واقع نوع پيشرفته اي از فايل باال ميباشد:  Modفايلهاي 

  .نسبتĤ كوچك هستند اما از نوع قبلي حجيمتر مي باشند

  

. اين نوع فايلهاي موسيقي در سالهاي اخير محبوبيت زيادي يافته و بسيار متداول شده اند:  Mp3فايلهاي 

  ن.اين فايلها عالوه بر كيفيت بسيار مطلوبي كه دارند داراي فشردگي و حجم بسيار پاييني هستند

  

  فيلم

  ن:فايلهاي ويديوئي نيز انواع گوناگوني دارند كه مهمترين آنها عبارتند از 

اين نوع فايلهاي ويديوئي داراي كيفيت مطلوبي بوده ولي از لحاظ حجم هيچ فشرده سازي :  Aviفايلهاي 

  ك.بر روي آنها انجام نشده و بدين خاطر فايلهاي حجيمي هستند

ي كيفيت مطلوبي بوده و از لحاظ ذخيره سازي از الگوريتم فشرده اين نوع فايلها دارا:  Mpegفايلهاي 

  .سازي مناسبي برخوردارند و براي فيلمهاي طوالنيتر مناسبند

اين فايلها نيز از فشردگي خوبي . اين نوع فايلها فرمت مخصوص ويدئو سي دي مي باشد:  Datفايلهاي

  .برخوردارند

ولي . برخوردار هستند و داراي كيفيت مناسبي نيز هستند اين فايلها از فشردگي خوبي:  Movفايلهاي 

  .اشكال اينجاست كه براي پخش آنها نياز به برنامه مخصوص داريد

  .اين نوع فايلها داراي فشرده ترين فرمت بوده و از كيفيت باالئي نيز دارند:  Rmفايلهاي

  

  متنها

متن ميتواند از نوع ساده باشد ويا . ندمتنها هست,يكي ديگر از اجزاء مهم تشكيل دهنده مالتي مديا 

مسئله اساسي كه در متنها بايد مورد توجه قرار .ساختار پيجيده تر و قالب بندي شده تري داشته باشد

بايد توجه داشت كه يك متن كه در يك كامپيوتر به درستي در . گيرد نوع فونت و كد پيچ متن ميباشد

ممكن است در كامپيوتر ديگر كامآل در هم ريخته باشد و يا اصآل , برنامه اي مثآل واژه پرداز نمايش ميابد

  اما اصآل فونت و كد پيچ متن چيست؟. چيزي غير از آنچه كه مورد نظر شماست را نمايش دهد
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هر فونت داراي خاصيتهاي ديگري مثل . در واقع نوع قلم است و نوع نمايش متن را تعيين ميكند: فونت

  .وزير خط است خميدگي, ضخامت , سايز 

  

به . را به كاراكترهاي مشخص نسبت ميدهد "اسكي "يكد پيچ در واقع جدولي است كه مقادير :كدپيچ

كد اسكي به اشكال يا حروف يك زبان خاص  255تا  0توسط جدول كد پيچ مقادير عددي , عبارت ديگر 

  .نسبت داده مي شوند

  

  آنراه حل ساده براي  2مشكلي به نام فارسي نويسي و 

بر اساس كد پيچ , در اين راه حل بايد از فونت هايي استفاده كرد كه عالوه بر فارسي بودن : راه حل اول

شما تنها كافي است كه اين .فونتهاي ايران سيستم از اين نمونه فونتها هستند . انگليسي مرتب شده باشند

, اسكريپت كه در بيلدر موجود استنوع فونتها را در قسمت فونت در شاخه ويندوز كاربر به وسيله يك 

  نصب كنيد

  

در اين راه حل به هر طريق ودر هر ويندوزي ميتوان متنهاي . تبديل متن به تصوير است: راه حل دوم

برنامه هايي مثل .فارسي را نوشت و سپس اين متنها را به صورت فايل تصويري و گرافيكي در آورد

  .ما را كمك كنند فتوشاپ و فري هند ميتوانند در اين امر ش

  

  :معرفي محيط برنامه 

  .را مشاهده مي كنيد 1چيزي شبيه به شكل , را اجرا كنيد  MMBزماني كه برنامه 

  

 
  1شكل 

  :همانطور كه مشاهده مي كنيد محيط برنامه به چندين ناحيه به شرح زير تقسيم ميشود 

 , Progectكه در باالي پنجره اصلي نمايان است و شامل گزينه هاي مختلفي از قبيل : نوار منوها 

View , Edit , File 2شكل.(باشد مي... و(  
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نوار ابزار را مشاهده مي كنيد كه شامل دكمه هاي دستيابي , در صفحه اصلي و در پائين نوار منو :نوار ابزار 

  )3شكل.(مي باشد... و  Open , Load , Saveسريع به امكانات مختلف برنامه از قبيل 

عمودي نمايان است كه  اين نوار به طور پيش فرض در سمت چپ پنجره اصلي به صورت: نوار اشياء 

  )4شكل.(مي باشد... صدا و , تصوير, دكمه متن, شامل اشياء متن

محيطي است كه فضاي كاري پروژه را مشخص مي كند كه اندازه آن قابل تغيير است و : محيط كاري 

  )5شكل.(بر روي آن قرار مي گيرند... تمام اشياء اعم از تصوير و متن و

ش فرض در انتهائي ترين قسمت پنجره اصلي قرار دارد و شامل ليست كه به طور پي: ليست صفحات 

  )6شكل(صفحات موجود در پروژه جاري مي باشد

. كه شامل ابزارهاي مختلفي براي كاركردن با صفحات وهمچنين مديريت آنها مي باشد: جعبه ابزار صفحه 

  )7شكل.(يط كاري قرار داردبه طور پيش فرض اين جعبه ابزار در باالي ليست صفحات و در پايين مح

با قرار . به طور پيش فرض اين پنجره در سمت راست پنجره اصلي واقع شده است: پنجره مديريت اشياء 

نام آن شيء بر روي اين پنجره نمايان مي , دادن هر يك از اشياء از نوار اشياء بر روي ناحيه كاري پروژه 

  )8شكل.(د در يك صفحه جاري پروژه مي باشدو در وا قع محتوي فهرستي از اشياء موجو. شود

  

 
  2شكل 

 
  3شكل 

  

 
  4شكل 

  

 
  5شكل 
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  6شكل 

  

 
  7شكل 

  

 
  8شكل 

  :تو ضيح در مورد نوار منوها 

مي باشد كه با كليك بر روي آن زير منو هاي آن به اين شكل  Fileگزينه , اولين گزينه در نوار منو 

  )9 - شكل: (ميباشد 

•New :كه يك پروژه جديد را ايجاد مي كند.  

•New From Tamplate  :از الگوهاي از قبل آماده شده پروژه اي را ايجاد مي كند.  

•Open  :پروژه از قبل طراحي شده را بار گذاري مي كند.  

•Clos  :پروژه جاري را مي بندد.  

•Save  :آخرين تغييرات در پروژه جاري را ذخيره مي كند.  

•Save as  :مي كند پروژه جاري را با يك نام ديگر ذخيره.  

• Compress & Export  :به وسيله . براي فشرده كردن پروژه و توليد خروجي نهائي استفاده ميشود

گذاشت تا افراد غيرمجاز نتوانند به فايلهاي پروژه  passwordاين گزينه ميتوان براي فايلهاي پروژه 

  .دسترسي داشته و از آن استفاده كنند

•Compile  :يي نهايي مورد استفاده قرار مي گيردبراي ايجاد فايل اجرا.  

• Reduce Size  :اين گزينه باعث كاهش حجم پروژه و حذف تصاوير زائد از پروژه مي شود.  

• Import Object :اشياء از پيش تعريف شده يا اضافي را به درون پروژه وارد مي كند.  

• Export Object  : يك يا دسته اي از اشياء را به صورت يك فايلdom در كنار يكديگر ذخيره مي

  .كند

• MEF Import  : و باالتر كه اجازه بارگذاري فايلهاي  4.8از قابليتهاي جديد در نسخهMFF را در

  .داخل يك پروژه مي دهد
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•Webcam Image  :اجازه تهييه فيلم از دوربين هاي كوچك متصل شونده به كامپيوتر را مي دهد.  

•Import Page  : در پروژه هاي ديگر را به داخل پروژه جاري وارد مي كندصفحات موجود.  

•Export Page  : صفحات موجود در پنجره جاري را به صورت فايلMMP  كه قابل استفاده براي پروژه

  .كند - هاي ديگر است را صادر مي

•Print :صفحه جاري پروژه را به چاپگر مي فرستد.  

•Print Preview :گر فرستاده شود را روي صفحه نمايش مي دهدآنچه كه قرار است به چاپ.  

•Print Setup  :باعث نمايش پنجره تنظيم چاپگر مي شود.  

• Exit :براي خروج از برنامه استفاده مي شود.  

  

 
  9شكل 
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  :در مورد نوار ابزار  توضيح

گزينه ها و آيكونهاي اين نوار در واقع ميانبري سربع براي دسترسي به اقالم منوهاي از قبل ذكر شده 

 .نماي از اين نوار را نشان مي دهد 1شكل . ميباشد

  

 
  1شكل  

  :ه شرح زير هستند اقالم موجود در اين نوار ب

  .با كليك برروي آن يك پروژه جديد باز مي شود 

  .از الگوهاي از قبل آماده شده پروژه ايجاد مي كند 

  .پروژه از قبل آماده شده را بارگذاري مي كند 

  .آخرين تغييرات را در پروژه جاري ذخيره مي كند

  )ذخيره مي كند clipboardدر داخل . ( شيء انتخاب شده را كپي ميكند 

  .ر مي چسباندرا در محل مورد نظ clipboardشيء كپي شده در داخل  

  .ويندوز داراي تصويري باشد آنرا در محل مورد نظر مي چسباند clipboardاگر  

  .آخرين كار انجام شده را به حالت اوليه باز ميگرداند 

  .مي باشد Undoعكس عمل  

  .باعث باز شدن پنجره تنظيم پروژه مي باشد 

  .ه ها مي شودباعث نمايان و يا مخفي شدن پنجره مخصوص به ليست صفح 

  .باعث نمايان و يا مخفي شدن پنجره مخصوص به ليست اشياء مي شود 

  .باعث نمايان و يا مخفي شدن پنجره مخصوص به اشياء از قبل طراحي شده  مي شود 

  .پنجره اي كه مختصات شيء را نمايش مي دهد 

  .مي شودباعث نمايان شدن خطوط راهنما به صورت نقطه چين بر روي صفحه كاري  

  .باعث قرينه ي عمودي شكل مي شود 

  .باعث قرينه ي افقي شكل مي شود 

  .اگر سايز تصوير تغيير كرده باشد آن را به حالت اوليه باز مي گرداند 

  .پنجره تنظيمات رنگ مي باشد 

  .منوي ويزارد كه خود داراي منوهاي زير مي باشد 

  

  •Insert Back/Next Buttons  : با زدن اين گزينه دو دكمهBack  وNext   به صفحه جاري اضافه

  .مي شود كه با كليك روي آنها مي توانيد به صفحات بعد يا قبل برويد

  • Insert Clos Button  : به صفحه جاري اضافه مي كند كه براي خارج شدن از × دكمه اي به شكل

  .برنامه مورد استفاده قرار مي گيرد

  • Insert Video Controls  :دكمه هاي مربوط به كنترل ويدئو را اضافه مي كند.  

  • Insert CD Audio Controls  :سي دي هاي موسيقي را به صفحه  دكمه هاي مربوط به كنترل

  .اضافه مي كند
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  • Insert Mp3 Controls  : دكمه هاي مربوط به كنترل موسيقي با فرمتMP3  را به صفحه اضافه

  .مي كند

  • Insert MOD Controls  : دكمه مربوط به كنترل فايلهايي با فرمتMOD  را به صفحه اضافه مي

  .كند

  • Insert Lens Flare  :يك افكت تلفيقي از نور را به صفحه اضافه مي كند.  

  • Glow on mouse move  : افكتي بر شيء قرار مي دهد كه با رفتن ماوس بر روي آن حالت

  .برجسته مي گيرد

  • Capture Esc and Exit Key  : كه خود شامل گزينه هاي زير است:  

  

Exit 1 Mac Like  :ي خارج شدن كه به صورت ديالوگ از قبل آماده شده مي باشد و به فرم منو

  )2- شكل.(مكينتاش طراحي شده است

Exit 2 (Question)  : منوي از پيش آماده شده اي با دو گزينه يExit   وCancel  را به صفحه ي

  )3- شكل. (جاري اضافه مي كند

Exit 3 (Yes - No)  :اي با دو گزينه  منوي از پيش آماده شدهYes  وNo  را به صفحه جاري اضافه

  )4 - شكل. (مي كند

Go To Last Page  : شيء اسكريپت را به صفحه جاري اضافه مي كند كه در صورت اجرا به آخرين

  .صفحه ي موجود ميرود

  

هاي از پيش آماده شده مي  Metafileمي شود كه شامل  bubleباعث نمايان شدن پنجره  

  )5- شكل.(باشد

طراحي شده مي باشد كه در مي شود كه شامل افكتهاي از پيش  Sparkleباعث نمايش پنجره  

اين حالت روي زمينه . صورت لزوم براي ايجاد درخشندگي و جلب توجه  از آن استفاده ميشود

  )6 -شكل.(تاريك جلوه ي بهتري دارد

  .باعث نمايان شدن پنجره ي توليد فايل اجرايي مي شود 

  .باعث ديباگ كردن پروژه جاري مي شود 

  .باعث اجراي پروژه جاري مي شود 

 .مي شود aboutعث نمايان شدن پنجره ي با 
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  :توضيح در مورد نوار اشياء 

اشياء مختلف مورد نظرتان را ايجاد كرده و بر روي , با استفاده از گزينه هاي اين نوار ميتوان به سرعت 

  .1شكل .صفحات پروژه قرار دهيد

  :اقالم موجود در اين نوار به شرح زير هستند

  

  .نشانگر ماوس را به حالت اوليه خود باز مي گرداند 

  .كافي است بر روي آن كليك كرده تا انتخاب شود. يك شيء متني يك خطي ايجاد مي كند 

اين شيء ميتواند حاوي متون گوناگون و طوالني با . يك شيء متني چند خطي ايجاد مي كند 

  .فونت و سايز دلخواه باشد

  .با استفاده از اين آيكون مي توان يك دكمه برروي صفحه ايجاد كرد 

اين شيء ميتواند حاوي حاوي تصاوير مختلف با فرمتهاي . يك شيء تصويري بوجود مي آورد 

  .گوناگون باشد

با اين تفاوت كه در . ه به مانند شيء تصويري مي باشديك دكمه تصويري بوجود مي آورد ك 

  .حالت انتخاب عكس مي توانيدسه عكس دلخواه را انتخاب نماييد

مانند باكسهاي متني .( جعبه متني مخصوص براي ورود يا تايپ متن توسط كاربر ايجاد مي كند 

  )در فرمها

به صفحه كاري وارد مي را   Gif Animationاين آيكون شيء حاوي تصوير متحرك از نوع  

  .كند

همان فرمت استاندارد , فرمت پيش فرض اين شيء . شيء ويدئو را به صفحه ي كاري وارد ميكند 

  .مي باشد Aviيعني , فيلمهاي مخصوص ويندوز 

قابليت ويژه ي اين شيء اين است كه . يك شيء حاوي تصوير دلخواه را به صفحه اضلفه مي كند 

  .تصوير داخل آن ميتواند به وسيله ماوس پيمايش شود

البته . شكل مي باشد 3هر خانه اين ماتريس حاوي . ماتريسي از تصاوير دلخواه را بوجود مي آورد 

قابل توجه است كه اين سه شكل برروي .يكسان استاين سه شكل براي تمام خانه هاي ماتريس 

  .هم قرار ميگيرند

اين شيء يك تصوير فعال با جلوه هاي ويژه خاص و .يك شيء پويا برروي صفحه ايجاد مي كند 

از آنجا كه اين جلوه ها با استفاده از فرمولهاي رياضي است پس حجم برنامه . قابل تغيير مي باشد

  .كامپيوتر كاربر مي كاهد CPUلي از سرعت و, را خيلي باال نمي برد 

  .به وسيله ي اين آيكون مي توانيد يك مستطيل رنگي در محيط كاري ايجاد كنيد 

  .مي توانيد يك دايره ي رنگي در محيط كاري ايجاد كنيد 

  .مي توانيد يك خط در محيط كاري ايجاد كنيد 

نسبت به حركت ماوس و  باعث ايجاد يك شيء نامرئي بر روي صفحه مي شود كه اين شيء 

  .كليك ماوس حساس است و در قبال آن ميتواند كاري را انجام دهد

اين شيء ميتواند حاوي قطعه كدهاي وخصوص .يك شيء اسكريپت بر روي صفحه ايجاد ميكند 

MMB باشد كه هر يك وظايف خاصي را انجام مي دهد.  
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اين شيء از اكتيو .يدهدرا بر روي صفحه قرار م HTMLيك شيء مخصوص نمايش فايلهاي  

پس ميتواند حاوي كدهاي . بهره ميگيرد) IE(ايكس هاي مخصوص مرورگر اينترنت مايكروسافت 

  .جاوا هم باشد

به وسيله ي اين شيء . اين شيء ميتواند يك برنامه ي تحت ويندوز را در داخل خود اجرا كند 

  .تحتي ميتوان به اقالم داخل منوهاي آن برنامه نيز دسترسي داش

استفاده  Mpeg , Dat , Movاين آيكون براي نمايش دادن فايلهاي ويدئويي و فيلم با فرمت  

 .مي شود

  

ور كامل با تمامي منوهاو آيكونهاي موجود در برنامه آشنا خوب دوستان ما در طي جلسات قبل تقريبا به ط

  .شديم و كاري را كه هريك انجام مي داد را بيان كرديم

از اين به بعد مي خواهيم تا به بيان جزييات بيشتر پرداخته و پروژه هايي را با همكاري يكديگر براي 

  .آشنايي بيشتر با امكانات برنامه انجام دهيم

  

  :صفحه  پنجره ي خصوصيات

شامل تعدادي صفحه مي باشد كه اشياء مختلف بر روي  MMBهر پروژه ي , همانطور كه قبال نيز گفتيم 

هر يك از اين صفحات خصوصيات خاص خود را دارد كه مي تواند با ديگر . اين صفحات قرار مي گيرند

  .صفحات متمايز باشد

را انتخاب  Propertiesگزينه ي   Pageبراي دسترسي به پنجره تنظيم خصوصيات صفحه از منوي 

  آيكون, مي كنيم و يا از جعبه ابزار صفحه 

  .با اين كار پنجره خصوصيات صفحه ي جاري باز مي شود.را كليك كنيد

عكس زمينه برايش بگذاريد , رنگ زمينه را تغيير دهيد , در اين پنجره ميتوانيد اسم صفحه را تغيير دهيد 

و يا حتي اسكريپتي براي صفحه بگذاريم كه به محض اجراي . ري نماييدو موزيك متن براي آن بارگذا

  )2شكل: (و حاال شكل و جزييات بيشتر . صفحه اين قطعه كد نيز اجرا شود

• Label  :نام صفحه را در اين جعبه متن ميتوان وارد كرد.  

• Default  :س را در هنگام فعال از ليست باز شونده ي اين گزينه مي توانيد نوع نمايش نشانگر ماو

  .از آن جمله اند... نقطه سياه و , نشانگر سياه ماوس, دست: شكلهايي مانند .شدن اين صفحه تعيين كرد

• Background  : اجزاي موجود در اين قسمت مربوط به تنظيم پشت زمينه اين صفحه مي باشد و

  :شامل موارد زير است 

   

From Master Page  :ه باعث مي شود تا اين صفحه تصوير زمينه ي خود را از عالمت زدن اين گزين

Master Page يعني تصويري كه در . بگيردMaster Page  به عنوان پشت زمينه ي تنظيم شده

اين قابليت مي تواند جلوي كپي شدنهاي متوالي و تكراري . باشد در اين صفحه هم پشت زمينه خواهد بود

فحه بگيرد و در نتيجه حجم پروژه به مقدار قابل توجهي پايين آمده يك تصوير خالي را در تعداد زيادي ص

  .و سرعت اجراي برنامه نيز باال رود
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Color  : اگر بخواهيد از تصويرMaster Page  پيروي نكنيد و فقط يك صفحه رنگي داشته باشيد ,

  .ميتوانيد از اين قسمت رنگ مورد نظر را انتخاب كنيد

   

 Image  :ليلي نخواهيد از تصوير اگر به هر دMaster Page ميتوانيد بر روي آيكون , استفاده كنيد

را كليك  Openكليك كرده و عكس دلخواهتان را از پنجره ي باز شده انتخاب كنيد و سپس كليد  

اگر تصوير شما ابعاد . استفاده كنيد Delاگر بخواهيد تصوير انتخاب شده اي را حذف كنيد از آيكون . كنيد

  .ميتوانيد آنرا در پشت زمينه ي صفحه متواليا تكرار كنيد Tileشما با استفاده از , داشت  كوچكي

  

• Script  :اينكه براي . با كليك بر روي آيكون  پنجره ي مخصوص به نوشتن اسكريپت باز خواهد شد

  .مورد بررسي قرار مي دهيميك صفحه چگونه اسكريپت بنويسيم را در جلسات آينده 

• Page Teransition  : اين گزينه يكي از قابليتهاي كم نظير درMMB با استفاده از اين گزينه . است

اين جلوه هاي ويژه هنگامي پديدار مي شوند . مي توانيدافكتهاي بسيار زيبايي را به صفحات خود بدهيد

مقدار زمان اجراي اين . خواهيم به صفحه ديگر برويم كه بخواهيم به اين صفحه وارد شويم و يا اينكه مي

مي توانيد آنرا به ميل  Delayميلي ثانيه است كه شما با استفاده از  500جلوه ها به طور پيش فرض 

  .خود تغيير دهيد

• Play Audio Track from CD Audio  : اين گزينه هم هنگامي كاربرد دارد كه پروژه ي شما بر

عددي كه در جعبه متني اين . شود كه تلفيقي از تركهاي موسيقي و داده مي باشنداي عرضه  CDروي 

به هنگام  CDمشخص كننده اين است كه كدام ترك موسيقي موجود بر روي , قسمت وارد ميكنيم 

  .نمايش اين صفحه پخش شود

• Background Music  : چه  ,در اين قسمت مي توانيد مشخص كنيد كه در هنگام نمايش صفحه

در زير اين جعبه متن باعث  Loopعالمت زدن گزينه . فايل موسيقي به عنوان موزيك متن پخش شود

  .موزيك مجددا پخش شود, مي شود تا هنگامي كه موسيقي به انتها رسيد 

  

اگر به هر دليلي از تغييرات داده . را فشاردهيد OKكليد , پس از انجام تنظيمات بر روي صفحه مورد نظر 

  .را بزنيد Cancelكليد , شده منصرف شديد
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  2  شكل 

  :توضيح در مورد فايلهاي جانبي 

) EXE(منظور از فايلهاي جانبي يك پروژه ، تمامي فايلها و فهرستهايي هستند كه از فايلهاي  اجرايي 

اين فايلها ممكن است قالبهاي گوناگوني داشته باشند و هر يك  .پروژه مجزا ولي در ارتباط با پروژه باشند

  .براي كاري خاص در پروژه در نظر گرفته شده باشند

صحيح آن ) آدرس(مهمترين نكته اي كه در ارتباط با فايلهاي جانبي بايد به آن توجه كرد ، تعيين مسير 

ارائه مي شوند، شروع مسير  CDمديا بر روي از آنجا كه اكثر برنامه هاي مالتي . فايل در كنار پروژه است

مشخص مي كند و همچنين به دليل اينكه كامپيوترهاي مختلف ، الزاما تعداد  CDاين فايلها را با نام درايو 

  .در كامپيوترهاي گوناگون نيز متفاوت خواهد بود CDدرايوهاي يكساني ندارند، نام درايو 

 Hرا با نام  CDباشد ، ولي كامپيوتر دوستتان درايو  Gيا  Fتر شما در كامپيو CDمثال ممكن است نام درايو 

  حال راه حل چيست؟. بشناسد

  

MMB  اين مشكل را با دو عبارت>SrcDir<  و>SrcDrive< عبارت اول كل مسيري  . حل كرده است

ه برنامه از روي كه پروژه شما از آنجا در حال اجرا هست را برميگرداند و عبارت دوم، تنها نام درايوي را ك

  .آن درايو اجرا ميشود را برخواهد گرداند

فايلهاي جانبي ممكن است از نوع فايلهاي تصويري ، فايلهاي موسيقي ، فايلهاي فيلم ، فايلهاي حاوي متن 

  .، فايلهاي جانبي و اجرايي باشدMMB، فايلهاي فونت ، فايلهاي ديگر 

  :پنجره خصوصيات پروژه 

را انتخاب كنيد و يا از  Embedded Settingگزينه ي  Projectنجره از منوي  براي باز كردن اين پ

  )3شكل.(مي باشد  نوار ابزار ، روي آيكون آن كه به شكل
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 windows Size : توجه داشته .در اين قسمت مي توانيد طول و عرض پنجره پروژه را تعيين كنيد

اندازه استاندارد برنامه هاي مالتي مديا .ه خواهد شدباشيد كه خروجي نهايي برنامه شما در اين ابعاد ديد

  .اين حداقل سايزي است كه ويندوز پشتيباني مي نمايد . مي باشد  640×480

Window Title  : عبارتي كه در اين جعبه متن وارد مي كنيد تير پنجره پروژه تان را مشخص مي كند

.  

Style  : اين قسمت داراي سه گزينه مي باشد:  

Always  on top  : عالمت زدن اين گزينه باعث مي گردد تا خروجي پروژه شما هميشه بر روي ديگر

  .پنجره هاي ويندوز قرارگيرد 

Windows Desktop Component  : با عالمت زدن اين گزينه هنگامي كه پروژه را اجرا مي

  .قرار مي گيرد كنيم ، برنامه اجرايي در زير هر پنجره باز ديگري بر روي دسكتاپ ويندوز 

Save Last Position In Registery  : آخرين وضعيت مكاني پنجره شما را در رجيستري ويندوز

. ثبت مي كند و دفعه آينده كه پروژه خود را اجرا نموديد ، پنجره پروژه در همان مكان باز مي گردد 

پروژه شما با اين نام در  جعبه متني كه در زير گزينه آخر مشاهده مي كنيد ، اسم دلخواهي است كه

  .رجيستري ويندوز ثبت مي گردد 

Standard  Window  : اين گزينه در وسط پنجره تنظيمات پروژه قرار دارد كه به طور پيش فرظ

عالمت خوردن اين گزينه بدين معني است كه خروجي پروژه شما در داخل پنجره . عالمت خورده است 

  .عالمت اين نقطه باعث غير فعال شدن برخي اقالم زير آن مي شود . استاندارد ويندوز  نمايش يابد 

Movable   : عالمت خوردن اين گزينه باعث مي شود كه كاربر بتواند پنجره خروجي پروژه را به هر

  .جاي ديگر صفحه نمايش منتقل كند 

Window has Custom Shape  : يكي از امكانات بي نظيرMMB هد كه است و به شما اجازه مي د

البته در اينجا احتياج به يك شكل گرافيكي كه مورد . پنجره هاي پروژه را به هر شكل دلخواهي در آوريد 

  .نظرتان است خواهيد داشت 

Outeline Shaper  : در اين قسمت روي آيكون  كليك كنيد و سپس طرحي را كه در قسمت باال

ميزان دقت حذف   Toleranceجعبه  . نيد را كليك ك Openتوضيح داده شد انتخاب نموده و دكمه 

نقطه شروعي را مشخص مي   Start Printمربوط به  Yو xرنگ بيروني را مشخص مي كند و دو جعبه  

  .)دست نزنيد  0و  0بهتر است مختصات   .(كند كه از آن نقطه ، رنگ حذف شونده مشخص مي شود 

ه همان فرم لبه بيروني طرح شما بر روي صفحه را بزنيد مي بينيد كه خط چيني ب OKاكنون اگر دكمه 

اگر پروژه را اجرا كنيد مي بينيد خروجي پروژه شما به جاي شكل پنجره عادي ويندوز، . پروژه افتاده است 

  .حالت طرح شما را گرفته است 

 B/W/Mask  : اين قسمت تا حدود زيادي شبيه به قسمت قبلي مي باشد با اين تفاوت كه در اينجا

  .ي را كه انتخاب مي كنيد تنها مي تواند از دو رنگ تشكيل شده باشدطرح

Background Mode  : در قسمت سمت راست، اين گزينه را مي توانيد مشاهده كنيد كه در زير خود

  :تعدادي تنظيمات به شرح زير دارد 

Full Screen Backgroud : اين قسمت نيز اگر اين گزينه عالمت نخورد ، بقيه گزينه هاي زيرين در

عالمت خوردن اين گزينه به تنهايي باعث مي شود تا هنگام اجراي پروژه . قابل دسترسي خواهد بود 
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مشاهده مي كنيد ، در بيايد و   Solid Fillتمامي زمينه به رنگ مورد نظر شما كه در ليست باز شونده 

  .)باشدرنگ پيش فرض سياه مي . (خروجي پروژه بر روي اين رنگ نمايان شود 

Disable Alt -Tab In Win 95  : عالمت زدن اين گزينه باعث مي شود تا كليد هايAl t  و

Tab در ويندوز در طول اجراي برنامه شما غير فعال گردد.  

Cover Wi ndows Taskbar    : با عالمت زدن اين گزينه پروژه شما نوارTaskbar  ويندوز را نيز

با كليك ماوس بر روي آن . ا يك آيكون به شكل  را مشاهده مي كنيد در زير اين گزينه ه. خواهد پو شاند

مي توانيد تصوير دلخواه را انتخاب كنيد تا اين تصوير به عنوان پشت زمينه بجاي رنگ يك نواختي كه در 

  .، قرار گيرد ) Solid Fill(باال توضيح داديم 

تصوير به صورت كاشي كاري ، باعث خواهد شد كه اين  Stretchو  ��b�cNormal , Tile  سه 

  .ساده و يا عكس به حدي كشيده شود كه كل پشت زمينه را بپوشاند ، قرار گيرد 

  Display Resolution  : به كمك گزينه هاي آن مي توانيد تنظيمات رزولوشن  ويندوز را به اندازه

،زيرا برخي از كاربران از دستكاري البته ما توصيه نمكنيم كه اين كار را بكنيد . مورد نظر خود تغيير دهيم 

  .شدن تنظيمات ويندوزشان به شدت عصباني خواهند گشت 

Set Process Priority  : اين گزينه داراي سه انتخاب زير است:  

 High  : عالمت زدن اين گزينه باعث مي شود تا بيشترين تقدم پردازش توسطCPU  به برنامه شما داده

  .شود 

NORMAL  : پردازش برنامه به صورت عادي انجام مي شود.  

LOW  : كمترين تقدم پردازش توسطCPU  به برنامه شما داده مي شود.  

 If 256 Color  Detected  : اين گزينه ها هنگامي اثر خود را در پروژه .شامل گزينه هاي زير است

رنگ را پشتيباني  256ي شود حداقل بتواند مي گذارند كه كامپيوتر مقصد كه برنامه بر روي آن اجرا م

  :كند 

Run First Page Anyway  : بطور پيش فرض عالمت خورده است و باعث مي شود هنگام اجراي

  .برنامه شما ،اولين صفحه از پروژه به طور پيش فرض نمايش داده شود

Run Another File  : تر مقصد تشخيص رنگ در كامپيو 256با عالمت زدن اين گزينه اگر حداقل

اين برنامه را در جعبه متن روبروي اين گزينه مشخص .داده شود ، يك برنامه دلخواه ديگر اجرا خواهد شد 

  .كنيد

Run Another Page  : رنگ در كامپيوتر مقصد تشخيص  256با عالمت زدن اين گزينه اگر حداقل

تدا نمايش خواهد يافت ، صفحه مورد نظر داده شود ،يك  صفحه ديگر از پروژه كه مورد نظر ماست ، در اب

  .در جعبه متن روبروي اين گزينه مشخص مي شود
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  :ايجاد اولين پروژه مالتي مديا

اين فايلها كامال به دلخواه شما مي .براي ايجاد اين پروژه نياز به چندين فايل صوتي و تصويري داريد

فايل صوتي را از قبل در شاخه اي از كامپيوترتان كپي و آماده  2فايل تصويري و  3براين حداقل بنا. باشند

  .كنيد

اين برنامه هنگامي كه اجرا مي شود ، به طور پيش گزيده يك صفحه . را اجرا كنيد MMBاكنون برنامه ي 

اگر چنين . واهيد كردرا مالحظه خ) 1شكل(براي پروژه جديد نيز باز خواهد كرد و شما شكلي مانند 

  .را انتخاب كنيد تا يك پروژه جديد ايجاد شود Newگزينه  Fileچيزي وجود نداشت، بايد از منوي 

صفحه مختلف ايجاد كنيم و همچنين اين توانايي را داشته باشيم كه بين اين  4ما مي خواهيم پروژه اي با 

  .ت و ما بقي داراي تصوير مي باشندبرخي از اين صفحات داراي صو. صفحات به راحتي حركت كنيم

رفته و  Pageبراي ايجاد صفحات جديد به منوي . صفحه در اين پروژه ايجاد كنيم  4در ابتداي كار بايد 

اين صفحات را . صفحه جديد را ايجاد كنيد 4با تكرار اين عمل . را انتخاب كنيد  AddPageگزينه 

  ).2شكل(مشاهده كنيد  MMBمت ميتوانيد در ليست صفحات در انتهايي ترين قس

در ليست صفحات بر روي اولين صفحه كليك كنيد تا رنگ آن به قرمز تبديل شود ، اكنون اين صفحه 

ما مي خواهيم بر روي اين صفحه ، يك عكس با . فعال شماست و شما در حال ويرايش آن خواهيد بود

  .يك دكمه قرار دهيم

را از نوار ابزار انتخاب كرده و سپس مكان نما را به محل  Bitmapبراي قرار دادن عكس روي صفحه شئ 

با اين كار پنجره مخصوصي باز خواهد شد و شما مي . دلخواهي از صفحه مي بريم و يكبار كليك مي كنيم

مي بينيد . را فشار دهيد Openتوانيد از طريق آن ، عكس مورد نظر خود را انتخاب كنيد و سپس كليد 

اگر تصوير كوچكتر يا بزرگتر از اندازه ي مورد نظر شما . رد نظر شما نمايان مي شودكه عكس در مكان مو

بود ، روي آن يكبار كليك كنيد تا حاشيه آن به طور نقطه چين نمايان شود و سپس با استفاده از نقاط 

  )3شكل. (مربع سياهرنگ در لبه هاي آن ، سايز تصوير را به اندازه ي دلخواه تغيير دهيد

را ) Button(براي اين كار از نوار اشياء ، شئ دكمه . ن به اين صفحه يك دكمه نيز اضافه مي كنيماكنو

و سپس . انتخاب كنيد و سپس در محل دلخواه خود بر روي صفحه كليك كنيد تا دكمه در آنجا قرار گيرد

 Objectنوي بار كليك كنيد و يا روي آن كليك كرده و از م 2براي تغيير خصوصيات آن ، روي آن 

  )4شكل.(با اين كار پنجره خصوصيات دكمه باز خواهد شد. را انتخاب كنيد Propertiesگزينه 

با اين كار . را تايپ كنيد Nextمشخص شده ، كلمه  Textبراي تغيير عنوان آن در جعبه متني كه با نام 

ام فشرده شدن بايد چه براي تنظيم اينكه اين دكمه در هنگ. تغيير خواهد كرد Nextعنوان دكمه به 

از اين پنجره مي رويم كه در پايين و سمت چپ همين پنجره  Actionعملي را انجام دهد ، به قسمت 

با اين . روي اولين آيكون آن كه در شكل دور آن با نوار قرمز مشخص شده است، كليك كنيد. قرار دارد

اين پنجره را در .باز مي شود External Command and Page Actionكار پنجره ديگري با نام 

  .مشاهده مي كنيد 5شكل

 go to Next Pageكليك كنيد و گزينه  On Mouse Clickروي اولين ليست باز شونده با عنوان 

حال در پنجره . ثبت شود Actionكليك كنيد تا تنظيمات  OKسپس روي دكمه . را انتخاب نماييد

در اينجا كار ما با . كنيم تا كل تنظيمات اعمال شوند كليك مي OKتنظيم خصوصيات دكمه ، روي دكمه 

  .تمام شده است 1صفحه 
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... ؟!!!واي. براي اين كار روي اين صفحه در ليست صفحات كليك كنيد. پروژه مي رويم 2اكنون به صفحه 

هاي شما بر تمام كار. نگران نباشيد... ؟؟!!تمام كارهاي ما روي صفحه اول ناپديد شد!!!... چه اتفاقي مي افته

، چند  2حال به صفحه . هستيد 2محفوظ است و شما االن در صفحه سفيد بدون محتواي  1روي صفحه 

 آيكون آن به صورت. را انتخاب كنيد Textبراي اين كار از نوار اشياء ، شئ. خط متن اضافه مي كنيم

در اين هنگام . گيرد كليك كنيد تا شئ در آنجا قرار 2سپس در يك نقطه دلخواه از صفحه ي . است  

  .را در صفحه كاري مشاهده كنيد Double Click Hereبايد عبارت 

بار كليك كنيد تا پنجره خصوصيات  2براي جايگزين كردن متن دلخواه خود كافي است روي اين عبارت 

ين با ا. را انتخاب كنيد Propertiesگزينه  Objectآن باز شود ، و يا روي آن كليك كرده و از منوي 

  )6شكل.(كار پنجره خصوصيات متن باز خواهد شد

را پاك كرده و متن خود را  " Double click here "اكنون در محل مربوطه در اين پنجره ، عبارت 

جايگزين آن كنيد و از ديگر قسمتهاي اين پنجره رنگ و فونت و اندازه متن را به دلخواه تغيير دهيد و 

  .هده مي كنيد كه متن شما در صفحه جايگزين شده استمشا. را فشار دهيد OKسپس كليد 

و ) page1در اينجا (احتياج داريم تا بتوانيم به صفحه قبل  Nextو  Backما به دو دكمه  2در صفحه 

، از نوار اشياء ، گزينه 2براي قرار دادن دكمه ها روي صفحه. حركت كنيم) page3در اينجا (صفحه بعد 

Button تنظيم خصوصيات دكمه . مرتبه انجام دهيد تا دو دكمه داشته باشيد 2ار را را انتخاب و اين ك

Next براي تنظيمات دكمه . انجام داديم مي باشد 1، مانند آنچه كه در صفحهBack  نيز به پنجره

. را تايپ كنيد تا عنوان دكمه تغيير كند Backعبارت  Textتنظيم خصوصيات آن رفته و در قسمت 

را انتخاب  go to Perev Pageگفته شده ، گزينه  1اي كه در صفحه  Actionسپس از قسمت 

سپس .است ، برويم 1كنيد تا هنگام كليك بر روي اين دكمه ، ما به صفحه قبل كه در اينجا همان صفحه 

  .تمام ميشود 2در اينجا نيز كار ما با صفحه . كليك كنيد تا تغييرات ثبت شود OKروي دكمه 

تا شما يه استراحتي بكنيد و يه خورده بيشتر با برنامه ور بريد، ما هم جلسه . گه بسهبراي اين جلسه دي

  .بعدي كه ادامه ي همين جلسه است را براي شما آماده ميكنيم
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  .صفحه آنرا كامل كرده ايم 2صفحه اي كه تا به حال  4حاال ادامه ي پروژه 

  .ليست صفحات كليك كنيد در Page3، روي آيكون  3براي شروع كار با صفحه 

تصوير ما به صورت تصوير زمينه . در اين صفحه از پروژه مي خواهيم تصوير و همچنين صدا قرار دهيم 

  .خواهد بود 

Properگزينه  Pageبراي اين كار از منو  t i es  را انتخاب مي كنيم و يا از نوار ابزار صفحات ، آيكوني

 3كه در اين جا صفحه (تا پنجره خصوصيات صفحه جاريكه باشكل مشخص است را انتخاب مي كنيم 

  .مالحظه فرماييد  1باز شود ، اين پنجره را در شكل ) پروژه است 

Iوجود دارد و در داخل آن ، قسمت مجزايي به نام  Backgroundدر اين پنجره قسمتي به نام  mage 

با كمك اين . تصوير نمايان شود در اين قسمت روي آيكن كليك كنيد تا پنجره انتخاب . را مي بينيد 

پنجره يك تصوير دلخواه را انتخاب كرده تا اين تصوير به عنوان تصوير زمينه براي صفحه جاري در پروژه 

  .تان برگزيده شود 

Backgrقسمتي با عنوان ) 1شكل (براي تنظيم موزيك زمينه در پنجره خصوصيات صفحه  ound 

musi c در . متن و يك دكمه كوچك در كنار و سمت راست قرار دارد  را مشاهده مي كنيد كه يك جعبه

SoundFiكنار جعبه متن نيز عبارت  l e   را مشاهده مي كنيد در اين جعبه متن مي توانيد مسير فايل

MP3 مي توانيد !! دلخواهتان را همراه با نام آن تايپ كنيد ، اما از آنجا كه احتماالً حال اين كار را نداريد

وچك كليك كنيد تا پنجره انتخاب فايل باز شود و به وسيله اين پنجره فايل موزيك روي دكمه ك

كليك  OKرا بزنيد و وقتي كارتان تمام شد روي دكمه  Openدلخواهتان را انتخاب كنيد و سپس دكمه 

  .را قرار دادهيد Backو  Nextكنيد ، حال در صفحه همان طور كه در قبل توضيح داديم دو كليد 

بروي آيكون آن در ليست صفحات .باقي مانده است  4تنها صفحه . نيز تمام شد  3خوب كار ما با صفحه 

در اين صفحه فقط يك متن پاياني و يك كليد برگشت و يك دكمه .برويد  4كليك كنيد تا به صفحه 

tبراي نوشتن يك متن در اين صفحه ، شيي . خروج از برنامه قرار مي دهيم  ext ار اشيا انتخاب را از نو

Properكرده و بر روي صفحه قرار ميدهيم ، سپس در پنجره  t i es  اين شي و در محل مربوط عبارت

THEEND   را بنويسيد.  

قاعدتا . ، نيز طبق آنچه كه در جلسه قبل گفته شد ، عمل كنيد) Back( براي قرار دادن دكمه برگشت 

، اگه اين طور نيست ، پس به شما توصيه مي كنم كه  اكنون شما با روش اين كار بايد آشنا شده باشيد

  .يكبار ديگه جلسه قبلي رو به دقت مطالعه كنيد

  .االن ديگه آخرين كاري كه بايد انجام دهيم ، قرار دادن يك كليد خروج از برنامه است

Butبراي ايجاد يك كليد براي خروج با انتخاب شي  t on  از نوار اشيا و قرار دادن آن بر رويpage 4 

Properسپس با دوبار كليك كردن روي آن پنجره . اين دكمه را ايجاد مي كنيد  t i es  دكمه را باز

Exiنماييد و عنوان آن را به  t  سپس در قسمت .تغيير دهيدAct i on  از پنجرهProper t i es  اين

Extبا اين كار پنجره جديد با عنوان . دكمه ، روي آيكون اول كليك كنيد  ernal comma ndand  

pageact i on   جلسه ي قبل مالحظه فرماييد  5اين پنجره را مي توانيد در شكل .باز مي شود.  

Exiاز ليست باز شونده اول در اين پنجره گزينه  t  را برگزينيد و سپس روي دكمهOK  كليك كنيد تا به

Properپنجره  t i es  اين دكمه برگرديد در اين پنجره نيز روي كلمهOK  تا كار تنظيم كليك كنيد

  .عنوان و عمل اين دكمه هنگام كليك شدن مشخص شود 
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  .در اينجا پروژه شما ديگه آماده است و تنها كافي است كه شما آنرا ذخيره نماييد

را انتخاب كنيد و آن را در كامپيوتر خود ذخيره  saveبراي ذخيره كار خود به منوي فايل رفته و گزينه 

Projمنو  براي اجراي پروژه از. كنيد ect  گزينهRun  را انتخاب كنيد و يا از نوار ابزار آيكوني كه به

  .شكل است را كليك كنيد 

حاال يه كم بيشتر با . خوب من بايد به شما تبريك بگويم زيرا توانستيد اولين پروژه خود را آماده سازيد 

قاعدتا . پروژه جابه جا شويد بين صفحات Nextو  Backبرنامه خود ور بريد و با استفاده از دكمه هاي 

مي رسيد ، بايد موزيك را كه در حال پخش  3اگر شما كارت صدا داشته باشيد ، هنگامي كه به صفحه 

شما مطمئنا در هنگام كار با اين پروژه با مشكالتي كوچك اما مهم برخورد مي كنيد . شدن است بشنويد

  :كه از جمله آنها اين است 

ساير صفحات ميرويد ، متوجه ميشويد كه موزيك كماكان در حال پخش شدن به  3وقتي از صفحه  - 1

  .است

  .وارد ميشويد ، موزيك مجددآ از ابتدا پخش ميشود 3هروقت به صفحه  - 2

  ... .متوجه باال يا پايين بودن دكمه ها نسبت به هم ميشويد و  - 3

ادامه جلسات آموزشي ما ، برطرف اين اشكاالت براي اولين پروژه طبيعي است و شما به مرور زمان و 

  .شما در ابتداي راه هستيد!!! پس عجله نكنيد. كردن آنها را خواهيد آموخت
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  را براي شما آموزش دهيم ؛ Actionما در اين جلسه مي خواهيم قسمت 

قسمت تشكيل شده است كه ما در اين  4از  Actionخوب همان طور كه در تصوير زير ميبينيد قسمت 

  .جا به توضيح اين قسمت ها مي پردازيم 

  

  
  

1 (External Commands and Page Action : 

با كليك بر روي آيكون پنجره مربوط به آن باز ميشود كه ما اين پنجره را براي شما به نمايش درآورده ايم 

:  

  
  

  همان طور كه مالحظه ميكنيد ما داراي سه گزينه اصلي هستيم ؛

1 (On mouse click : 

  :روي اين قسمت پنجره زير باز ميشودبا كليك 
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همان طور كه در پنجره باال مشاهده مي كنيد كارهاي متنوع و گوناگون از قبيل اجراي يك برنامه خارجي 

  .را ميتوان اجرا كرد ... و  WEB، جستجو بر روي ديسك ، باز كردن يك صفحه 

  

2 (Path : 

تعيين اين مسير و نام فايل . مي توانيد يك مسير به همراه نام يك فايل را مشخص كنيد در اين قسمت 

 Run Program, Runهنگامي مورد نياز است كه شما از ليست باز شونده قبلي گزينه هايي مانند 

another project , mp3 open  و چيزهايي مشابه اينها را انتخاب كرده باشيد.  

را بخوان و يا  MP3ع مي گويند كه يك برنامه خارج از پروژه را اجرا كن ، يا يك فايل اين گزينه ها در واق

اينكه چه برنامه يا پروژه اي اجرا شود ، و از كجا اجرا شود را در جعبه متن . يك پروژه ديگر را اجرا كن 

Path  مشخص مي كنيم.  

  

3(More parametrs : 

د احتياج به پارامترهاي اضافي داشت در اين جعبه متن مشخص شما اگر برنامه اي كه ميخواهيد اجرا شو

  .خواهيم كرد 

  :مي باشد مي پردازم  On mouse clickحال من به بيان بعضي از عملياتي كه در ليست 

* Run program  : با انتخاب اين گزينه ، در هنگام كليك ماوس بر روي شيئ يك برنامه خارجي

  .وارد مي كنيد  Pathد را در قسمت اجرا خواهد شد و شما مسير خو

را  CDاجرا شود كه معموالً همين طور هم هست اين عبارت مسير درايو  CDمثالً اگر پروژه از روي درايو 

  .بر مي گرداند 

 CDدرايو   ، Dرا بدهيم ممكن است درايو  D:\Multimedia\filename.exeبه طور مثال اگر مسير 

را خودش تشخيص دهد و برنامه  CDمقصد نباشد ، بنابراين برنامه بايد قابليت اين را داشته باشد كه درايو 

  .هاي جانبي مورد نياز را از همان جا اجرا كند 

به يك برنامه جانبي داشتيم بهتر است آن برنامه را در داخل يك شاخه پس اگر در پروژه خود احتياج 

قرار دهيم و سپس با استفاده از اين عبارت و نام آن شاخه برنامه جانبي خود را از درون  CDمجزا بر روي 

  .پروژه مالتي مديا اجرا كنيم 

ز درون پروژه اجرا كنيم مي توانيم را ا .SETUPexeبه عنوان مثال اگر احتياج داشتيم تا برنامه اي با نام 

كپي نماييم و سپس مسير  CDقرار دهيم و آن را بر روي  Installاين برنامه را در داخل شاخه اي با نام 

Path  را به صورت زير مشخص مي كنيم:  

Srcdir>\Install\ Setup.exe< 
  .در اين صورت برنامه بدون هيچ مشكلي اجرا خواهد شد 

  .گر كافي است ، ما در جلسه بعدي دنباله اين مبحث را براي شما خواهيم آورد خوب تا اينجا دي
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Explore disk 
مشخص مي كنيد توسط برنامه  Pathانتخاب اين گزينه باعث مي شود تا مسيري را كه در جعبه متن 

Windows Explorer  باز شود عبارت>srcdir<  به تنهايي باعث مي شود تا مسير اجراي پروژه

در پنجره  CDاگر برنامه هايتان بر روي سي دي باشد محتويات . باز شود  Explorerتوسط  شما

Windows Explorer  نمايش خواهد يافت.  

  

Brows Web : 
وارد  Pathانتخاب اين گزينه باعث مي شود تا هنگام كليك بر روي شئي صفحه وبي كه آدرس آن در 

  . مي كنيد توسط مرورگر اينترنت شما باز شود

  

Send E_mail : 
 e_mailاينكه به چه شخصي . اجرا شود  e_mailاين گزينه باعث مي شود تا برنامه ارسال و دريافت 

  .و بعد از عبارت زير وارد نماييد  Pathفرستاده شود را در جعبه متن 

  

mail to  :"  ايميل مورد نظر"  

  

Run another Project:  
خواهد شد و اين مسئله  MMBيش حجم نهايي پروژه ما در باعث افزا MMBبزرگ شدن پروژه هاي 

  .باعث كند شدن اجراي برنامه مي شود 

براي جلوگيري از چنين پيشامدي بهتر است كه پروژه هاي بزرگ مالتي مديا را به چندين پروژه كوچكتر 

  .تقسيم كنيم و همه اينها تحت مديريت يك پروژه ما در مواقع لزوم شود 

توجه كنيد كه پروژه هاي . براي اجراي اين پروژه هاي كوچكتر است  Run another Projectگزينه 

  .ذخيره كنيد  MBDكوچكتر را بايد به صورت همين فايل هاي 

  .مسير پروژه هاي كوچكتر را مي توانيد مشخص كنيد  Pathدر پنجره 

 را NEW_WINDOWيا  THIS_WINDOWمي توانيد عبارت  More parametrدر پنجره 

  .وارد كنيد 

باعث مي شود تا پروژه كوچكتر در داخل همان پنجره پروژه مادر اجرا شود  THIS_WINDOWعبارت 

.  

پروژه كوچكتر به صورت يك برنامه مستقل و با پنجره  NEW_WINDOWدر صورت استفاده از عبارت 

  .مستقل اجرا خواهد شد 

  

EXIT : 

  . اين گزينه باعث خاتمه اجراي برنامه خواهد شد

  

go to first page : 
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  .باعث مي شود با كليك روي شيئ به اولين صفحه پروژه جاري برويم 

  

go to last page : 

  .باعث مي شود تا هنگام كليك بر روي شيي آخرين صفحه ي پروژه جاري برويم 

  

go to prev page : 

  .باعث مي شود تا هنگام كليك بر روي شيي به صفحه قبلي پروژه برويم 

  

go to page : 

به يك ليست باز شونده تبديل خواهد شد و در داخل خود ليست  pathبا انتخاب اين گزينه جعبه متن 

در اين جا مي توانيم مشخص كنيم كه با كليك بر . تمام صفحات موجود در پروژه جاري را خواهد داشت 

  .روي شيي به كداميك از اين صفحات برويد 

  

minimize : 

  .مي شود  minimizeن گزينه هنگامي كه بر روي شيي كليك كنيم پنجره پرونده با انتخاب اي

  

MP3 open : 

مورد  mp3نيز قابل دسترسي شده و در آن بايستي مسير فايل  Pathبا انتخاب اين گزينه جعبه متن 

  نظرمان را همراه نام فايل و پسوند آن

ر پروژه قرار دهيد و با استفاده از را در شاخه اي كنا mp3دقت كنيد كه فايل . مشخص كنيم 

>srcdir< مسير مورد نظر را تنظيم نمايد.  

   

MP3 stop : 

  .در حال پخش متوقف شود  MP3باعث مي شود تا فايل 

  

MP3 play: 

اين گزينه . باز شده است مجدداً پخش شود  MP3 openكه قبالً توسط  Mp3باعث مي شود تا فايل 

متوقف شده است را  MP3 pauseيا  Mp3 stopي را كه قبالً توسط ا Mp3همچنين مي تواند فايل 

  .مجدداً پخش نمايد 

  

MP3 pause : 

در اين است كه  MP3 stopتفاوت آن با . خواهد شد  MP3اين گزينه نيز باعث متوقف شدن فايل 

  .ادامه آهنگ پخش خواهد شد  MP3 playهنگام پخش مجدد آن با

  

MP3 FW: 
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  .يك ترك به جلو برود  MP3اين گزينه باعث مي شود كه فايل 

  

MP3 BW : 

  .يك ترك به عقب بازگردد MP3اين گزينه باعث مي شود كه فايل 

  

نيز وجود  Show meدكمه اي با عنوان  External Comand and page Actionدر پنجره ي 

اين برنامه . مسيرهاي وابسته اجرا شود دارد كه باعث مي شود يك برنامه كوچك آموزشي در مورد تنظيم 

  .ايجاد شده است MMBآموزشي با استفاده از خود 

آيكون ديگري به صورت عالمت سؤال در پايين پنجره وجود دارد كه با كليك بر روي آن صفحات 

  .راهنماي اين قسمت نمايش خواهند يافت

  .كنيد تا تغييرات اعمال شوند كليك OKوقتي تنظيمات مورد نظرتان را انجام داديد روي دكمه 
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رسيديم كه در اين جلسه به بررسي آن  intraction with other objectsدر ادامه مبحث قبل به 

  .مي پردازيم 

  .پنجره مربوط به آن باز مي شود كه شكل آن را در زير مي بينيد   با كليك بر روي آيكون

اين پنجره مخصوص فعل وانفعاالت بين اشيا  

مثالَ با عبور ماوس .مختلف در يك صفحه مي باشد 

از روي شي مورد نظر اشيا ديگر نمايش داده شوند 

يا نمايش داده نشوند ، صدايي پخش شود يا نشود ، 

قطعه كدي اجرا شود ، يا خير و از اين قبيل موارد 

. ...  

 .اين پنجره شامل قسمتهاي زير است 

 Moving mouse over the objectالف ـ 

trigger :  

عملياتي كه در اين جا مشخص مي شود زماني 

اتفاق مي افتد كه نشانگر ماوس را روي شي عبور 

  :اين قسمت به دو گزينه زير تقسيم مي شود . كند 

 *action  : از اين ليست باز شونده مي توانيد

  يكي از عمليات زير را انتخاب كنيد ؛

show/hide : 

انتخاب  objectكند شي ديگري كه در ليست باز شونده زماني كه ماوس روي شي مورد نظر عبور مي

  .شده است پديدار يا نهان مي شود 

show/fade out : 

 objectزماني كه نشانگر ماوس را روي شي مورد نظر عبور كند شي ديگري كه در ليست باز شونده 

  .انتخاب شده است پديدار مي شود اما نهان شدن آن با اندكي تاخير صورت مي پذيرد 

show only : 

  .باعث ظاهر شدن شي مورد نظر مي شود 

hide only : 

  .فقط شي مورد نظر را پنهان مي كند 

run script : 

  .قطعه كدي كه قبالً در داخل يك شي اسكريپت نوشته شده باشد را اجرا مي كند 

  

*object : 

 , show onlyليست باز شونده اين گزينه شامل اسامي كليه اشيا مورد نظر را كه بايد يكي از عمليات 

show/hide  را بر روي آن انجام شود را از ليست انتخاب مي كنيم ... و.  

  

  : mouse click on the object triggerب ـ 
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ه شي توسط نشانگر ماوس كليك عملياتي كه در اين قسمت مشخص مي شود زماني اتفاق مي افتد ك

  :اين قسمت خو شامل گزينه هاي زير است . شده باشد 

*action 1 : 

  از ليست باز شونده اين گزينه يكي از عمليات زير را انتخاب مي كنيم ؛

show/hide : 

باز شي ديگر را مي توانيد از ليست . با كليك بر روي شي مورد نظر ، شي ديگر پديدار يا پنهان مي شود 

  .انتخاب كنيد اين شي ميتواند يكي از اشيا موجود در صفحه جاري باشد  action 1شونده در زير گزينه 

Video play : 

باانتخاب اين گزينه هنگام كليك بر روي شي فيلم تخصيص داده شده به اشيا پخش فيلم شروع به نمايش 

  .مي كنند 

Video stop : 

  .مجدد ، فيلم ازابتدا پخش مي شود  Playهنگام . توقف شود باعث مي شود كه فيلم در حال پخش م

Video pause : 

مجدد،ادامه فيلم پخش مي شود  Playباعث مي شود كه فيلم در حال پخش نگه داشته شوداما در هنگام 

.  

Video skip fw : 

  .باعث ميشود فيلم در حال حركت يك پرش به جلو داشته باشد و سپس ادامه فيلم پخش شود 

Video skip Bw : 

  .باعث مي شود فيلم در حال پخش يك پرش به عقب داشته باشد 

video 2x fast : 

  .همان طور كه از اسم آن معلوم است باعث دو برابر شدن پخش فيلم مي شود 

Video 2x slow: 

  .باعث نصف شدن سرعت پخش مي شود 

Show : 

ي نمايش مي يابد ، اين شي را مي توان از زماني كه روي شي مورد نظرمان كليك مي كنيم شي ديگر

  انتخاب كرد Objectليست 

Hide : 

  .زماني كه روي شي مورد نظرتان كليك مي كنيد شي ديگري پنهان مي شود 

Invert : 

  .را در صورت ظاهر بودن پنهان مي كند و بالعكس  Objectشي انتخاب شده در ليست 

  

*Object : 

از ليست باز شونده آن شي اي را انتخاب مي كنيم كه مي خواهيم يكي از عمليات گفته شده باال بر روي 

  .آن انجام شود 
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*Action2 : 

گنجانده شده كه هنگام كليك بر روي يك  MMBدر واقع اين قابليت در . مي باشد  Action 1به مانند 

  .داشته باشيم  Actionشي بيش از يك 

*Object : 

بر روي آن  Action2اين ليست شي اي را انتخاب مي كنيم كه مي خواهيم عمليات تعريف شده در  در

  .اعمال شود 

  

  .كليك مي كنيم تا تغييرات اعمال شود  OKزماني كه تنظيمات مورد نظر را انجام داديد روي دكمه 

  

  .مي پردازيم Sound Actionدر مبحث بعدي به قسمت 
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sound Action : 

پنجره مربوط به آن باز مي شودكه شما در شكل زير آن را مشاهده مي  با كليك بر روي آيكون 

اين پنجره مخصوص صدايي است كه هنگام عبور ماوس يا كليك ماوس از روي شي مورد نظر بايد . كنيد 

  .پخش شود 

ليست باز .دو دكمه وجود دارد  در اين پنجره دو ليست باز شونده را مشاهده مي كنيد كه در كنار هر يك

مخصوص تنظيم صدايي است كه هنگام حركت  Mouse over the objectشونده اول با عنوان 

 Mouse click on objectماوس از روي شي بايد نواخته شود و ليست باز شونده دوم با عنوان 

  .مخصوص صدايي است كه در هنگام كليك به روي شي بايد نواخته شود 

  

مطابق شكل شما براي مشخص كردن صداي 

مورد نظرتان بايد آن را بوسيله يكي از دكمه 

دكمه اولي به .هاي سمت راست انتخاب كنيد 

شكل چند نقطه مي باشد ، باعث باز شدن 

پنجره انتخاب فايل شده و بوسيله آن مي توانيد 

را انتخاب  Wavaيك فايل صوتي با فرمت 

  .كنيد 

فايل هاي مورد نظرتان را در بهتر است : تذكر * 

و در كنار پروژه  soundشاخه اي با عنوان 

  .خود قرار دهيد 

فراموش نكنيد كه مسير مطلق با استفاده از 

>srcdir<  ًبه صورت مثال

>srcdir>\sound\my sound.wav 
تغيير دهيد با اين كار زماني كه برنامه شما بر 

 رفت و در اختيار مصرف كننده قرار CDروي 

  .گرفت به درستي كار كند

استفاده از دكمه اولي زماني مناسب است كه ما تعداد زيادي صداهاي گوناگون كه حجم زيادي دارند براي 

  .قسمت هاي مختلف پروژه خود كمك بگيريم 

مي توانيم ) زير يك مگابايت(اما اگر تعداد صداها كم باشد يا مجموعه حجم آنها قابل مالحظه نباشد 

  .ن صداها را به درون پروژه ببريم و خيالمان از بابت تعيين مسير راحت باشد تمامي اي

  .مي ناميم  Embeddedاين جور صداها را كه بدرون پروژه خود مي بريم را صداهاي 

  

كليك كنيد تا  كردن يك فايل صدا در داخل پروژه كافي است روي دكمه  Embeddedبراي 

  ود كه شكل اين پنجرا را در زير مي بينيد ؛نمايان ش Embedded Soundپنجره مخصوص
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زماني كه فايل مورد .كليك مي كنيم  در اين پنجره براي انتخاب فايل هاي صدا بر روي آيكون 

نظرمان را در اين پنجره انتخاب كرديم و 

 Embedded Soundبه پنجره اصلي

بازگشتيم نام آن را در ليست اين پنجره 

  .مي توانيد مشاهده كنيد 

براي پخش صداهاي انتخاب شده به 

صورت آزمايشي مي توانيد بر روي 

و . كليك كنيد  Playعالمتها پخش يا 

اگر هم از صداها خوشتان نيامد به وسيله 

مي توانيد آن را  Deleteدكمه حذف يا 

پس از انتخاب در نهايت . حذف نماييد 

  .كليك نماييد  OKصداهاي مورد نياز بر روي دكمه 

باز گرديم مي توانيد صداهاي انتخاب شده را در داخل ليست باز  Sound Actionهنگامي كه به پنجره 

كليك  OKصداهاي مورد نظرتان را از ليست انتخاب كنيد و در نهايت روي دكمه .شونده مشاهده كنيد 

  .كنيد 

 .مي باشد  More Actionقسمت بعدي 

 ;پنجره مربوط به آن باز مي شود كه شكل آن را در زير مي بينيد   با كليك بر روي آيكون  

براي شما كفايت نكرد در اين پنجره مي توانيد از  Actionاگر امكانات موجود در سه گزينه قبلي در 

  .ده كنيد قابليت بيشتر استفا

  .انجام دهيد  MMBالبته اين كار را بايد با اسكريپت نويسي مخصوص 

اين پنجره شامل دوقسمت است و در واقع شامل دو اسكريپت مجزا مي باشد كه همانگونه در شكل مي 

بينيد قسمت اول مربوط به اسكريپت اول مي باشد كه هنگامي اجرا مي شود كه ماوس بر روي شي پايين 

رود و قسمت دوم كه مخصوص 

اسكريپت دوم است هنگامي اجرا 

مي شود كه كليد ماوس بر روي 

شي از حالت فشرده شده رها شود 

.  

هر دو قسمت دكمه اي به شكل 

براي ويزارد اسكريپت  

  .نويسي دارند
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  .مي پردازيم  MMBدر اين جلسه و چند جلسه بعد به توضيح در مورد اشياء موجود در 

  

  : Textشيي  

براي ايجاد يك عبارت متني بكار مي رود احياناَ شما بر روي صفحه كاري نياز به توضيحاتي در  اين شي

كنار ديگر اشيا پيدا خواهيد كرد يا اينكه به طور مجزا نياز به معرفي چيز خاصي داريد كه اين شي كمك 

اده است و براي فراواني به شما مي كند البته اين شي فقط براي توضيحات كوتاه يك خطي قابل استف

كه بعداَ توضيح داده خواهد شد استفاده كنيد   Paragraph textتوضيحات بيشتر مي توانيد از شيي  

.  

است كليك كرده و سپس در  براي انتخاب اين شي از نوار اشيا بر روي آيكون شيي كه به شكل 

  .ظاهر گردد  Double_click hereمكاني در محيط كاري كليك كنيد تا نوشته 

  

را انتخاب كنيد   Textو سپس گزينه   Createگزينه   Objectبراي انتخاب اين شي مي توانيد از منو 

حال كه شيي را روي صفحه كاري قرار داديد به سراغ پنجره خصوصيات آن مي رويم براي اين كار روي 

گزينه شي كليك كرده تا مشخص شود سپس بر روي آن كليك راست ميكنيد و از منو باز شده 

Properties   را انتخاب كنيد آنرا در زير مي بينيد.  

اين پنجره به قسمتهاي زير تقسيم مي 

  :شود  

  

Lable  : در اينجا نام شي مورد نظر را

مشخص    ميكنيد دقت كنيد در 

زماني كه پروژه شما بزرگ مي شود از 

ه در اسامي مناسب استفاده كنيد ك

صورت نياز به راحتي بتوانيد از آن شي 

  .استفاده كنيد 

  

Hide  : با عالمت زدن اين گزينه

جعبه متن شما پنهان مي گردد كه 

با  Actionبعداَ مي توانيد در قسمت 

يا  Showاستفاده از گزينه هاي 

Show / hide  ًَجعبه متن را مجددا

در محل خود بر روي صفحه پديدار 

  .كنيد 

  

Lock Postion  : با عالمت زدن اين گزينه جعبه متن شما در مكانش ثابت شده و ديگر نمي توان آن را

  .حركت داد براي محرك كردن جعبه متن بايد عالمت اين گزينه را بر داريد 
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Double_click here  : اين جعبه متني  عبارتي كه در شي متني نقش مي بندد را نشان مي دهد

به دلخواه خودتان تغير دهيد اين همان متن انتخابي شما مي باشد كه مي خواهيد  شما مي توانيد آن را

  .روي صفحه كاري نمايش يابد 

  

قرار دارد براي كنترل امالي متن نوشته  Propertiesكه در سمت راست و باالي پنجره   آيكون

 Checkاز نظر امالي كلمه مشكل داشته باشد پنجره شده به كار مي رود در صورتي كه متن شما 

spelling  امالي صحيح كلمه مورد نظر را نشان مي دهد پس از تصحيح كل متن دكمهOK  را فشار

 .دهيد تا نتايج ثبت شود كه شما شكل آن را در زير مي بينيد 

  

Fixed Width  : با

ه عالمت زدن اين گزين

نوشته شما از نظر پهنا 

فيكس مي شود يعني 

فضاي خالي اطراف نوشته 

  .حذف مي شود 

  

Antialias  : با عالمت

زدن اين گزينه نوشته 

شما كمي كشيدگي پيدا 

ميكند و تغيير فونت مي 

  .دهد 

  

Font  :با  در صورت نياز براي تغيير دادن نوع قلم و چگونگي نمايش آن  از اين دكمه استفاده مي شود

آن را مي بينيد همان طور كه   3فشردن دكمه فونت پنجره مخصوص آن باز مي شود كه در شكل شماره 

در شكل مالحظه مي كنيد در اين پنجره قادر به مشخص كردن قلم دلخواه ، نوع نوشتار و اندازه آن مي 

كه تنظيمات دلخواه را باشيد ضمناَ در اين پنجره قادر به تغيير رنگ نوشته خود نيز هستيد در صورتي 

  .كليك كنيد   OKستيد روي دكمه انجام داده و خواهان ثبت آن ه
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  : Paragraph Textشيي 

از اين شيي براي ايجاد يك عبارت متني استفاده مي شود در صورتي كه نياز داريد توضيحاتي را در 

 Textصفحات پروژه تان قرار دهيد مي توانيد از اين شيي استفاده كنيد مزيت اين شيي نسبت به شي 

  .د در اين است كه مي توانيد چندين خط و در واقع پاراگرافي از نوشته ها را داشته باشي

مي باشد كليك كرده   شيي كه چيزي شبيه به شكل  براي انتخاب اين شي از نوار اشيا بر روي آيكون

و سپس گزينه  Createگزينه   Objectتا شي مورد نظر انتخاب گردد ضمناَ مي توانيد از منو 

Paragraph Text  را انتخاب كنيد.  

از صفحه كاري كليك كرده و بدون رها كردن براي قرار دادن اين شي بر روي صفحه كاري از يك نقطه 

كليك ماوس نشانه گر ماوس را به سمت ديگر بكشانيد تا شي بر روي صفحه كاري نمايان شود پس از اين 

را مشاهده مي كنيد در صورتي كه ميخواهيد كه اين جعبه  Paragraph Text......  كار بايد عبارت 

ليك كرده تا نقطه چين اطراف اين شيي پديدار شود با استفاده متن را بزرگتر يا كوچكتر كنيد روي شي ك

  .از مربع هاي راهنما در چهار طرف اين شي مي توانيد اندازه جعبه متن را تغيير دهيد 

 Objectبار كليك متوالي بر روي شي يا استفاده از منوي 2جهت مشاهده پنجره خصوصيات اين شي با 

اين پنجره از قسمتهاي زير تشكيل شده . اين پنجره را فعال كنيد مي توانيدPropertiesو سپس گزينه 

  :است 

  

Lable  :نام شي در اين مكان مشخص مي شود.  

Hide  :با عالمت زدن اين گزينه شيي ما پنهان ميشود.  

Lock Position  :با عالمت زدن اين گزينه مكان شيي ما بر روي صفحه ثابت مي ماند.  

  

پنجره باز شده و فايل متني كه قبال ذخيره شده است را بازيابي مي كنيد و در   با فشردن آيكون

  .جعبه متن قرار ميدهيد

  .براي تصحيح امالي نوشتار استفاده كنيد  ايكون از

  

font  : براي تغيير دادن نوع قلم و چگونگي نمايش آن از اين دكمه استفاده كنيد از ليست باز شونده ي

  .براي تغيير رنگ نوشتار خود استفاده كنيد  fontدر زير دكمه 

Aligment  :ود از اين قسمت استفاده كنيد با عالمت زدن قسمت اول آن براي مرتب كردن نوشته خ

نوشته ما از سمت چپ مرتب مي شود و با زدن قسمت آخر آن نوشته ما از سمت راست مرتب مي شود 

  .در صورتي كه قسمت دوم عالمت زده شود خطوط متن نسبت به يك مركز در وسط مرتب مي شود 

Scroll Bar  : شما از مكان تخصيص داده بيشتر شده باشد اين متن به در صورتي كه متن انتخابي

نمايش مي يابد كه شما قادر به پيمايش صفحه هستيد كه اين گزينه خود شامل دو  Scroll Barصورت 

  :قسمت زير مي باشد 

Standard  : در صورت انتخاب اين گزينه حالت پيمايش برجسته نمايش داده مي شود.  

Flat  :گزينه حالت پيمايش به صورت نخست نمايش داده مي شود پس از اتمام  در صورت انتخاب اين

  .را بزنيد تا تغييرات ثبت شود  OKكار دكمه 
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  : Buttonشيي 

با فشردن تنها يك دكمه انجام ... در صورتي كه بخواهيد عملي مانند پخش موزيك ، نمايش يك عكس و 

اب اين شيي از نوار اشيا بر روي آيكون شيي كه براي انتخ. شود مي توانيد از اين شيي استفاده كنيد

و سپس  Createگزينه  Objectاست كليك كنيد و يا مي توانيد از منو  چيزي شبيه به شكل 

را انتخاب كنيد پس از انتخاب شي در محل دلخواهي از صفحه كاري كليك كرده تا شي  Buttonگزينه 

  .بر روي صفحه كاري قرار بگيرد

را  Propertiesره خصوصيات اين شيي روي آن كليك راست كرده و سپس گزينه براي مشاهده پنج

انتخاب كنيد و يا روي اين شيي واقع بر صفحه كاري دو مرتبه كليك متوالي كنيد ضمناَ مي توانيد از منو 

Object  گزينهProperties اين پنجرا از قسمتهاي . را انتخاب كنيد كه شكل آن را در زير مي بينيد

 :تشكيل شده است  زير

  

Lable  : نام شي در اين مكان

  .مشخص مي شود

Hide  : با عالمت زدن اين گزينه

  .شيي ما پنهان ميشود

Lock Position  : با عالمت زدن

 اين گزينه مكان شيي ما بر روي

  .صفحه ثابت مي ماند

Text  : عبارتي را , اين جعبه متن

كه روي دكمه نوشته ميشود را 

  .مشخص مي كند

Tool tip  : اين جعبه متن ,

عبارتي را مشخص مي كند كه 

به اين . هنگام قرار گرفتن ماوس بر روي دكمه به صورت كادر زرد رنگ كوچكي بايد نمايش يابد

  .يندنيز مي گو Hintتوضيحات مختصر 

Fill  :در اين قسمت ميتوانيد رنگ دكمه را مشخص نماييد.  

Text color  :در اين قسمت ميتوانيد رنگ عبارتي را كه روي دكمه نوشته ميشود را مشخص كنيد.  

Style  : اين گزينه خود شامل دو گزينه زير است:  

Button  :بدبا عالمت زدن اين گزينه دكمه به همان صورت معمولي نمايش ميا.  

Menu Item  : در صورتي كه نشانگر , با عالمت زدن اين گزينه دكمه از حالت اوليه خار ج ميشود

  .رنگ پس زمينه دكمه پديدار ميشود و دكمه حالت برجسته به خود مي گيرد, ماوس بر روي دكمه برود 

Font  :2اين قسمت داراي . براي تغيير دادن نوع قلم و چگونگي نمايش آن از اين گزينه استفاده ميشود 

  :گزينه زير است 
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Default  : اين گزينه به طور پيش فرض عالمت خورده است كه عبارت روي دكمه با فئنت پيش فرض

  .ويندوز نمايش ميابد

User  : با انتخاب اين گزينه دكمهFont   در كنار آن فعال ميشود كه ميتوانيد در آن نوع قلم و اندازه

  .ماييددلخواهتان را انتخاب ن

Cursor  : در اين قسمت ميتوانيد مشخص كنيد هنگامي كه نمايشگر ماوس بر روي دكمه برود چه

شكل , باعث ميشود تا هنگامي كه ماوس بر روي دكمه برود  Fingerمثآل انتخاب . شكلي داشته باشد

  .يك دست پيدا كند

Show me  :ر روي اين گزينه برنامه اي اجرا چنانچه توضيحات اين بخش برايتان كافي نباشد با كليك ب

نوشته شده است و توضيحاتي در مورد نحوه كار با دكمه را به شما خواهد  MMBميشود كه توسط خود 

   .داد
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  : Bitmapشيي 

 ييكمعروف گراف ياكثر فرمت ها. را در داخل خود نمايش دهد يتواند يك تصوير گرافيك ياين شيي م

شوند و قابل نمايش خواهند  يتوسط اين شيي پشتيباني م Gifو  jpg, Bitamp, png, tifمانند 

  .توانيد از اين شيي استفاده كنيد يقرار دادن يك تصوير در داخل پروژه م يبرا. بود

 يآيكون شيي كه چيزي شبه شكل است كليك بكنيد ضمنا م يانتخاب اين شيي از نوار اشيا بر رو يبرا

پس از انتخاب شيي . را انتخاب كنيد Bitampو سپس گزينه  Createگزينه  Object يتوانيد از منو

دهنده  يشآيدكه در واقع نما يببريد كه به شكل يك زاويه قائمه در م يصفحه كار ينشانگر ماوس رو

سمت چپ  گوشه باال و. صفحه كه كليك كنيد ياين عالمت را هر جا. محل باال و سمت چپ تصوير است

 يباز م يپنجره انتخاب فايل تصوير يصفحه كار يپس از كليك بر رو. تصوير از همانجا شروع خواهد شد

  .كند  يشود و از شما تصوير را درخواست م

را بزنيد مالحضه  Openاستفاده از اين پنجره شكل مورد نظر خود را انتخاب كنيد و سپس دكمه  با

باز كردن پنجره  يبرا. گيرد يپروژه قرار م يورد نظر در صفحه جارخواهيد كرد كه شكل شما در محل م

كرده و  راستآن كليك  يكنيد يا بر رو يآن دو بار كليك  متوال  يتوانيد رو يخصوصيات اين شيي م

گزينه  Object يتوانيد از منو يرا انتخاب كنيد ضمنا م Propertisباز شده گزينه  يسپس از منو

Propertis  باشد يب كنيد شكل زير نمايانگر اين پنجره مرا انتخا.  

  

  
  

  .زير تشكيل شده است ياين پنجره از قسمتها
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    * Lable  : در اين جعبه متن اسم شييBitamp را مشخص كنيد.  

    * Hide  :شود يبا عالمت زدن اين گزينه شيي ما پنهان م.  

    * Lock Position  :شود يبا عالمت زدن اين گزينه شيي ما پنهان م.  

    * Image  :در اينجا . را مشاهده فرماييد يوير انتخاباز تص يكوچك ليتوانيد شما يدر اين قسمت م

كليك كنيد و  Openآيكون  ياين كار رو يبرا. كنيد يتوانيد تصوير ديگري را جايگزين تصوير جار يم

تصوير شما با يك  زمينهاگر . را انتخاب كنيد ياز پنجره انتخاب تصوير، كه قبال شرح داديم تصوير ديگر

  .رنگ زمينه را حذف كنيد Transparent Colorگزينه  رنگ يكنواخت پر شده با عالمت زدن

    * Alpha tranparency Map  :توانيد يك تصوير ديگر را انتخاب كنيد تا به  يدر اين قسمت م

تصوير دوم ديده  ياز تصوير اول، بر رو يدر اين صورت هاله ا. قرار گيرد هيتصوير اول يصورت شفاف بر رو

 Enable Alpha Transparencyفعال شدن اين خصوصيت گزينه  يكنيد برافراموش ن. خواهد شد

شود تصوير  ي، باعث م يعالمت زدن اين گزينه به تنهايي و بدون انتخاب هيچ تصوير دوم. را عالمت بزنيد

در پشت آن باشد، به صورت محو  يدر اين حالت اگر اشيا ديگر. اوليه به صورت نيمه شفاف ديده شود

در همان قسمت تعيين  Opacityتوانيد توسط گزينه  يميزان شفافيت تصوير را م. د شدديده خواهن

با استفاده از . دهد يباشد كه در واقع هيچ شفافيتي به تصوير نم يمقدار پيش فرض آن يك م. كنيد 

حضه تصوير مال يرا امتحان كنيد و تاثير آن را بر رو) 0.5مثال ( 1لغزنده كنار آن، اعداد كوچكتر از 

  . فرماييد

  

  : Bitamp Button شيي

تواند سه حالت  ياين دكمه م. دلخواه به وجود آوريد يتوانيد يك دكمه گرافيك ياستفاده  از اين شيي م با

  .مختلف به خود بگيرد

  يحالت عاد) 1

  .گيرد يآن قرار م يكه ماوس رو يحالت) 2

  .كنيم يآن كليك م يكه رو يحالت) 3

كه  ميكنيم، احتياج به سه شكل متفاوت دار جاديدكمه مورد نظر خود ا ياينكه اين سه حالت را برا يبرا

توانيد از  ياين كار م يبرا. توانيد بسازيد ياين شكلها را خودتان نيز م. دهد ياين سه حالت را نمايش م

  .ريدكمك بگي Photoshop, Photo Paint, PaintShop Proمانند  ينرم افزار ها

 يبه شكل است كليك كنيد و يا م هيآيكون شيي كه چيزي شب يانتخاب اين شيي از نوار اشيا بر رو يبرا

را انتخاب كنيد، حال  Bitamp Buttonو سپس گزينه  Createگزينه  Object يتوانيد از منو

كليك  پروژه از صفحه يناحيه ا ينشانگر ماوس را كه اكنون به صورت زاويه قائمه در آمده است را بر رو

  .باشد باز خواهد شد يكنيد، با اين كار پنجره خصوصيات آن كه شبيه به شكل زير م
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  .شود يزير تشكيل م ياين پنجره از قسمتها

  

    * Lable  : در اين جعبه متن مشخص كننده نام شييBitamp باشد يم .  

    * Hide  :شود يبا عالمت زدن اين گزينه دكمه ناپديد م.  

    * Lock Position  :ماند يد ثابت مخو يبا عالمت زدن اين گزينه دكمه در سر جا.  

    * Tool Tip  :خواهيد هنگام فرار گرفتن  يرا وارد كنيد كه م يتوانيد عبارات يدر اين جعبه متن م

  .نمايش يابد يدكمه تصويريتان به صورت كادر زرد رنگ كوچك يماوس بر رو

    * Image  :هيد به عنوان دكمه عمل خوا يرا انتخاب كنيد كه م يدر اين قسمت شما بايد تصوير

عالمت زدن گزينه . توانيد تصوير مورد نظر خود را انتخاب كنيد يم Loadكند، با استفاده از دكمه 

Auto Button صورتشود  كه تصوير به صورت كادر مستطيلي برجسته شود، و تصوير به  يباعث م 

  .آيد يزمينه اين كادر مستطيل در م

عالمت . شوند يم يزينه را عالمت بزنيد، تصاوير دوم و سوم غير قابل دسترستوجه كنيد كه اگر اين گ      

پر شده باشد آن رنگ  يشود تا اگر حاشيه شكل با رنگ يكنواخت يباعث م Transparentزدن گزينه 

 يخود را به هر شكل هدلخوا يشود تا بتوانند دكمه ها ياين قابليت بسيار مهم است و باعث م. حذف شود

  .يكنواخت و خسته كننده فاصله بگيريد ييد و از حالت مستطيلكن يطراح

 يكه خودتان م ييا هر شكل ييا بيضو يدايره ا ييك زمينه سفيد دكمه ا يتوانيد رو يمثال م      

اكنون اگر گزينه . بياوريد Imageپسنديد ايجاد كنيد، و سپس آن شكل را به داخل قسمت 

Transparent يضيكه رنگ زمينه حذف خواهد شد و دكمه شكل دايره يا ب نيديب يرا عالمت بزنيد، م 
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به شما اين  Transparentجعبه رنگ موجود در زير گزينه . طرح مورد نظرتان را خواهد گرفت يا

  .غير از رنگ زمينه دكمه را حذف كنيد يدهد تا رنگ يامكان را م

    *  Highlight Image  :اين تصوير . توانيد يك تصوير را انتخاب كنيد يدر اين قسمت نيز م

دكمه قرار گيرد، بهتر است اين تصوير  يتصوير اول نمايش مي يابد كه نشانگر ماوس رو يبه جا يهنگام

از تصوير اول، تا در نظر كاربر اين  ييا برجسته ا يمثال حالت نوران. را متناسب با تصوير اول انتخاب كنيد

اين بخش  يبقيه قسمتها. شود يدكمه آن تصوير فعال م يحركت ماوس رو طور جلوه كند كه هنگام

  .باشد يم Imageمشابه قسمت 

    * Click Image  :توانيد يك تصوير را انتخاب كنيد، اين تصوير هنگام كليك  يدر اين قسمت نيز م

ب با تصوير اول انتخاب در اينجا نيز بهتر است تصوير را متناس. دكمه نمايش خواهد يافت يماوس رو

تا هنگام كليك  دهيدبه تصوير اول ب يتوانيد حالت فشرده شدن يا فرورفتگ يمثال در اين قسمت م. كنيد

بقيه قسمتها در اين بخش . دكمه كاربر حساس كند كه دكمه واقعا فشرده شده و فرورفته است يبر رو

  .است Imageمشابه قسمت 

    * Library  : از پيش آماده شده استفاده كنيد يا دكمه  يتوانيد از دكمه ها يقسمت شما مدر اين

دكمه  يبارگذار يبرا. اضافه كنيد MMB يشده توسط خودتان را به كتابخانه دكمه ها يدلخواه طراح

از  ييك دكمه،كليك كنيد و با استفاده از پنجره انتخاب فايل  Openآيكون  ياز پيش آماده رو يها

  .را انتخاب كنيد MMBماده در كتابخانه آ يدكمه ها

    * Cursor  : گيرد  يشيي قرار م يكه بر رو يزمان(از ليست باز شونده اين قسمت نوع نشانگر ماوس

  .كنيم يرا انتخاب م) 

    * Preview  :يتوانيد مشاهده كنيد و اينكه دكمه هنگام اجرا يكار را م يدر اين قسمت خروج 

  .خواهد داشت يمه چه شكلبرنا

    * Refine Bitamp Position  :شود تا هنگام  ياين قسمت باعث م يدادن گزينه ها رييتغ

  .منتقل شود يآن، دكمه به محل ديگر يدكمه و با كليك بر رو يحركت ماوس بر رو

    * Highlight Image Offset  : درx  وy كنيد كه هنگام  يرا مشخص م ياين قسمت مختصات

  .تصوير دكمه در آن محل نمايش مي يابد نيدكمه دوم يقرار گرفتن نشانگر ماوس بر رو

    * Click Image Offset  : درx  وy را مشخص كنيد كه هنگام كليك  ياين قسمت مختصات

  . دكمه، سومين تصوير دكمه در آن محل نمايش مي يابد يكردن ماوس بر رو

  

  : Edit Text box شيي

بكنيد و كاربر در قبال آن قادر  يشود كه شما از كاربر بخواهيد سوال خاص ياستفاده م ياين شيي زمان از

  .باشد يبه تايپ جمله ا

باشد كليك كرده تا  يآيكون شيي كه چيزي شبيه به شكل  م يانتخاب اين شيي از نوار اشيا بر رو يبرا

 Editو سپس  گزينه  Createگزينه  Object يتوانيد از منو يضمنا مشيي مورد نظر انتخاب گردد 

Text box را انتخاب كنيد.  

كليك كرده و بدون رها  ياز يك نقطه از صفحه كار يصفحه كار يقرار دادن اين شيي بر رو يبرا سپس

. ايان شودنم يصفحه كار يكردن كليد ماوس نشانگر ماوس را به سمت ديگر بكشانيد تا جعبه متن بر رو
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كليك  يكار هصفح يشيي بر رو يكه بخواهيد اين جعبه متن را بزرگتر يا كوچكتر كنيد رو يدر صورت

اين نقطه چينها ظاهر شود، با بردن  يراهنما بر رو يمربعها نيكنيد تا نقطه چين اطراف آن و همچن

مشاهده پنجره  يبرا. اشيدب ياين مربعها قادر به بزرگ و كوچك كردن جعبه متن م ينشانگر ماوس بر رو

 Propertiesو سپس گزينه  Object يبر شيي يا از منو يخصوصيات اين شيي با دو بار كليك متوال

  .توانيد اين پنجره را فعال كنيد يم

  .زير تشكيل شده است يپنجره از قسمتها اين

  

    * Lable  :كنيد يدر اينجا نام شيي را مشاهده م.  

    * Hide  :شود يپنهان م يصفحه كار يبا عالمت زدن اين گزينه شيي ما از رو.   

    * Lock Position  :ماند يصفحه ثابت م يبا عالمت زدن اين گزينه مكان شيي ما بر رو.  

    * Deafault Text  :برنامه  يدهيد كه كاربر بعد از اجرا يرا قرار م يدر اين جعبه متن عبارت

  .بگذاريد يآنرا خال يتوانيد جا يكند، در صورت نياز م يمشاهده م

    * Fixed Width  :كه اين گزينه را عالمت بزنيد جعبه متن بر حسب اندازه نوشته  يدر صورت

  .شود ييا بزرگ م يكوچك

    * Font  :يدريانتخاب نوع قلم و اندازه آن از اين دكمه كمك بگ يبرا.  

    *Color  :يشود كه خود به دو قسمت زير تقسيم م يرنگ نوشته از اين گزينه استفاده م رييتغ يبرا 

  .شود

    * Text  :به وسيله اين گزينه قادر خواهيد بود كه رنگ نوشته را مشخص كند.  

    * Solid Background  :رنگ پشت زمينه را عوض كنيد توسط اين گزينه قادر خواهيد بود كه.  

    *Tool Tip  :يشود كه بعد از اجرا يمشاهده م يشود زمان يكه در اين جعبه متن تايپ م يعبارت 

  .برود و ابن عبارت در يك مستطيل زرد رنگ نمايش مي يابد) شيي(متن  يبرنامه نشانگر ماوس بر رو

    * Out Put  :زير است يكه خود شامل گزينه ها .  

    * Type  :تواند در يافت كند يدهد كه اين جعبه متن م يرا نشان م ينوع متغير.  

   * String  :شود ياستفاده يك رشته از اين گزينه استفاده م يبرا.  

   * Integer  :استفاده كنيدوارد شود از اين قسمت  يخواهيد كاراكتر عدد يكه م يزمان.  

   * Float  :رد شود از اين قسمت استفاده كنيدبه همراه اعشار وا يخواهيد كاركتر عدد يكه م يزمان.  

   * To Variable  :كه از  ينام خروجOut Put شود را در اين محل در نطر بگيريد يگرفته م.  

  

  

  

  

  .پايان
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