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بسْاَر  ٖٛ MaryFlashتطبٝل ستُ ٍٛخاظ بطالب املسسً ١ايجاْ ١ٜٛيف دٚي ١ايهٜٛتٚ ،فل َٓاٖر َكسز تكٓ ١ٝاملعًَٛات
يٛشاز ٠ايرتب ١ٝبدٚي ١ايهٜٛت يًعاّ ايدزاض.2012/2011 ٞ
َٔ خالٍ ٖرا ايتطبٝل ٜطتطٝع ايطالب ايتدزب عً ٢أٚزام ايعٌُ يف نتاب ادتص ٤األٚ ٍٚادتص ٤ايجاْ ٞباإلعاف ١إىل ايتدزب عً٢
ٚزق ١عٌُ شاًَ ١بهٌ فضٌ ٚاألِٖ َٔ ذيو تطبٝل َشسٚع ْٗا ١ٜايفضٌٜٚ ،تِ ذيو نً٘ بٛعع ايفالش َُٛٝز ٟاييت
حتت ٟٛايتطبٝل يف أ ٟساضب ٜعٌُ بٓظاّ ايتشػ.Windows ٌٝ
ٜطتطٝع ايطايب أٜغاً َٔ خالٍ ايتطبٝل اإلطالع عً ٢نٝف ١ٝايتطبٝل ايعًُ ٞدتُٝع أٚزام ايعٌُ ٚذيو بفتح ايفٝد ٜٛارتاظ
بٛزق ١ايعٌُ.

املعاجل1GHz :
ايرانس1GB :٠
َٓفر USB 2.0
)Windows Operating System (Xp, Vista, Windows7
DotNetFramework 2.0

 ₪حتتَ ٟٛعظِ اذتٛاضٝب عً DotNetFramework ٢اييت تتطًبٗا ايهجري َٔ ايرباَر
ست ٢تعٌُ بشهٌ صشٝح.
ٜ ₪تغُٔ ايفالش َُٛٝز ٟعً DotNetFramework version 2.0 ٢يتجبٝت٘ عٓد
اذتاد ١ستٜ ٢عٌُ بسْاَر .MaryFlash

ٜتٛفس تطبٝل  MaryFlashبجالخ إصدازات خاص ١بهٌ صف َٔ ايضفٛف ايعاشس ٚاذتاد ٟعشس ٚايجاْ ٞعشس ايجاْ.ٟٛ
تطبيق  MaryFlashإصدار الصف العاشر
ٜتغُٔ إصداز ايضف ايعاشس بسْاَر  Microsoft FrontPage 2003يًفضٌ األٚ ٍٚبسْاَر  SwishMax 4يًفضٌ ايدزاضٞ
ايجاْ.ٞ
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ايشهٌ  - 1إصداز ايربْاَر يًضف ايعاشس ايجاْٟٛ

تطبيق  MaryFlashإصدار الصف الحادي عشر
ٜتغُٔ إصداز ايضف اذتاد ٟعشس بسْاَر  Microsoft Access 2007يًفضًني األٚ ٍٚايجاْ.ٞ

ايشهٌ  - 2إصداز ايربْاَر يًضف اذتاد ٟعشس ايجاْٟٛ

تطبيق  MaryFlashإصدار الصف الثاني عشر
ٜتغُٔ إصداز ايضف اذتاد ٟعشس بسْاَر  Microsoft Visual Basic 2008 Express Editionيًفضًني األٚ ٍٚايجاْ.ٞ

ايشهٌ  - 3إصداز ايربْاَر يًضف ايجاْ ٞعشس ايجاْٟٛ
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إعاف ١إىل ن ْ٘ٛتطبٝل عسب ٞنٜٛيت فسٜد َٔ ْٛع٘ خيدّ أبٓاْ٤ا ايطًب ١يف ايهٜٛتٜ ،تُتع تطبٝل  MaryFlashباملصاٜا ايتاي:١ٝ
تطبٝل ستُ ٍٛال حيتاز إىل إدسا ٤تجبٝت ي٘ عً ٢اذتاضٛب.
تشػ ٌٝايتطبٝل َٔ ايفالش َُٛٝزَ ٟباشس ٠بد ٕٚاذتاد ١إىل أ ٟبساَر خاص ١ب٘ عً ٢اذتاضٛب املتضٌ بايفالش َُٛٝز.ٟ
إَهاْ ١ٝختضٝط اضِ خاظ باملتعًِ َستبط بايتطبٝل.
ايكدز ٠عًَ ٢طح ايتعدٜالت اييت مت إدساؤٖا عً ٢أٚزام ايعٌُ ٚايتدزٜب ايعًُ ٞايشاٌَ َٚشسٚع ْٗا ١ٜايفضٌٚ ،اضتعادتٗا نُا ناْت
يف ايٛعع االفرتاع ٞبد ٕٚتعدٜالت.
ختضٝط اإلعدادات يٝفتح ٚادٗ ١ايفضٌ األ ٍٚأ ٚايفضٌ ايجاْ ٞتًكاٝ٥اً عٓد بد ٤ايتشػ.ٌٝ
إَهاْ ١ٝفتح ايٓطذ االيهرت َٔ ١ْٝٚنتاب ٞادتص ٤األٚ ٍٚايجاْ.ٞ

وظائف الواجهة الرئيسية
ايصز

ايٛظٝف١
فتح قاعد ٠ايبٝاْات ارتاص ١بٛزق ١ايعٌُ احملدد ٠يف بسْاَر Visual Basic
2008
فتح ايفٝد ٜٛارتاظ بهٝف ١ٝتطبٝل ٚزق ١ايعٌُ احملدد٠
فتح ٚزق ١ايعٌُ احملدد ٠يف نساض ١املتعًِ (ايٓطد ١االيهرت)١ْٝٚ
فتح قاعد ٠بٝاْات ايتدزٜب ايعًُ ٞيف بسْاَر  Visual Basic 2008باإلعاف١
إىل فتح ايٓطد ١االيهرتٚ َٔ ١ْٝٚزق ١ايتدزٜب ايعًُٞ
فتح قاعد ٠بٝاْات فازغ ١يف بسْاَر  Visual Basic 2008باإلعاف ١إىل فتح
قطِ املشازٜع يف نساض ١املتعًِ (ايٓطد ١االيهرت)١ْٝٚ
فتح ديَ ٌٝطتددّ بسْاَر ( MaryFlashايٓطد ١االيهرت)١ْٝٚ
اضتعساض اجملًد اير ٟحيتًَ ٟٛفات ٚزق ١ايعٌُ احملدد ٠يف ايفالش َُٛٝزٟ
فتح ْافر ٠اإلعدادات ارتاص ١بتطبٝل MaryFlash
فتح ْافر ٠املعًَٛات عٔ تطبٝل MaryFlash
اضِ املتعًِ ارتاظ بايفالش َُٛٝزٚ .ٟميهٔ اختٝاز اضِ يًُتعًِ َٔ ْافر٠
اإلعدادات ارتاص ١بربْاَر MaryFlash
ادتدٚ - 1 ٍٚظا٥ف ايٛادٗ ١ايسٝ٥ط ١ٝيف تطبٝل MaryFlash
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الوظائف اإلضافية
ايٛظٝف١

ايصز

يإلطالع عًٚ ٢ظا٥ف َٚصاٜا ايربْاَر َٔ خالٍ
ايفٝدٜٛ

تشػ ٌٝبسْاَر Visual Basic 2008
فتح ايٓطد ١االيهرت َٔ ١ْٝٚنساض ١املتعًِ
(ادتص ٤األ)ٍٚ
فتح ايٓطد ١االيهرت َٔ ١ْٝٚنساض ١املتعًِ
(ادتص ٤ايجاْ)ٞ
اضتعساض ستتٜٛات زتًد ايتدزٜبات يف ايفالش
َُٛٝزٟ

ادتد - 2 ٍٚايٛظا٥ف اإلعاف ١ٝيف تطبٝل MaryFlash

تكطِ إعدادات تطبٝل  MaryFlashإىل ثالخ زتُٛعات

ايشهٌ  -4إعدادات تطبٝل MaryFlash
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 .1اسم المتعلم:
َٔ خالٍ نتاب ١االضِ يف املطتط ٌٝاملدضط ثِ ايغػط عً ٢شز تػٝري ميهٔ اختٝاز اضِ خاظ مبطتددّ ايفالش
َُٛٝز( ٟاملتعًِ) َستبط بتطبٝل .MaryFlash
 .2بدء التشغيل:
يف ساٍ ايسغب ١ببد ٤تشػ ٌٝايربْاَر عًٚ ٢ادٗ ١ايفضٌ األ ٍٚأ ٚايجاْ ٞميهٔ اختٝاز ايفضٌ املٓاضب َٔ أدا ٠االختٝاز.
 .3العودة إلى الوضع االفتراضي:
ملطح مجٝع ايتعدٜالت اييت مت إدساؤٖا عًٚ ٢زق ١عٌُ َع ١ٓٝأ ٚعً ٢مجٝع أٚزام ايعٌُ أ ٚعًٚ ٢زق ١ايتدزٜب
ايشاٌَ أَ ٚشسٚع ْٗا ١ٜايفضٌ أ ٚعً ٢مجٝع َاضبل ميهٔ اختٝاز ايفضٌ األ ٍٚأ ٚايجاْ ٞثِ اختٝاز ارتٝاز املطًٛب
ٚبايغػط عً ٢شز َطح ٜتِ اضتعاد ٠املًفات نُا ناْت عٓد أ ٍٚتشػ ٌٝيًفالش َُٛٝز.ٟ
جيب اضتدداّ املٝص ٠األخري ٠عسظ شدٜد ألْ٘ مبذسد ايغػط عً ٢شز َطح ال ميهٔ ايرتادع عٔ ايتعدٜالت اييت متت.

ٜفرتض بايربْاَر بإٔ ٜعٌُ بشهٌ تًكا ٞ٥عٓد ٚعع ايفالش َُٛٝز ٟيف اذتاضب.

ايشهٌ  - 5ايتشػ ٌٝايتًكا ٞ٥يًربْاَر

يف ساٍ مل ٜعٌُ تًكاٝ٥اً َٔ املُهٔ ايغػط بايصز ايُٝني عً ٢ايفالش َُٛٝزٚ ٟاختٝاز األَس AutoPlayنُا يف ايشهٌ ايتايٞ

الصفحة 7

دلـيل مـســــتخـدم برنامج

ايشهٌ  - 6تشػ ٌٝايربْاَر تًكاٝ٥اً َٔ ايفالش َُٛٝزٟ

أ ٚاضتعساض ستتٜٛات ايفالش َُٛٝزٚ ٟتشػ ٌٝاملًف MaryFlash

ايشهٌ  - 7اضتعساض ايفالش َُٛٝزٚ ٟتشػ ٌٝايربْاَر ٜدٜٚاً
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عٓدَا أعع فالش َُٛٝز ٟايربْاَر فإٕ َغاد ايفريٚضات عً ٢اذتاضب حيرزْٚ َٔ ٞدٛد ًَفات َشتب٘ بٗا يف
ايفالش عً ٢أْٗا فريٚضات ،فٌٗ ٖ ٞنريو؟  ٌٖٚأمسح ملغاد ايفريٚضات مبطح أَٓ ٚع ٖر ٙاملًفات َٔ ايعٌُ؟
مبا إٔ بسْاَر  MaryFlashستُٚ ٍٛال حيتاز إىل تجبٝت ،يريو فإٕ مجٝع املًفات اييت حيتادٗا يًعٌُ بشهٌ صشٝح تهَٛ ٕٛدٛدَ ٠باشس٠
عً ٢ايفالش َُٛٝزٖٚ ، ٟرا ايٓٛع َٔ املًفات تعترب ٙبعض َغادات ايفريٚضات عً ٢أْٗا ًَفات قد تؤد ٟإىل إسداخ َشانٌ أ ٚاْتكاٍ
فريٚضات إىل دٗاش اذتاضب.
يريو عًٝو بايطُاح هلا بايعٌُ  ٚحتدٜد خٝازات األَٔ يف بسْاَر َغاد ايفريٚضات ارتاظ بو عً ٢أْٗا َٔ املًفات املطُٛح هلا بايعٌُ،
ٚاالْتبا ٙإىل عدّ سرفٗا أ ٚسذسٖا َٔ َغاد ايفريٚضات أ َٔ ٚادتداز ايٓاز ٟاملٛدٛد يف اذتاضب.

عٓدَا ٚععت ايفالش َُٛٝز ٟيف اذتاضب ،ظٗست زضاي َٔ ١بسْاَر َغاد ايفريٚضات بٛدٛد فريٚضات ٚقاّ مبطح
ٖر ٙايفريٚضاتٚ ،بعد ذيو ٚعٓدَا فتشت ايفالش مل أدد ًَف بسْاَر  MaryFlashيتشػ ،ً٘ٝفُا ايعٌُ؟
يف ساٍ مت َطح املًفات األضاض ١ٝيتشػ ٌٝايربْاَر َٔ ايفالش َُٛٝز ،ٟتطتطٝع اضتعادتٗا ٚذيو َٔ خالٍ املًف االستٝاط ٞاملٛدٛد
يف ايفالش َُٛٝز ،)backup.zip( ٟبايغػط بايصز ايُٝني عً ٢املًف االستٝاطٚ ٞاختٝاز األَس  ،extract hereنُا يف ايشهٌ ايتاي:ٞ

عٓد تشػ ٌٝايربْاَر ألَ ٍٚس ٠أالسظ بأْ٘ ال ٜطتذٝب عٓد ايغػط عً ٢األشزاز ،فأعطس إلغالق٘ ثِ إعاد ٠تشػ،ً٘ٝ
فُا ٖ ٞاملشهً١؟
عٓد ٚعع ايفالش َُٛٝز ٟألَ ٍٚس ٠يف اذتاضب ٚتشػ ٌٝبسْاَر  MaryFlashألَ ٍٚسٜ ،٠طتػسم ٚقتاً أط َٔ ٍٛاملعتاد عٓد تشػٌٝ
ايرباَر احملُٛي ١األضاض ١ٝفَ( ٘ٝجٌ بسْاَر تشػ ٌٝأٚزام ايعٌُ ٚ ،Access 2007قازئ ايهتب االيهرت،Acrobat Reader ١ْٝٚ
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َ ٚشػٌ ايفٝد .)Applian FLV ٜٛيريو عٓد تشػ ً٘ٝألَ ٍٚس َٔ ٠األفغٌ بعد ايغػط عً ٢أ ٟشز االْتظاز قًٝالً زٜجُا ٜعٌُ ايربْاَر
ٖٚهرا بايٓطب ١يبك ١ٝاألشزازٚ .يف املسات ايكادَ ١ضتعٌُ ايرباَر بشهٌ أضسع َكازَْ ١ع أَ ٍٚس ٠يًتشػ.ٌٝ

عٓد ٚعع ايفالش َُٛٝز ٟارتاظ بايربْاَر ٚايغػط عً ٢أٜك MaryFlash ١ْٛتظٗس زضاي ١خطأ بايًػ ١االجنًٝص١ٜ
نُا يف ايشهٌ ايتايَ ،ٞا ٖ ٛاذتٌ ستٜ ٢عٌُ ايربْاَر؟
عًٝو بتجبٝت  DotNetFramework 2.0عً ٢دٗاش اذتاضٛبٚ ،ضتذدٖا َٛدٛد ٠عً ٢ايفالش َُٛٝزٚ ٟبعد تجبٝتٗا ضٝعٌُ بسْاَر
 MaryFlashبدَ ٕٚشانٌ.

عٓد تشػ ٌٝبسْاَر  MaryFlashإصداز ايضف ايجاْ ٞعشسٚ ،ادٗتين ايسضاي ١ايتاي( ١ٝايضٛز ٠أدْا )ٙعٓد ستاٚي١
فتح أٚ ٟزق ١عٌُ يف بسْاَر  ،Visual Basic 2008فُا ٖ ٞاملشهً١؟ ٚنٝف أضتطٝع سًٗا؟

تهُٔ املشهً ١يف إٔ بسْاَر  Microsoft Visual Basic 2008حيتاز إىل اذتصَ Microsoft DotNetFramework 3.5 ١ست٢
ٜعٌُ بشهٌ صشٝحٚ ،تظٗس ٖر ٙاملشهً ١بشهٌ زٝ٥ط ٞيف ْظاّ ايتشػ Windows XP ٌٝأَا يف Windows ٚ Windows Vista
 ،7فإٕ ٖر ٙاذتصََٛ ١دٛد ٠بشهٌ افرتاع.ٞ
ذتٌ ٖر ٙاملشهً ١عًٝو بتجبت ٖر ٙاذتصَ ١املسفكَ ١ع باق ٞاجملًدات يف ايفالش َُٛٝز ،ٟنُا يف ايشهٌ ايتاي:ٞ
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عٓد ٚعع ايفالش َُٛٝز ٟارتاظ بايربْاَر ٚايغػط عً ٢أٜك MaryFlash ١ْٛتظٗس زضاي ١تطًب َين االتضاٍ مبطٛز
ايربْاَر نُا يف ايشهٌ ايتاي ،ٞفُا ٖ ٞاملشهً١؟

يف ساٍ َطح أسد املًفات اهلاَ َٔ ١ايفالش َُٛٝزٜ ٟضبح بسْاَر  MaryFlashغري قادزاً عً ٢ايعٌُ ٚيريو عًٝو عدّ سرف أٟ
ًَف َٔ املًفات املٛدٛد ٠عً ٢ايفالش َُٛٝز ٟارتاظ بايربْاَر ست ٢ي ٛنٓت تظٔ بإٔ ٖر ٙاملًفات ال ختط ايربْاَر.

ٌٖ أضتطٝع ْطذ ستتٜٛات ايفالش َُٛٝز ٟاير ٟحيت ٟٛبسْاَر ٚٚ MaryFlashعع ٖر ٙايٓطد ١عً ٢ايكسظ
ايضًب أ ٚعً ٢فالش َُٛٝز ٟآخس ٚتشػًٗٝا َٓ٘؟
إٕ بسْاَر  MaryFlashسكٛق٘ ستفٛظ ١ملطٛز ايربْاَر ٚ MarySoft ٖٞٚإٕ ْطذ أ َٔ ٟستتٜٛات٘ ٜعترب اْتٗاناً هلر ٙاذتكٛمٚ ،ميٓع
عً ٢أ ٟدٗ ١أخسْ ٣شس ايربْاَر د ٕٚايسدٛع إىل َطٛز ايربْاَر.
نُا إٔ ايفالش َُٛٝز ٟستُ ٞعد ايٓطذ ٚعٓد ستاٚيْ ١طد٘ إىل َهإ آخس فإٕ بسْاَر  MaryFlashئ ٜعٌُ َٔ املهإ ادتدٜد.

عٓد تشػ ٌٝبسْاَر  MaryFlashتظٗس ٚادٗ ١املطتددّ ف ٘ٝغري َٓطك( ١نُا يف ايشهٌ ايتاي ،)ٞسٝح تهٕٛ
األشزاز فٛم بعغٗا ايبعض ،فٌٗ ٖ ٞاملشهً ١يف ايربْاَر أّ يف اذتاضٛب ايرٜ ٟعٌُ عً ٘ٝايربْاَر ،عًُاً أْين
شػًت٘ َٔ ساضٛب آخس ٚاشتػٌ بشهٌ ضًٚ ِٝبد ٕٚاملشهً ١املرنٛز٠؟
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تهُٔ املشهً ١يف إعدادات سذِ ارتط يعٓاصس ايشاش ١ظٗاشىٚ ،عًٝو إعادتٗا إىل ايٛعع االفرتاع ٞنُا:ًٜٞ
يٛس ١ايتشهِ ( ← )Control Panelتعٝني دق ١ايشاش ←)Adjust screen resolution( ١دعٌ ايٓضٛظ ٚبك ١ٝايعٓاصس أنرب
أ ٚأصػس ( ← )Make text and other items larger or smallerأصػس –  %100االفرتاع.)Smaller- 100% default( ٞ

قُت مبطح ايتعدٜالت عًَ ٢شسٚع ايفضٌ األ ،ٍٚفٌٗ أضتطٝع ايرتادع عٔ املطح؟
عٓد ايعٛد ٠إىل ايٛعع االفرتاعٚ ٞذيو َٔ خالٍ ْافر ٠االعداداتٚ ،بعد ايغػط عً ٢شز َطح ضتظٗس زضاي ١تأنٝد ملطح ايتعدٜالت
ٚاضتعاد ٠املًفات نُا ناْت عٓد أ ٍٚتشػ ٌٝيًفالش ٚمبذسد ايغػط عً ٢شز  Yesئ ٜتِ ايرتادع عٔ املطح.
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يدَ ٟشهً ١مل ترنس ٖٓا فهٝف أضتطٝع ايتٛاصٌ َع َطٛز بسْاَر  MaryFlashيًعٌُ عً ٢سًٗا؟
تطتطٝع االتضاٍ مبطٛز ايربْاَر َٔ خالٍ َٛقع ايربْاَر عً ٢شبه ١االْرتْت  mf.maryfi.comايربٜد االيهرتْٞٚ
 MaryFlash11@hotmail.comأ َٔ ٚخالٍ صفش ١ايربْاَر عًَٛ ٢قع تٜٛرت Twitter@MaryFlash11
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