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Macro media flash 

 
موني ۾ فليش  جيئن אوهان بهتر نته. يش אيم אيكس אنسٹال كريو توهان مائيكرو ميڈيا فلنوٽ؛

 . سمجھي سگھو
 فليش جي مركزي تصوير

  
  

  فليش ڇا آهي؟
مائيكرو .  ميڈيا كمپني وאرن جي هك نهايت مقبول سافٹويئر آهيوفليش، مائيكر

هن ۾ אوهان مختلف قسم جا אنيميشن، . ميڈيا فليش هك אنيمينشن سافٹويئر آهي
  .ليش گيمز، ويب پيج ۽ ٻيون گھڻيون شيون ٺاهي سگھو ٿاكارٹون، ف

 
 
  

  فليش ۾ كهڑא ٹول آهن؟
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  مينيو
  يسكرين جي مٿان هي تصوير نظر אيندفليش کلڻ سان ئي אوهان جي א

                   
  .هن کي مينيو چيو وڃي ٿو

  
  ٹائيم ليٹ

ش ۾ مووي، هن جي مدد سان אوهان فلي. ڏي אهميت حاصل آهيي فليش ۾ وٹائيم ليٹ ک
  .هي مينيو جي بلكل هيٺيان آهي. گيمز ۽ ٻيو كم كري سگھو ٿا

                      
  . אنهن کي فريم چيو وڃي ٿو. ئيم ليٹ ۾ אوهان کي جيكي خانا نظر אچي رهيا آهناهن ٹ

  
  الير باكس

אوهان هر . الير باكس جي ذريعي אوهان گھڻيون شيون هك جڳهه تي ٺاهي سگھو ٿا
  . الير ٺاهي سگھو ٿاڳال אلڊرאئينگ 

  
    ٹولس

بلكل אهڑي طرح مائيكرو ميڈيا ۾ به ٹولز ڏنل . جيئن توهان پينٹ ۾ ٹولز ڏٺا هوندא
  . ٺاهي سگھو ٿاگאئينزאنهن جي مدد سان توهان ڊ. آهن
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  . آهناي ٹولز ڏسو ٿا، سي تمام كارאئيتيكهن ۾ توهان ج

  
  زوم بار

  .هن جي ذريعي אوهان پنهنجي ڊرאئينگ کي زوم كري سگھو ٿا

  
  

  אسٹيج
  .אسٹيج אها جڳهه آهي جتي אوهان پنهنجو كم كري سگھو ٿا
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  .تي אوهان پنهجي مووي يا گيم ۽ ويب پيج ٺاهي سگھو ٿاهي אسٹيج جي تصوير آهي ج

  
  پرאپرٹي بار

هي אسٹيج جي بلكل . هن جي ذريعي אوهان كنهن به ڊرאئينگ جي پرאپرٹي ٺاهي سگھو ٿا
  .۽ پرאپرٹي کي دٻايو. يا وري مينيو بار مان ونڈوز کي كلك كري. هيٺيان ڏنل آهي

  
  

  אيكشن بار
  . ڏئي سگھو ٿانאنهن کي אيكش. كي مووي ۽ بٹڻ ٺاهيو ٿاهن جي ذريعي אوهان جي

  
 کي دٻايو ۽ אيكشن کي كلك زيا وري مينيو مان ونڈو. هي پرאپرٹي جي مٿيان ڏنل آهي

  .كريو
  

 كلر مكسچر
  .هن جي ذريعي אوهان پنهنجي ڊرאئينگ کي مختلف كلر ڏئي، خوبصورت بنائي سگھوٿا
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 .هاڻي אچو ته فليش ۾ كم كرڻ سکون
  

  ٹولز جو אستعمال
   جو رنگ تبديل كرڻيאنه۽ چوكنڈو ۽ گول ٺاهڻ 

  
  . مان ريكٹ אنگيولر ٹول کڻو ٹولزتوهان هاڻي
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بلكل . توهان جيئن پينٹ ۾ چوكنڈو ٺاهيندא آهيو(هاڻي هن سان هك چوكنڈو ٺاهيو 

  .جيئن هيٺ تصوير ۾ ڏنل آهي.)  ڊرگ كندא وڃوאئين
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جيكڎهن . هن تصوير ۾ אوهان ڏسندو ته هك ڳاڙهي كلر جو چوكندو ٺهيل آهي

  .يو ٿا ته ٹولز مان אيرو ٹولز کي كلك كريواهאوهان هن جو رنگ تبديل كرڻ چ

  
 مان ۽ پو ٹولز. ٹ كريوكאيرو يعني تير سان אوهان ڳاڙهي كلر کي كلك كري سلي

  . رنگ تبديل كري سگھو ٿا جوفل كلر ٹول جي مدد سان אوهان هن

  
אوهان پينٹ بيكٹ ٹول جي مدد . هاڻي אوهان جو ٺهيل چوكنڈو نيري رنگ جو ٿي ويندو

  .ري سگھو ٿاسان به ڊرאئينگ جو رنگ تبديل ك
  . تصوير هيٺ ڏنل آهيجنهن جي

                                                  
  . يا وري אوهان אسٹيج جي هيٺيان پرאپرٽ بار کي كلك كري به رنگ تبديل كري سگھو ٿا
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 אوهان الئين  
پو .  پهريان אيرو يعني تير کي كلك كريوجي كلر تبديل كرڻ چاهيو ٿا، ته پو

الئين (پو אنجو رنگ تبديل كريو . نل ليكي کي سليكٹ كريوچوكنڈي جي ٻاهريان ڏ
  )آهن هك پرאپرٹي مان ٻيو ٹولز مانجي رنگ تبديل كرڻ جا ٻه طريقا 

                                               
אن ال پرאپرٹي کي . هاڻي אوهان چوكنڈي جي الئين کي به مختلف ۽ ويكرو كري سگھو ٿا

  .كلك كريو

                               
ي و هجي ته אن تبديل ٿيڻ وאري حصي ک الئين تبديل كرڻيانوٽ؛ جنهن به ڊرאئينگ جو كلر

 .ضرور سليكٹ كريو
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 مان رאئونڈ ريكٹ جا كنڈ گول كرڻا هجن ته پو ٹولزجيكڎهن אوهان کي چوكنڈي 
كس کي  باאن. جيترو אوهان کي كنڈ گول كرڻو هجي. وאنگل ريڈيئسز کي كلك كري

  .كي كريو لکي אو8مثال אوهان .  پريس كريوكي کيڀري אو

                                           
  .هاڻي אوهان چوكنڈو ٺاهيندא ته אهو אهڑو نظر אيندو

  
אن جو رنگ ۽ الئين تبديل كري . אوول ٹول کڻي گول ٺاهيאهڑي طرح אوهان مينيو مان 

  .سگھو ٿا

                                                
  الئين كڍڻ

   كرڻتبديل رنگ ۽ אسٹائيل والئين كڍڻ אن ج
  . אوهان ٹولز مان الئين ٹول تي كلك كريوسڀ کان پهريان
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  .جيكا تصوير ۾ ڏنل آهي. هاڻي توهان אسٹيج تي الئين كڍو

  
 الئين جي ڊزאئين تبديل هاڻي. كلر تبديل كرڻ سکي آيا آهيونאسين אڳي ئي الئين جو 

پرאپرٹي کي كلك كريوكرڻ ال الئين کي سليكٹ كريو ۽ پو .  

  
جيكڎهن אوهان الئين کي وچ مان گول كرڻ چاهيو ٿا ته پو אيرو کي كلك كري الئين 

  .هيٺيان تصوير ۾ ڏسو. جي مٿان رکو

  
  .  ته جيئن الئين ۾ ور אچييان طرف كريويٺهاڻي אوهان هن کي ڊرگ مٿان يا ه

  
  אيكيوريٹ الئين يا אيكيوريٹ ڊرאئينگ ٺاهڻ

  . هاڻي אوهان پين ٹول کي كلك كريو

                                             
  .هن ٹول جي مدد سان אوهان تمام زبردست طريقي سان الئين ۽ ڊرאئينگ ٺاهي سگھو ٿا
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  لکڻ جو كم

  سائز، رنگ تبديل كرڻאکر لکڻ، 
  .אکر لکڻ ال אوهان ٹيكسٹ ٹول کي كلك كريو

                                         
ڻا هجن אوترو ڊرگ کلאوهان کي جيترא אکر . ن ڊرگ كريوאوهان אسٹيج ته هن ٹول سا

  .كريو

  
  .جيئن هيٺ تصوير ۾ ڏنل آهي. هاڻي אوهان لکڻ אسٹارٽ كريو

     
  .۽ پو پرאپرٹي کي كلك كريو. کرن کي سليكٹ كريوهاڻي אوهان א

      
  . هاڻي پرאپرٹي کي كلك كريو
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אوهان אکرن کي هوريزنٹل ۽ . هاڻي אوهان אکرن جو سائيز ۽ رنگ تبديل كري سگھو ٿا
  .ورٹيكل پڻ كري سگھو ٿا

  
  پينسل ٹول سان كم كرڻ

  پينسل سان مختلف قسم جا ليكا كڍڻ
  . كريوتوهان پينسل ٹول کي كلك

                                           
پينسل جي مدد سان ٹن مختلف قسمن جا ليكا كڍي . وهان هن سان ليك كڍوאهاڻي 

  .سگھجن ٿا

          
ان هك ي جي هيٺكندو ته ٹولز ليكن کي مختلف كرڻ ال אوهان جڎهن پين کي كلك 

  . آهيجيئن هيٺ ڏنل. אن کي كلك كريو. پشن אچي ويندوآ

                                                
  ڊرאئينگ کي ننڈو ۽ وڏو كرڻ

  .אوهان ٹولز مان فري ٹرאنسفارم ٹول کي كلك كريو

                                         
  .هن ٹول جي مدد سان كنهن الئين يا ڊرאئينگ کي سائيز ۾ ننڈو يا وڏو كري سگھجي ٿو
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بلكه . ڏو كري سگھو ٿاتوهان هن ٹول جي مدد سان نه صرف ڊرאئينگ کي ننڈو ۽ و

ن אن ال جڎهن אوها.  ٹول جي مدد سان تصوير کي مختلف شيپ به ڏئي سگھو ٿاאوهان هن
ان آپشن אچي ويندא אوهان אنهن يهيٺ کي كلك كندو، אن وقت ٹولز فري ٹرאنسفارم ٹول

  .يپ ڏئي سگھو ٿانگ کي مختلف شدد سان پنهنجي ڊرאئيجي م

  
  كنهن به ڊرאئينگ کي رنگ ڏيڻ 

  .ڊرאئينگ کي رنگ ڏيڻ ال پينٹ بيكيٹ ٹول کي كلك كريو

                                  
  .پينٹ بيكيٹ ٹول جي مدد سان אوهان ڊرאئينگ ٺاهي، אن کي كلر ڏئي سگھو ٿا

  . ته پو هيٺيان تصوير ڏسوا ٿجيكڎهن אوهان الئيٹنگ كلر אستعمال كرڻ چاهيو
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אنهن ۾ אڇو، ڳاڙهو، سائو ۽ نيرو . هتي فليش ۾ صرف چار الئيٹنگ كلر ڏنل آهن

  . تصوير ڏسوٺ ڏنل ال هي چاهيو ته אنجيكڎهن אوهان وڌيك كلر אستعمال كرڻ

  
אن مان אوهان نه صرف الئيٹنگ كلر پر ٻيا به   אسكرين ظاهر ٿيندو ڏنلאوهان وٽ هيٺ

  .ٺاهي سگھو ٿاكلر 
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  אريزر ٹول جو אستعمال

                                            
 هن جي ذريعي אوهان كنهن به ڊرאئينگ جو كجهه. هن ٹول کان سڀ كو وאقف آهي

  . كٹي سگھو ٿاحصو
  

  هن باب بابت
ش ۾ كم يفل. منهنجي سامهون جيكي به ڄاڻ هئي אها אوهان جي سامهون رکي آهي

۾ جي دماغ אوهان . جي ڏکيو آهي ته אوهان جو دماغ كيترو ٿو سوچي. کيو ناهيكرڻ ڏ
 وאه. يو وري ڦڑكندڙ جهنڈو ٿو ٺاهيٻ. كو دوست فٹبال ٿو ٺاهي. ڇا ٺاهڻ جي تمنا آهي

جو אها ڇو . پر دماغ نه. אسان אوهان کي ڄاڻ ڏئي سگھون ٿا. אوهان جي ذهن جو كم آهي
 .س جي ڳالهه هجي ها ته دير نه كريون هاجي و .אسان جي وس جي ڳالهه ناهي
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   باب ٻيو  
  ميشن رائڻيڊرائينگ کي ان
  يا

  ڊرائينگ کي حرت رائڻ
 

جنهن جي تصوير . אنهي کي ٹائيم ليٹ چئبو آهي. אنيميشن  كرאئڻ ال جا ٹول الزمي آهي
  . تي ڏنل آهي3نمبر پيج 

۽ وري ٻئي فريم ۾ . אسان هكڑي فريم ۾ گول ٺاهيو آهي. ٹائيم ليٹ ۾ ٿيندو אئين آهي
هاڻي אسين مووي ڏسندאسون ته . گول كٹي אن جي جڳهه تي وري چوكنڈو ٺاهيو آهي

  .نظر אيندوאسان کي هك چكر گول وري چوكنڈو 
  .אنيميشن كرאئڻ جا ٹي طريقا آهن

  .يمفريم با فر: אلف
  . موشن ٹيون كريئٹ:ب
  .شيپ ٹيونكريئٹ : ج

  فريم با فريم: אلف
  گول جو رنگ تبديل كرאئڻ

  فريم با فريم ۾ هك هك فريم تي كم كري مووي ٺاهبي آهي
  .يا پنهنجي پسند تي. אنهي جو رنگ ڳاڙهو كريو. گول ٺاهيوهكڑو 
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پو אتان . אن تي رאئيٹ كلك كريو. אچي رهيو آهيهاڻي ٹائيم ليٹ تي אوهان کي فريم نظر 

  .אنسرٽ كي فريم کي كلك كريو

        
ته پو אوهان جو كم فريم هك کان ٻه . جڎهن توهان אنسرٽ كي فريم کي كلك كندא

  .طرف منتقل ٿي ويندو



  www.voiceofsindh.net  خليق جمالي  فليشمائيكروميڈيا 

www.voiceofsindh.net  19

                               
نيرو يا وري . و كلر تبديل كريوאوها هاڻي گول ج.هاڻي אوهان ڏسندو ته ٻه فريم ٺهي ويا

 پنهنجي پسند تي

  
جڎهن אوهان . هاڻ אوهان فريم هك ته كلك كندא ته אن ۾ گول جو رنگ ڳاڙهو هوندو

  .فريم ٻه کي كلك كندא ته אن ۾ گول جو كلر نيرو هوندو
جيكڎهن אوهان אها مووي ڏسڻ چاهيو ٿا ته אوهان مينيو مان كنٹرول کي كلك كري 

  . کي كلك كندאپو ٹيسٹ مووي
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אنهي ۾ گول جو كلر نيرو ۽ ڳاڙهو ٿيندو . هاڻي אوهان جي مووي نيئن ونڈو ۾ کلي پوندي

  .رهندو
   کي محفوظ كرڻيموو

  .مووي کي محفوط كرڻ جا ٻه طريقا آهن
وهان وري אچي אنکي  جيئن אته. אنهي کي محفوظ كرڻ ٿا چاهيو. אوهان אڌ مووي ٺاهي: אلف

  .  مان فائيل کي كلك كرڻو وپندومينيوکي אوهان ال אنهي . مكمل كندو

                                 
جيكڎهن אوهان محسوس ٿا كريو، ته אوهان مووي مكمل طرح سان ٺاهي ڇڎي : ب

אنهي ال  .ٿا אنهي کي فليش مووي فارميٹ يا كنهن ٻئي فارميٹ ۾ سيو كرڻ چاهيو .آهي
  .مينيو مان אيكسپورٽ مووي کي كلك كريو

                                
  .אنهي کان پو אوهان وٽ هيٺيون אسكرين ظاهر ٿيندو
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سيو کي پريس كندو ته هيٺيان . سنڌ: אوهان هاڻي فائيل نيم ۾ فائيل جو نالو لکو مثال

  .אسكرين کلي پوندو

           
  

  .پريس كندو ته مووي سيو ٿي وينديكي کي وهاڻي א
  

 جو ريكمانڈيڈ جن ۾ هك ته فليش.  ٻن فارميٹ ۾ سيو ٿيندא آهن فائيلعام طرح سان
  .فليش مووي ۽ ٻيو אنيميٹيڈ جي آ אيف
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ي سيو ئאن وقت فائيل جو نالو ڏ. אوهان אيكسپورٽ مووي کي كلك كندא آهيوجڎهن 
ن پنهنجي پر جي אوها. و ٿي ويندي مووي فارميٹ ۾ سيفليشکي پريس كندو ته مووي 

אنهي ال جڎهن אوهان مينيو . مووي کي אنيميٹيڈ جي آ אيف فارميٹ ۾ سيو كرڻ چاهيو 
جيكا .(אن وقت جيكا باكس ظاهر ٿيندي. مان אيكسپورٽ مووي کي كلك كندא

אنهي ۾ فائيل نيم هيٺيان جيكو باكس سيو אيز ٹائيپ مان جي آ ) ۾ ڏنل آهيهيٺين پيج 
  .جو فارميٹ کڻوאيف 

  
  

  .پنهنجي مووي ٺاهي سيو كري سگھو ٿا.  فريم كم كندא وڃوطرح فريم باאهڑي 
   موشن ٹيون كريئٹ:ب

باقي رهيل وچ . كريئٹ موشن ٹيون ۾ אوهان مووي کي پهرين کان آخر ۾ تبديلي كريو
  .وאرא فريم فليش پاڻ ٺاهي ڇڎيندو

  گول کي گم كرڻ
אن گول مٿان رאئيٹ  . جنهن جو رنگ ڳاڙهو ڏيو ٺاهيو،گولتي  هك  فريمسڀ کان پهريان
  . אتان كنورٽ ٹو سيمبل کي كلك كريو .كلك كريو
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  .كنورٽ ٹو سيمبل کي كلك كرڻ سان هيٺيون باكس کلي پوندو

            
  

  .كي كريو۽ אو) نالو ڏيڻ ضروري ناهي( ڏيو هن باكس ۾ אوهان سيمبل جو نالو
تي وڃي ) אوهان پنهنجي مرضي سان فريم ڏئي سگھو ٿا(هاڻي אوهان وڃي فريم نمبر ويهه 

هاڻي אوهان مٿين كنڈ تي . אنسرٽ كي فريم کي كلك كريو. رאئيٹ كلك كريو
  .  אهو هيٺيان كنڈ تي کڻي אچو.هو گول ٺاهيو



  www.voiceofsindh.net  خليق جمالي  فليشمائيكروميڈيا 

www.voiceofsindh.net  24

  
 .ي كلك كريو۽ پو پرאپرٹي باكس کهاڻي فريم ويهه وאري گول کي سليكٹ كريو 

  אتان אلفا کي كلك كريو

       
  .هاڻ هيٺيون آپشن אچي ويندو

 
يم ويهه مان گول مكمل نموني אوهان ڏسندא ته فر.    هاڻي אوهان هتي אلفا زيرو تي بيهاريو 

אتان . هاڻي فريم هك ۽ ويهه جي وچ مان كٿي به رאئيٹ كلك كريو. ٿي ويندوگم 
  . پو ٹيسٹ مووي كريو۽. كريئٹ موشن ٹيون کي كلك كريو
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  .فريم هك کان ويهه جي وچ ۾ هيٺيون تصوير ظاهر ٿيندو

                                
  .ن كرڻ سان אوهان جو ٺهيل گول آهستي آهستي گم ٿي ويندوئهاڻي אي

  
  
  ئٹ شيپ ٹيونكري: ج

  گول کي چوكنڈي ۾ تبديل كرڻ
۽ پو فريم نمبر ويهه تي وڃي אنسرٽ كي فريم . توهان فريم هك تي هكڑو گول ٺاهيو

  .אتي گول کي كٹي אن چوكنڈو ٺاهيو. دٻايو
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אن فريم ۾ . هاڻي فريم نمبر ويهه ۽ هك جي وچ مان كو به هك فريم سليكٹ كريو

  .رאئيٹ كلك كري پرאپرٹي ته كلك كريو

                       
  ٺ پرאپرٹي مان ٹيون وאري جڳهه مان شيپ کي كلك كريوهي
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  .ي تصوير نظر אيندٺ ڏنل فريم هك کان ويهه جي وچ ۾ هيهاڻي אوهان کي

                                    
  .يمووي  گول چوكنڈي ۾ تبديل ٿي ويند. هاڻي אوهان ڏسندא ته

  
  
  

  هن باب بابت
  . ۾ אوهان کي چند אهم شيون ٻڌאيون ويون آهن                  هن باب

مووي كلپ جي ذريعي .  موويز ٺاهي سگھو ٿاهن جي مدد سان אوهان مختلف قسم جونאن
ڈيا ڏي ڇڎي يئאنهي ال مون אوهان کي مووي كلپ جي سنٹرل آ. دאد كم ٿي سگھن ٿاعالت

جون موويز ٺاهيو هاڻي אهو אوهان جو دماغ تي ڊپينڈ كري ٿو ته אوهان كهڑي قسم . آهي
توهان فليش ۾ وڌ کان وڌ كم كريو ته جيئن אوهان אڳتي فليش جو رهيل شيون . ٿا

  .پنهنجي مدد تحت سکي سگھو
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يون             باب 
  ايش ڏيڻ

  يا
ڻ کي    حم ڏيڻنهن مخصوص مووي يا ب

  
  

אنهن کي .  جي مدد سان אوهان بٹڻ ٺاهيفليش. ت آهييفليش ۾ אيكش جي وڏي אهم
  .هتي كجهه كامن كمانڈ ڏنا پيا وڃن. كمانڈ ڏئي سگھو ٿا

  
  . سکونٺاهڻاڻي אچو ته بٹڻ ه
  

و ٹאن تي رאئيٹ كلك كري كنورٽ .  گول ٺاهيو ڳاڙهي رنگ جوسڀ کان پهريان هك
كي ليل باكس ۾ بٹڻ کي سليكٹ كري، אون پو کאن کا. سيمبل کي پريس كريو

  .پريس كريو

           
  
  .هاڻي گول بٹڻ وאرو كم كندو. كي كرڻ سان گول بٹڻ ۾ تبديل ٿي ويو آهيאو

  . بٹڻ کي خوبصورت ٺاهيونه ۾ אيكشن لڳائڻ کان پهريان אچو تبٹڻ
  بٹڻ کي خوبصورت بنائڻ

ي ڊبل كلك كندא ته هيٺيان אن ک. توهان جيكو ڳاڙهي رنگ جو بٹڻ ٺاهيو آهي
  .אسكرين ظاهر ٿيندو



  www.voiceofsindh.net  خليق جمالي  فليشمائيكروميڈيا 

www.voiceofsindh.net  29

  
  .نظر אيندאفريم  هاڻي אوهان کي ٹائيم ليٹ تي چار

  . جو رنگ هوندوڻجيكو אوهان جي بٹ. و كلر آهيهאپ؛   هن ۾ ڳاڙ: 1
نيرو  گول کي אن ۾ . אوور؛ هن ۾ אوهان رאئيٹ كلك كري אنسرٽ كي فريم دٻايو: 2

و تير رکندو ته بٹڻ جو  كندو، ۽ بٹڻ مٿان مائوس جسٹ موويهاڻي توهان ٹي. رنگ ڏيو
  .كلر نيرو ٿي ويندو

 بٹڻ کي پريس كندو ته אن جڎهن אوهان.  سائو كلر ڏيو گول کيهن ۾ אوهان ڊאئون؛  :3
  .جو كلر سائو ٿي ويندو

بٹڻ . جڎهن אوهان بٹڻ کي كلك كري ڇڎيندא. هيٹ؛   هن ۾ نارنگي كلر ڏيو:  4
  ونارنگي كلر جو ٿي ويند

  .نوٽ؛ كلر אوهان پنهنجي پسند جا هڻي سگھو ٿا
. אوهان جو بٹڻ تيار ٿي ويو.  کي پريس كريو1هاڻي אوهان ٹائيم ليٹ جي هيٺيان ڏنل سين 
  .يا وري ٹيسٹ مووي کي پريس كريو. توهان هن کي אيكسپورٽ به كري سگھو ٿا
  بٹڻ، مووي كلپ ۽ فريم ۾ אيكشن لڳائڻ

  אسٹاپ۽ گو ٹو אيكشن
  .ڀ کان پهريان بٹڻ تي אيكشن لڳائڻ سکونאچو ته س
 هاڻي אوهان گول يا 28 ۽ 29ڏسو پيج . کي אڳي بٹڻ ٺاهڻ سيکاريو ويو آهيتوهان 

  .هاڻي אچو ته پنهنجو كم شروع كريون. چوكندي کي بٹڻ ۾ تبديل كري چكا هوندא
  .سڀ کان پهريان ٻه الئير ٺاهيو
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ته ٻه الئير ٺهي . ٽ الئير کي كلك كريوتوهان الئير هك ته رאئيٹ كلك كريو پو אنسر

  .پوندא
  .....)بٹڻ ٺاهڻ ال گول کي رאئيٹ كلك. (الئير هك ته توهان بٹڻ ٺاهيو

وڃي گول جو  ي ت2جي فريم 2پو وڃي الئير . يو تي هك گول نيري كلر جو ٺاه2الئير 
  .كلر ڳاڙهو كريو

. كشن کي پريس كريو۽ אي.  رאئيٹ كلك كريويهاڻي وڃي الئير هك جي فريم هك ت
 موجود אيكشن کي كلك كريو، پو ين بار تאيكش. جڎهن אيكشن بار کلي پوندو

אتان אوهان אسٹاپ کي ڊبل كلك كريو پو אوهان . مووي كنٹرول کي كلك كريو
  .جيئن تصوير ۾ ڏنل آهي.ڏسندא ته الئير هك جي فريم هك ۾ هك ننڈڙو אي نظر אيندو

  
  . دא ته אوهان جي مووي صرف فريم هك تي بيٺل هونديمووي كنهاڻي אوهان ٹيسٹ 

  . تي وڃي אنسرٽ كي فريم كريو2هاڻي אوهان الئير هك جي فريم
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אوهان אيكشن . هاڻ فريم هك وאري بٹڻ ته رאئيٹ كلك كري אيكشن کي پريس كريو
אتي ڏنل خاني ۾ . بار کان אيكشن پو مووي كنٹرول پو گو ٹو کي ڊبل كلك كريو

אئين كرڻ سان אوهان جي مووي بٹڻ .  لکي گو ٹو אسٹاپ کي كلك كريو2ر فريم نمب
وري فريم ٻه وאري بٹڻ کي گو ٹو فريم نمبر . پريس كرڻ سان فريم ٻه تي وڃي بيهي رهندي

 ڏنو بلكل אهڑي ريت نر هك ۾ بٹڻ کي אيكشمبجيئن توهان فريم ن. جو אيكشن ڏيو 1
  . فريم ٻه تي به אيكشن ڏيو

  
ي گول ڏنل آهن אهي אوهان کي مٿي سمجھائي چكا آهيون، هي صرف تصوير ۾ جيك

  .ر كرڻ ال كيو ويو آهيئאوهان جي ذهن کي كلي
   אيكشنسٹاپ آل سائونڈא

. ته هن جو كم سائونڈ کي بند كرڻ جو آهي.  آهيهي אيكشن جيئن نالي مان ظاهر
كم  فرمن ۾ 500مثال אوهان .  توهان كنهن بٹڻ يا فريم ۾ ڏئي سگھو ٿانهي אيكش

 فريمن ۾ مووي 250 فريمن ۾ ميوزכ هلي ۽ باقي 250كيو آهي אوهان چاهيو ٿا، ته 
אيئن . אيكشن ڏيوسٹاپ آل سائونڈ א سو فريم ۾ 250אنهي ال אوهان . אندر خاموشي هجي

250ڃيزכ ختم ٿي وو مووي مان مي سو فريمن کان پو.  

                                   
 . کي سائونڈ لڳائڻ بابت אڳتي ٻڌאيو ويندونوٽ؛ אوهان
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  پلي جو אيكشن
هك ۾ אسٹاپ جو אيكشن . هيو ٿا، ته  אنوقت ٻه بٹڻ ٺاهيوامووي ٺ جڎهن به אوهان كا

سٹاپ کي پريس كندو ته مووي אجڎهن אوهان . ۽ ٻئي ۾ پلي جو אيكشن لڳايو. لڳايو
  .ي ويندي۽ אوهان جڎهن پلي كندא ته مووي אسٹارٽ ٿ. אسٹاپ ٿي ويندي

                                  
  אيف אيس كمانڈ אيكشن

אنهن مان ٹي كافي كارאئيتون ۽ كامن . هن אيكشن ۾ ڇهن قسمن جا كمانڈ آهن
  . سکون אچو ته אسان ٹي كارאئيتون كمانڈزאنهي ال. آهن

  فل אسكرين كمانڈ
אوهان مووي کي  توهان چاهيو ٿا ته جڎهن .فرض كريو אوهان هك مووي ٺاهي آهي

אن ال אوهان فريم نمبر . ته אها فل אسكرين ۾ אچي. אيكسپورٽ كندא ۽ پو אن کي ڏسندא
 אتان אيكشن پو برאئوز يا نيٹ. هك ۾ رאئيٹ كلك كري אيكشن کي كلك كريو

 אتان فل אسكرين کي .ورכ کي كلك كريو אتان אيف אيس كمانڈ کي كلك كريو
  سليكٹ كريو

     
אگر هتي אوهان فالس لکندא ته مووي . א ته، پيرאميٹرس ۾ ڏنل ٹريو لکيل آهيتوهان ڏسند

  .فل אسكرين ۾ نه אيندي
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  شو مينيو كمانڈ
جيئن אوهان אن کي ويب پيج يا كنهن . جڎهن אوهان فليش مووي ٺاهي، אنکي سيو ٿا كريو

ك ٻئي كم ۾ آڻيندא، توهان جڎهن فليش مووي فارميٹ ۾ سيو ٿيل مووي کي رאئيٹ كل
ڳائيندא ته پو شو مينيو كمانڈ لتوهان جڎهن . كندא، ته אن ۾ وڏو مينيو کلي پوندو

ڙي مينيو کلندي، جنهن ۾ صرف سيٹينگ ۽ ڍش مووي ۾ كلك كندא ته تمام ننيאوهان فل
  .אبائوٽ فليش پليئر جا آپشن ڏنل هوندא

ي  کي پريس كريو، אتان ورنپو אيكش.  رאئيٹ كلك كريويتوهان فريم هك ت
אيف אيس كمانڈ  کي ڊبل كلك  برאئوز يا نيٹ אيكشن پو ورכ کي كلك كريو پو

אئين אوهان جي مووي .  لکوفالسپيرאميٹر ۾ .  كريوسليكٹאتان شو مينيو کي . كريو
  .مان مينيو ختم ٿي ويندو

                     
  كوאئيٹ جو كمانڈ

كريو ته אوهان هك مووي אوهان فرض . هن كمانڈ جو كم آهي مووي کي بند كرڻ
אوهان چاهيو ٿا ته . ۽ אنهي کي אوهان پرزنٹيشن طور אستعمال كرڻ چاهيو ٿا. ٺاهي آهي

توهان چاهيو ٿا ته بغير كنهن كم جي هو پاڻهي . جڎهن אوهان پرزنٹشن ڏئي رهيا آهيو
אوهان فرض ته אوهان هك . بند ٿي وڃي، אن ال هي كمانڈ نهايت كارאئيتي آهي

 1500 مشتمل آهي، אوهان چاهيو ٿا ته، ي فريمن ت1500ن ٺاهي آهي، אها ٹيشپرزن
 تي وڃي رאئيٹ 1500ي بند ٿي وڃي אن ال אوهان فريم هفريمن کان پو پرزنٹيشن پاڻ

 אتان אيف .אتان برאئوز يا نيٹورכ کي كلك كريو. كلك كري אيكشن کي پريس كريو
 كريو אيئن אوهان سليكٹٹ کي אيس كمانڈ کي ڊبل كلك كريو، אتان وري كوאئي

  . فريمن کان پو پاڻهي بند ٿي ويندي1500جي مووي 
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  .نوٽ؛ אوهان אيف אيس كمانڈ جا كمانڈ بٹڻ ۾ به אستعمال كري سگھو ٿا

  گيٹ يو آر אيل אيكشن
فرض . ھو ٿاڈريس لکي سگيאيكشن ۾ אوهان كنهن به ويب سائيٹ جو אگيٹ يو آر אيل 

 پنهنجي ويب پيج ۾ ڏيڻ چاهيو אها مووي אوهان . كريو توهان هك مووي ٺاهي رهيا آهيو
  .אوهان אن ۾ كنهن ويب سائيٹ جو لنك هڻڻ چاهيو ٿا. ٿا

فليش ۾ אن جو .  لنك ڏيڻ چاهيو ٿاون به ويب جنهאوهان پنهنجي ويب سائيٹ ۾ ج: مثال
جيئن אسين . (אکرن کي بٹڻ ۾ تبديل كريوאن . ڈريس يا אن جي متعلق كجهه لفظ لکويא

 بٹڻ ۾ كنورٽ بلكل ساڳي طرح אکرن کي به. نאڳي گول کي بٹڻ ۾ تبديل كري آيا آهيو
אتان אيكشن پو .  رאئيٹ كلك كري אيكشن کي كلك كريويهاڻي אکرن ت). كريو

אتي هك . کي ڊبل كلك كريوگيٹ يو آر אيل برאئوز يا نيٹورכ کي كلك كريو، אتان 
كس ونڈوز جي نالي سان اهك ب. خالي هوندو אن ۾ אوهان لنك ڏيويو آر אيل كس  با

جڎهن אوهان . هوندو، אن ۾ אوهان جڎهن لنك ڏيندو ته لنك ٻئي ونڈو ۾ کلي پوندي
  .سيلف ڏيندو ته لنك ويب אوهان جي ويب سائيٹ مٿيان کلي پوندي

  
  لوڊ مووي אيكشن

مثال . ڈريس لکويموجود مووي جو پاٿ يا אهن אيكشن جي ذريعي אوهان جي كمپيوٹر ۾ 
 وאري جڳهه تي אن يو آر אيل. جو אيكشن هڻولوڊ مووي אوهان هك بٹڻ ٺاهيو אن ۾ אوهان 
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پو جڎهن אوهان بٹڻ کي . ڈريس لکو جيكا אوهان لوڊ كرڻ چاهيو ٿايفليش مووي جو א
  . مووي کولي ڇڎيندوفليشكلك كندو ته هو 

   
  پرنٹ אيكشن

 لکيل ڊאكيومينٹ كري رهيا آهيو ته אوهان جي مووي ۾ كا الزمي توهان محسوس
 کي ومنٹي ته جيئن ماڻهو אن ڊאك،ڻ چاهيو ٿائتوهان אن کي پنهنجي ويب سائيٹ ۾ ڏي. آهي

ومنٹ ٺاهي אن جي يپنهنجو ڊאكאوهان . ي سگھنپڑهي سگهن ۽ אن جو پرنٹ پڻ كڍ
אتان אيكشن . ي پريس كريوאيكشن کאن بٹڻ کي رאئيٹ كلك كري . ان بٹڻ ٺاهيويهيٺ
پرنٹنگ پو  ومنٹ جو پرنٹ يهاڻي אوهان جي ڊאك. ي ڊبل كلك كريوپرنٹ ک۽ پو

  .نكرڻ ال تيار آهي صرف بٹڻ پريس كريو
  ئينٹر ٺاهڻ سکونאאچو ته فليش ۾ پنهنجو مائوس پو

  .سڀ کان پهريان هكڑو ڊرאئينگ ٺاهيو

                                              
אن کي مووي . جيئن مٿي ٺهيل آهي، אئين يا پنهنجي مرضي مطابق كو ڊرאئينگ ٺاهيو

جي ٺهيل مووي كلپ کي رאئيٹ كلك كري אيكشن نپو پنه .كلپ ۾ كنورٽ كريو
 کي كلك كريو پو  موويپو. کي كلك كريوبجيكٹ ئאאتان . کي پريس كريو

  .کي ڊبل كلك كريو هائيڈ ميٿيڈ کي كلك كريو پو کي كلك كريو پو مائوس

 
  .  بار کي بند كري ڇڎيونهاڻي אوهان אيكش
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كلك אيكشن کي  אيكشن بار تان .אوهان وري مووي كلپ کي رאئيٹ كلك كريو
 كلك پو אسٹارٽ ڊرگ کي ڊبلي كلك كريو، ک پو مووي كلپ كنٹرولكريو 
  .كريو

ڻ ڏنل آهن אنهن تي  لکو ٻه چيك بٹڊبل كلك كرڻ کان پو ٹارگيٹ وאري جڳه تي
  . لکوٹك كريو 

  
  .ي كلك كريو۽ אيكسپرٽ موڊ ک. ِ پو ويو آپشن کي كلك كريوאن کان

                                       
  .پو كمانڈ אئين نظر אيندא

             
  אوهان کي  "this"אن .  جي مٿان אنورٹيڈ كاما نظر אچي رهيا آهن

ٹ مووي کي كلك كري אوهان جو مائوس پوئينٹر تيار ٿي ويو هاڻي ٹيس. كٹي ڇڎيو  
  .آهي

نوٽ؛ هميشه بٹڻ ال אلگ الئير ٺاهيو، جيئن אوهان کي مووي ٺاهڻ ۾ كا به دشوאري پيش نه 
  .אچي

  
  
  

  هن باب بابت
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 אوهان هنن אئين . هي باب אيكشن متعلق هو، אن ۾ چند אهم אيكشن بابت ڄاڻ ڏني وئي
فليش ۾ وڏي . ليش ۾ زبردست طريقي سان كم كري سگھو ٿا جي مدد سان فאيكشنز

 .پر אسان صرف چند كامن אيكشن جي متعلق אوهانکي ٻڌאيو. تعدאد ۾ אيكشن آهن
  . پرאئيندאڀان سٺو المنز شאسان کي אميد آهي ته אوهان هنن אيك
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  باب چوٿون
  مس پليٽ

 
ع وאچو ته پنهنجو كم شر. هن باب ۾ אوهان فليش مان مختلف شيون سمجهايون وينديون

  .نكريو
   آڻڻ، سائونڈ، موويز ۾ تصويرفليش

مينيو مان فائيل کي كلك كريو، אتان אمپورٽ کي كلك كريو אتان אوهان سائونڈ، 
  . موويز آڻي سگھو ٿاون ۽تصوير

  فليش مووي ۾ سائونڈ אيڈ كرڻ
 جنهن فريم ۾ אوهان سائونڈ אيڈ كرڻ چاهيو ٿا، אن تي پنهنجو سائونڈ אمپورٽ كري پو

  .אوهان پرאپرٹي مان سائونڈ ڏئي سگھو ٿا. رאئيٹ كلك كري پرאپرٹي کي كلك كريو
  بٹڻ ۾ سائونڈ ڏيڻ

  )29ڏسو پيج نمبر. (אوهان جيئن بٹڻ کي خوبصورت بنائڻ سکي آيا آهيو
אوهان هاڻي אوور وאري فريم ۾ . يل كرڻ سکي آيا آهيوאنهي ۾ אوهان صرف رنگ تبد

אئين אوهان جڎهن ٹيسٹ مووي  .אتان پرאپرٹي کي كلك كريو. رאئيٹ كلك كريو
ته אن ۾ אوهان جو ڏنل سائونڈ . ئوس جي אيرو رکندאكندא אوهان جڎهن بٹڻ مٿان ما

  شروع ٿي ويندو
  جدא كرڻمان كنهن تصوير کي وچ 

אن کي سليكٹ كري پو مينيو مان موڊيفا کي .  تصوير آڻيوش ۾ هكيאوهان پهريان فل
  .אئين אوهان אن تصوير کي كٹي سگهو ٿا. كلك كري پو بريك אپارٽ کي كلك كريو
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  كنهن تصوير جا كجهه غير ضروري حصا كٹڻ

 پشنان مختلف آ مآپشن אنجي . ٹول کڻوالسوپو .  كريوبريك אپارٽهان تصوير کي تو
  .کڻو

                              
  . אهي אن حصي تي رکو جيكي אوهان کي كٹڻا هجن
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