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  افزارنرمکاربرد swish max  

نسززاب بزز  و شززویمیو  صززلوار یوبیززسا ادزز  لی   بززراا اادززلی ، آززوم  کاززومم ،ززل  و  swish max افززرا نرماز 

 ف ش دلی   ر و ،ل بر پسنس ر ادب.

  افزارنرمنصب  

a)  اجراا فلالsetup  

b) هلا نصب ماسل فلالmp3  

c)  crack افرا نرم 

  ایجاد یک فایل جدید 

a) Blank Movie اادلی اک فلال خلکی بسو  نملاش قلکب :(پآش فرضtemplate) 

b) New Movie پآش فرضهلا قلکب : اادلی فلال جساس بل امکل  ان خلب از 

c) New Project هلا پآش فرض بل  یسای بآش ر: ان خلب از قلکب 

 های قبلی هباز کردن فایلها و پروژ 

a) Open Movie 

b) Open Project 

  افزارنرممحیط شناخت 

a) نوا  منو 

b) ل بریپرهلا شلمل ابرا  نوا اد لنسا ی، 

c)  انآمآشنهلا براا ،ن رل پخش فلالنوا  ،ن رل 

d) نوا  ی ج(insert براا وا ی ،ری  اشآل مخ  ف ب  محآط طراحی ) 

e)  نززوا  زمززل(Timeline از  یززسای زاززلیا فززرا ) )شززکآل شززس  ادززب. هززر انآمآشززن اززل فززآ   از  یززسای  )قززلب 

  انس.میزالیا عکس ثلبب )فرا (  شکآل شس  ادب ،  بلدرعب زالی و پشب دره  ب  نملاش ی  

f)   براا اضلف  ،ری  م ن ال اشکلل و....جیا  ابرا 

g) ص ح  طراحی(Layout)  انآمآشنهلا ال اد آج براا طراحی فرا 

h) دمب  ادب محآطهلا پنل 
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  افزارنرمبا محیط کار 

a) ی،مززز  انآمآشزززن بزززل ادززز  لی  از )عزززرض و طزززول(تنظیییین انیییدازه تصییی یرMovie Properties  از

  Propertiesپنل

b)    بل اد  لی  از  غآآر  نگ ص حBackground color   یMovie Properties 

c)   نظززآ Frame rate   زز  عال  سززب از  یززسای فززرا  هززلای ،زز  ی  اززک ثلنآزز  بززراا بآننززس  بزز  نمززلاش ی،

 و حد  فآ   ،م ر خواهس بوی. رچ  اان عسی ،م ر بلشس درعب اجرا اس. همی

d) از پنززل  ادزز  لی  اضززلف  ،ززری  مزز ن بزز  انآمآشززنProperties مبززراا  غآآززر مشخصززلم مزز ن ملننززس  نززگ 

 ((alphaم مآرا  ش لفآبدلار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)  ب  م ن از طراقاعملل ج و  م حرکAdd Effect   ی  نواTimeline 

i)   ج وFade in  وFade out براا محو ،ری   س ادی م ن 

ii)   ج وZoom in  وZoom out براا بر گ و ،وچک ،ری   س ادی م ن 

iii)  ج و Slide براا ب  حر،ب ی   و ی  م ن ال  صوار ی  اک جهب خلص 

iv)   ج وBlur براا  اسال حلکب ،س  م ن ال  صوار ب  حلکب واضح 

v) Appear into position  ری  ج و  و ویا ب  م ن  براا اضلف زالیا هلا واجس گران، 

vi) Disappear from position  یا ی.براا محو شس  و خروج م ن زالیا هلا ج و 
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vii) Looping continuosly  م یززسیا یا ی ،زز  بززسو  ق زز  شززس  ی  اززک چرخزز   کززرا  هززلا ج و

 شونس.می

viii) One off  بسآل  درایی یا ی.هلا ج و 

ix) Return to start  اان گرو  بلعز  مآشزوی مز ن ازل شزکل بیزس از اعمزلل ج زو  بز  حلکزب اوکآز  هلا ج و

 خوی بلزگریی.

x) Core Effect  جساززس  ا اادززلی هززلا اززق  نهزل ج و طراز ززوا  میپززر ،ززل بریا ادززب ،ز  هزلا شززلمل ج و

 .،ری

f)  ل  بل پنل،Effect 

i)  غآآر Frame rate 

ii) یآآن  Offset براا  یآآن نوع حر،ب حروف 

iii) fade یآآن مآرا  ش لفآب حروف ی  هنگلم حر،ب  

g)  بززل ادزز  لی  از  دزز  یقآززق اشززکللGrid   ی  گرانززShow  منززواView افقززی و هززلا اززل از طراززق خززط ،ش

 عمویا

h)  بل اد  لی  از  غآآر  نگ اشکللFill color ی  پنلProperties 

i)  بل اد  لی  از  غآآر شکل خطStroke style ی  پنلProperties  

j)  و  غآآر نهل ملننس د ل   بل اد  لی  از جیا  ابرا  د  انواع اشکلل 

k) و ان خزلب گرانز  از طرازق  ادزب ، آزک  ازسال چنزسان شزکل بز  ازک شزکل واحزس Group as Group  از

 Groupingمنوا 

l)   اد  لی  از ابراMotion Path  براا حر،ب اشآل ی  مسآر یکخوا 

m)  از طراق گران  ذخآر  ،ری  فلالSave  ی  منواFile 
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  یک پروژه ساده 

  نظآ  ابیلی ص ح  (1)

 Frame rate نظآ   (2)

 و  نظآ  مشخصلم    Textاضلف  ،ری  م ن بل اد  لی  از ابرا   (3)

 بر وا م ن Alternate grow inاعملل ج و  م حرک  (4)

 Effectج و  بل اد  لی  از پنل  Frame rate نظآ   (5)

 Effectاز پنل  Fade و Offset یآآن  (6)

  و ،پی ،ری     Rectangle د  بسن  مسای از طراق ابرا    (7)

 Propertiesی  پنل  Fill color غآآر  نگ بسن  مسای از طراق (8)

 Stroke styleحذف خ وط بسن  بل اد  لی  از ابرا  مسای ال  (9)

 Triangle د  در و نوک مسای بل اد  لی  از ابرا   (10)

 ،نآ .می ا ان خلب  Triangleشکل  2D ا نگ  یاش   و از گران   Autoshapeی،م  

 Autoshapeموجوی ی   RoundedRect د  پلک ،ن مسای بل اد  لی  از  (11)

 قرا  یای  پلک ،ن زار بسن   (12)

 ،نآ .می ا ان خلب  Send to backگران   arrange وا پلک ،ن  ادب ، آک ،ری  از منوا 

  اسال ،ل شکل مسای ب  اک شکل واحس  (13)

،نآ . دززپس گرانزز  مززی  ، آززک  ادززب ،ززل شززکل  ا ان خززلب و بززر وا   Selectبززل ادزز  لی  از ابززرا  

Group  ا ان خلب ،ری  گران Group as Group  نآ .می ا ، آک، 

  نظآ  دلار مسای (14)

  Motion Pathبل اد  لی  از ابرا  ب  مسای اعملل ج و  حر،ب (15)

 قرا  یای  شکل د ل   ی  ص ح  و  نظآ   نگ     (16)

 Motion Pathبل اد  لی  از ب  د ل   اعملل ج و  حر،ب (17)

،زز  بززل ان خززلب  X angle گرانزز  Motionدززربرگ  Effectچززرخش دزز ل   بززل ادزز  لی  از پنززل  (18)

Rotate CW by   چرخسمیدلعب هلا ی  جهب عقرب  د ل.. 
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گرانززز   Motionدزززربرگ  Effectبزززل ادززز  لی  از پنزززل  ی  زمزززل  حر،زززب  غآآزززر انزززساز  شزززکل (19)

_xscale  

 Motionدززربرگ  Effect غآآززر شزز لفآب و  غآآر نززگ شززکل ی  زمززل  حر،ززب از طراززق پنززل  (20)

 Colorو  alpha_هلا گران 

ی   Motionاز دززربرگ  x_ی   Unchangedثلبززب ،ززری  دزز ل   بززل ادزز  لی  از ان خززلب گرانزز   (21)

 Effectپنل 

 ذخآر  فلال (22)

 

 پروژه آلب م عکس 

  غآآر ابیلی ص ح  (1)

 براا  غآآر بر گنملای Viewاد  لی  از  (2)

 و  نظآ  ابیلی عکسهل بل ص ح  طراحی Import Imageابرا   عکس از طراق 4اضلف  ،ری   (3)

 Frame Rateمحلدا  زمل  نملاش عکس بل اد  لی  از  (4)

بلشززسم   Frame rate=10ام انآمآشززن نمززلاش یای  شززوی و 7بززراا ملززلل اگززر بخززواهآ  عکززس ی  ثلنآزز  

پززس ی هازز   ام ی  نززوا  زمززل  ادززب. 70،زز  میززلیل فززرا  بسدززب مززی  اززس  70عززسی  10*7بززل محلدززا  

،ززس  Place،نآ . مززی ا ان خززلب  Placeگرانزز  و  ، آززک ،ززری  ادززب  70عکززس مززو ی نظززر ی  فززرا  

 نملاش یای  شوی. محل  یآآن شس شوی عکس    ها  از دلی  اا ادب ،  بلع  می

 ی  ف ش پ آر Ctrl+Tکاوم بل اد  لی  از ، آس  ر،آای  نملاش  (5)

بزززر وا فزززرا   Scene_1 هاززز بزززراا  فززز  مشزززکل نمزززلاش  خزززران عکزززس هزم ادزززب ،ززز  ی   (6)

 ()stop بززر وا گرانزز  Movie Control ادززب ، آززک ،ززری  و بیززس از ان خززلب م  Place خززران

 گآری.می،نآ . اان عمل ب  منظو   وقف نملاش انآمآشن ی  فرا  مو ی نظر صو م می، آک 

 

  متحرکبا جل ه پروژه آلب م عکس 

 قا ی  Placeید و هلا حذف  (1)

 زنآ .می ا  delete، آک و   ا یا ی Place ،  ید و میفرا  وا
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 مو ی نظر هلا قرا  یای  ج و  بر وا ها  (2)

 ا  Out To Leftگرانزز   Slideو ان خززلب ج ززو   Add Effectی  هازز  یوم ، آززک و بززل ادزز  لی  از 

 In From زی  و ا  Add Effect،نآ . ی  مززو ی هازز  دززوم هزز  بیززس از ان خززلب هازز م مززیان خززلب 

Right  نآ .می ا ان خلب، 

 Ctrl+Tاز   کاوم بل اد  لی  نملاش (3)

 

   به انیمیشن یص تفایل پروژه اضافه کردن 

 بلشنس. wavال  و wma مmp3صو ی بلاس بصو م هلا فلال (1)

 ها  اص ی  1ی  فرا  شمل    Import sound  لی  از ابرا  ان خلب مودآقی مو ی نظر بل اد (2)

 ززوا  محززل شززروع مودززآقی  ا مشززخ  می Placeپززذاری وکززی بززل ادزز  لی  از میهازز  مودززآقی ج ززو  ن

 ،ری.

 شوی. میاد  لی   Adobe Auditionهلای ملننس افرا نرماز  صو یبراا ،  ،ری  حد  فلال  (3)

 ذخآر  ،نآس  ل قلبل وارااش بلشس. swiفلال  ا بل فرمب  (4)

 

 پروژه ساخت ماسک 

i)  ملدززک از امکلنززلمswish max  ی  صززو م  یای  وادززب ،زز  بزز  مززل امکززل  مززساراب صزز ح  طراحززی  ا

مخ ززی ،ززری. ،ززل بری ا  بززراا م حززرک دززلزا صزز حلمم دززلخب ی،مزز  و   ززوا  بخشززی از     امینآززلز 

میرفززی  ا ی یا ی و محصززول اادززب ،زز  جززذابآب بززله افززرا نرمصزز ح  شززروع  introادززب.  introدززلخب 

 س.،نمی

  وا ص ح   بر دلاراک  بلیوشکل  وشن و  آر  قرا  یای   (1)

 اک یاار  بر وا ص ح  گذاش ن  (2)

  Motion pathل اد  لی  از ابرا  بب  یاار  اعملل ج و  حر،ب  (3)

  Outlineاز طراق پنل MASK غآآرنلم یاار  ب   (4)

  Movie clipب یاار  و  صوار  وشن  اسال مدموع   (5)
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 Grouping گرانزز  Groupingاز منززوا ،نآ . مززیهززر یو  ا ان خززلب ،ززری  و  وا  نهززل  ادززب ، آززک 

As Movie Clip  ا ان خززلب و ااززن یو شززکل  ا بصززو م اززک Movie clip   عنلصززر و   و ا .مززیی

 ،ری.راب امسشی مس قل  ا مآ وا  بصو م اک  Movie Clipاک  اشآل یاخل

 Use buttomگرانزز   Propertiesپنززل  طراززقازMovie clip بزز  maskاع ززلا خصوصززآب  (6)

Object as mask  

 میاازر  بزل پلازل  انآمآشزن م وقزف شزویحر،زب  شزویبلعز  می Stop playing at end ان خزلب (7)

 .ان خلب شویبنلبراان نالاس 

 ی  پلاآن  ران ها   Maskشکلقرا  یای   (8)

 

 پروژه حرکت نقطه ن رانی برروی متن 

 ه یوم ن مشلب  بر وا قرا  یای   (1)

  ص ح  طراحیاک یاار  ب  اضلف  ،ری   (2)

  Propertiesپنل نگ یاار  از طراق  غآآر  (3)

 یهآ .میقرا   0 ا برابر  Alphaید گآر  یوم ی  )گرایال ( و نگ   ز ی ید گآر  اول

  Motion Pathبل اد  لی  از ابرا اعملل ج و  حر،ب ب  یاار   (4)

(5) Movie clip    اک م ن و یاار  ،ری 

  Propertiesاز پنل  Use buttom Object as maskان خلب  (6)

 اجراا انآمآشن (7)

 

  پروانه هاحرکت 

   ص ح  یاک  صوار و اک انآمآشن قرا  یای   (1)

  Import Animationبل اد  لی  از اضلف  ،ری  یو انآمآشن پروان  ب   صوار  (2)

  Motion Pathب  هر انآمآشن پروان  بل اد  لی  از اعملل ج و  حر،ب  (3)

 .شکل  ا بپوشلنس ،  ،لاک مس  آل ب  شکل بصو  ی اضلف  ،ری   (4)

  MASK ب   غآآر نلم مس  آل (5)
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  Movie clipو یو انآمآشن پروان  ب  اک  mask اسال  (6)

  Propertiesپنل از  Use buttom Object as maskن خلب ا (7)

 خران ها ب    maskمس  آل ان قلل  (8)

 

 طراحی دکمه 

i)  یا نززس زاززرا بززآن مخلطززب و مح ززواا  وکآززس شززس  مینقززش مه  وکآززس مح ززواا اکک رونآکززی ی ی،مزز  هززل

 ،ننس.می یلمل اادلی 

 اک  صوار ی  ص ح  قرا  یای   (1)

 Movie clip اسال  صوار ب   (2)

 ،نآ  ا ان خززلب مززی convert to Movie clipگرانزز   convertبززر وا     ادززب ، آززک ،ززری  و از 

 بینوا  اک شی مس قل بلشس.  صوار  ل

  اسال شکل ب  ی،م   (3)

 پذاری.اندلم می convert از convert to button  صوار و ان خلب گران آک  ادب بر وا بل ، 

 ،  بلاس اوکی ان خلب شوی.یا ی چنس گران  ب  شرح زار وجوی propertiesی  پنل  (4)

(a) has separate over state  وا ی،م  قرا  گآری. وانس میاشل   گر   

(b) has separate down state .ی،م  فشری  شوی 

(c) has separate hit state   براا ی،م  فیلل شوی.اا محسوی 

 اادلی م ن ی ،نل  ی،م  (5)

عالمزب ملازب بزر وا ،نآ . مزی ا ان خزلب  cut objectگرانز   و شزس  وا مز ن  لاز بل ، آک  ادزب بزر

 وا  زی  م Movie clipعالمززب ملاززب ،نززل   بززر وا ، آززک مززی ،نززآ . بیززساز    over state،نززل  

 Movie clip صزوار ی  ازک  ومز ن م  paste گرانز مزی ،نزآ . دزپس بزل ان خزلب   ادزب ، آزک صوار 

 .نسمی گآرقرا  

 Motion pathاعملل ج و  حر،ب ب   صوار ی،م  بل  (6)

 بر وا م ن  fade inاعملل ج و   (7)
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  هآ  ،ری.اپ آکآشن  موزشی  م وا  از خروجی دواشمی Autoplayهلای ملننس افرا نرمبل اد  لی  از 

 

 ه ساخت بنرپروژ 

 Frame rate نظآ  ابیلی و  (1)

پززلاآن حدزز  فلاززل  ا  Frame rate ان خززلب شززوی بلاززس بززلی  اان رنززب نمززلاش یای  می چززو  انآمآشززن

 ،لهش یای.

 و  نظآ  انساز   نهل Import Imageوا ی ،ری   صلوار بل اد  لی  از ابرا   (2)

 مو ی نظرچرخش عکس هل ب  مآرا   (3)

و  Copy Effect ززوا  از می نظززآ  زمززل    .  و صززلوار  اا و ویبززر Fade inاعمززلل ج ززو   (4)

Paste Effect   اد  لی  ،ری.هل براا اعملل اان ج و 

 و  نظآ  زمل   نهل  صلوارروج  ک ب   ک براا خ Fade outاد  لی  از ج و    (5)

   نوش ن م ن و  نظآ  مشخصلم  (6)

 Appearا ائز  شزس  ی  گزرو  هزلا اعملل ج و  منلدب براا ظزلهر شزس  عنزوا  بزل ادز  لی  از ج و  (7)

into position  

 براا حذف عنوا  Slideاز گرو   Out To Bottomاعملل ج و   (8)

 عال م یوم و  نظآ     نوش ن (9)

 ب  م ن یوم Slideاز گرو   In From Topاعملل ج و   (10)

 Background tintگران   Propertiesق پنل  غآآر  نگ زمآن   گهی از طرا (11)

 Go toو ان خزلب  On Clickگرانز   Propertiesکآنگ  گهزی بز  دزلاب مزو ی نظزر از طرازق پنزل  (12)

Link(URL)  و وا ی ،ری   ی س دلاب ی  ج واURL 

 براا گرف ن خروجی SWFو  HTML نظآ  فرم هلا  (13)

دززمب چززو پندززر  ظلهرشززس  کآسززب  ،نآ . ی مززی ا ان خززلب  Export Settingگرانزز   Fileاز منززوا 

 بآنآ :میفرم هلا خروجی 

(a) SWF 



یفراهان یمدرس  خانم واشقان یمقدمات یهوشمند ساز یدوره    – Swish max 4آموزش نرم افزار  
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(i)   و ژSWF  بل پآش فرضSWF8 

(ii) off-stage object  زز  بززل ان خززلب،Remove  هززر شززی ،زز  از صزز ح  خززل ج شززوی حززذف

 شونس.شکل خروجی حذف نشس  و فقط نملاش یای  نمی Mask وی وکی بل ان خلبشمی

(iii) SWF6+options  بزز  بززله عمززل فشززری  دززلزا اندززلم  6هلا ی  نسززخ  بززل ان خززلب    ،زز

 اهمآب یا ی. مسنظر ادبی  مواقیی ،  ان شل  انآمآشن از طراق اان رنب  .گآریمی

(iv) Image quality آ آب  صوار، 

(v) Imae resolution یقب  صوار 

(vi) Shape  quality آ آب اشآل، 

البزس. بز  یکآزل حدز  ،زلهش می نآزر ،آ آزبوکزی  شزویحد  فلال ،ز  می فوقم مقسا 3بل ،لهش 

 ی  اان رنب  احب  ر ادب. فلال بل گذا ا م، 

(b) HTML 

(i) ی  قسمبtitle   گآری.میاک عنوا  براا انآمآشن قرا 

(ii)   یauthor    شویمیاد  دلزنس  نوش. 

(iii)  مقززسا fullsize اگززرtrue  بززل ابیززلی خززوی  بلشززس انآمآشززن  مززلم صزز ح  و ی  وآززر اانصززو م

  اس.می انآمآشن ب  نملاش ی 

(iv) Width  وHeight هس نس. پهنل و ا   لع انآمآشن 

(v)  مقززسا play  اگززرtrue   شززوی ی  وآززر میبلشززس انآمآشززن بزز  محززن کززوی شززس  نمززلاش یای

 ملنس.میاانصو م ب و  پآش فرض ثلبب 

(vi) loop   یوبل   اجرا شوی ال خآر م،نس انآمآشن بیس از ا ملممیمشخ. 

 خروجی گرف ن ابرا Fileاز منوا  Exportگران  ان خلب  (14)

،نآ . بلاززس فلاززل  ا یاخززل پوشزز  مززو ی نظززر ذخآززر  مززیدززپس  ،نآ . ا ان خززلب مززی HTML+SWFفرمززب 

   شوی. ل انآمآشن ی  اان رنب نملاش یای   ا ی و  اک پوش  قرا  یای SWFو  HTMLفلال  هر یو
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