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  التعرف على واجھة البرنامج ومعرفة مكونات الشاشة الرئیسیة للماكس §
  . الواجھة المختلفة وتغییر القیم بما یتناسب مع العمل المعطى لھأجزاءالتدرب على استخدام  §
  .التدرب على ضبط  واجھة البرنامج وبیئة عملھ باألبعاد والبیانات المناسبة §
 

  ة لواجهة البرنامجصور   
  مكونات الشاشة الرئیسیة للماكس 

  Title Bar شریط العنوان -١
وهو عبارة عن شریط یوجد فى أعلى الشاشة مكتوب بداخله اسم البرنامج وبجانبه كلمة 

Untitled    أى أن الملف المفتوح لیس له اسم او لم یتم حفظة بعد وان تم حفظة یتم كتابة
  . اإلسم المحفوظ به 

 وذلك ألن الملفات maxeng.maxوفي الصورة یتضح لنا ان الملف المحفوظ اسمة 
  maxالمنتجة بالماكس تكون صاحبة اإلمتداد 

   Menu Bar شریط القوائم -٢
وهو عبارة عن شریط بها مجموعة من القوائم المنسدلة والتى من خاللها تتحكم فى البرنامج 

  لة كالتالي من خالل األوامر التي بداخلها ویكون شك

  
   Tool Bar شریط األدوات -٣

وهو عبارة عن شریط بها مجموعة من األزرار كل زرار یؤدى وظیفة من الوظائف التى یمكن 
  .تأدیتها من خالل القوائم والكن تكون بطریقة سریعة حیث ان األزرار تكون ظاهرة دائما 

  
 مجموعة من لتى تضم ا Command Panel لوحة التحكم  على یمین الشاشة توجد-٤

 یظهر مجموعة من النوافذ التى تحتوى على مجموعة هارمز من على أى الرموز عند الضغط
مجسمات جدیدة أو أشكال جدیدة أو إنشاء كامیرات أو وتعدیل تمكننا أما من إنشاء  أوامر التى

  . وتكون كالشكل التالي   إضاءة أو عمل تصویر 
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 من الرموز التى تتحكم  أخرىمجموعةامج الى الجهة الیمنى نافذة البرن كما یوجد أسفل -٥ 

أكثر من زوایة او من خالل   فى طریقة عرض الرسومات أو المجسمات الموجودة ورؤیتها من
  .تكبیرها وتصغیرها والتحكم بوجود عدد المساقط في الشاشة

  
   :كالتالى ة مفصلىوه

)١ (Zoom  هما أن هذا یتم تأثیره على مسقط نفس فكرة الزرار السابق ولكن الفرق بین
  . واحد فقط

)٢ (Zoom All   ویستخدم لتكبیر المسقط أو تصغیره وذلك باالقتراب أو البعد ویتم ذلك
واالستمرار فى عملیة الضغط فیتم   مسقطى ثم الضغط فى آZoom Allبالضغط على زر 

  . ط أو تصغیره وكذلك فى كل المساقطتكبیر المسق
)٣ (Zoom Extents ویستخدم هذا الزر مثل الزر السابق اإل أن تأثیره قاصر فقط على 

  . المسقط النشط فقط 
)٤ (Zoom Extents All ویستخدم هذا الزر إلظهار أجزاء العناصر أو العناصر التى ال 

  . تظهر بالكامل فى كل المساقط 
)٥ (Zoom Region نرید  ویستخدم لتكبیر جزء معین من المسقط والتعامل معه كما .  
)٦ (Pan ویستخدم للتحریك المسقط أو المشهد بالكامل  .  
)٧ (Arc Rotate Select ویستخدم هذا الزرار لعمل أدارة للمشهد بالكامل وذلك بالضغط 

تم أدارة المشهد بالكامل معه فی علیها ثم الضغط بالمؤشر فى المسقط الذى نرید أن نتعامل
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    Userویتحول المسقط فى هذه الحالة إلى مسقط 
)٨ (Min Max Toggle ویستخدم هذا الزرار لجعل المسقط یأخذ الشاشة بالكامل ویتم 

علیها مرة ثانیة فیعود إلى وضعه  ذلك بالضغط علیها فیآخذ الشاشة بأكملها ثم الضغط
  . السابق 

األزرار او اماكن الحركة بزر الماوس األیمن تظهر لنا وعند الضغط علي اي جزء في 
   وتكون بالشكل التالي Viewport Configurationقائمة فرعیة تسمي 

  
 بالشكل  كماائمة تظهر لنا قائمة اخري تكون من هذة القLayoutوعند الضغط علي الجزء

 ا والتحكم في خصائصهاالتالي وتمكننا من اختیار عدد المساقط التي نریدها وتحدیده
   .ا واشكالهاوتحدید ترتیبه
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   ) View ports منافذ الرؤیة (   نوافذ الرئیسیة ال-٦

وهى المقصود بها األماكن التى یتم رؤیة األشكال أو المجسمات فیها أو المساقط منها 
فمثال . ویقصد بكلمة المسقط المكان الذى یتم النظر من خالله إلى الجسم المرسوم

ألمام ا من تهى لرؤیالمسقط األمامو المسقط الرأسى یستخدم لرؤیة األجسام من أعلى 
  .اي زاویة من تهلرؤی والمسقط المنظوري   الجانب من تهلرؤیالجانبي و 

  
 

  :یعد الطالب واجهة البرنامج بالقیم التالیة  
 ٧٦٨×١٠٢٤یث تكون ابعادها تضبط الشاشة بح .١
 التعرف على وتدوین وظیفة كل ایقونة من ایقونات شریط الدوات الرئیسى .٢
یتدرب الطالب على التحكم فى وتغییر اشكال المساقط األربعة لكنه یترك ضبط  .٣
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 . بالشكل التلقائى للبرنامج فى نهایة الدرس View portsالمساقط األربعة
ام الماوس فى التحكم فى مسافط الرؤیة واستعراض یتدرب الطالب على كیفیة استخد .٤

  .الرسوم والمجسمات
 

  :ینقسم التقییم الى  
  %)١٠یخصص لها (متابعة الطالب واستجابته لتعلیمات المدرب أثناء الدرس 

  %)١٠یخصص لها (قدرة الطالب على التحكم فى أدوات العمل وتطویعها 
ألدوات  واشرطة القوائم وعناصرها المختلفة بالسؤال الشفوى فى قدرة الطالب على التعرف على ا

  %)٢٠یخصص لها (نهایة الدرس 
  %)٢٠یخصص لها (قدرة الطالب على انجاز المهام المطلوبة فى الوقت المحدد 
  %)٤٠(قدرة الطالب على التنویع فى الشكل وایجاد بدائل مختلفة 

 


