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 Fireworks  وتکردنی کار له که پاشه 

خشاندنك  تا نه وه تی بت یان ئه تایبه ی  ونه وکاره ر ئه گه یت جائه وتی بکه که وت پاشه ته  ده وه یت دوای ئه یکه ده رکارک که  ھه دیاره
توانت   ده ند شوه چه  فایروۆرکس به وه پشته  بزانیت له م پۆگرامه رکی ئه کاربه کو به  تۆ وه گرنگه. ی ساویت پ  ھه بت که

 .یت ربکه سه  پۆگرامی تردا کاریان له یبگرت یان چۆن بتوانیت له ھه
 

Fireworks فۆرماتی  کی ستاندارد به یه  شوه یت، خۆی به یکه ناو فایروۆرکسدا ده ر کارک له ھه بت بزانیت که موو شتک ده پش ھه
.*)png (تی ڕی جۆرایه وپه  له  بۆزانین ، چونکه  زۆرگرنگه مه ئه یکات ، که ده)quality ( زۆرجیاوازه وتکردنه که م پاشه ئه .   دایه   
 ،  یه کی کراوه یه ڕگه ھا په روه ھه توانرێ پشانبدرت وه ده) Fireworks(*.png. وتی ستانداردی فۆتۆشۆپ یاخود فالش  که پاشه له
ڕی ووردی و  و په م له  به یه وره ک گه یه ی تاڕاده که باره قه  که یه ڕگه  په و جۆره رک درووستکرا له  بانه ر بۆ نمونه گه کی تر ئه واتایه به

 فۆتۆشۆپ   له مه  ئه ر بکرت که سه  دابگیرت و دیسان کاری له وه مه ری دووه کارھنه الی به  له  شوه مان ھه توانرت به ده.  جوانیدایه
ی  و بوایه ر ئه سه دا ھاتینه لره. بن ده رامۆش کان فه ریه کان و کاریگه واوی چینه ته JPEG ,GIF  وتکردنی به که پاشه  به چونکه.  حاه مه
 . یه کۆدکی کراوه  بۆخۆی نیمچه که
 

م  یاندا ، به که باره تی و بچوکی قه ر باشی و جۆرایه به له JPEG GIFن  ناوبانگ ھه کشاندا دوو فۆرماتی زۆربه  وبگه له/ ت بینی
 . وه که ھیچ ڕوویه له) Fireworks(*.png  ناتوانرت بگات به

 
کان  ڕگای خشته یان به Ctrl+Shift+Sر  سه  له نجه تا په وه یان ئه. یت وتیان بکه که توانیت پاشه  فایروۆرکسدا ده رکارک کردمان له ھه

File>>>Save As 
 

  
 
 
 ).کرت  ده نارده  ھه وه  به  وه  ناوه چی فۆڕماتک ھنرابته  به ونه(وتکردن  که وخۆ پاشه ڕاسته 1
 . وه کرته کی نوێ ده یه  خشته مه کردن له کرته به 2
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 ).Fireworks(*.png   باسکراوه وه ره  سه له کی ستاندارد که یه شوه وتکردنی کار به که پاشه
 
 

  دوو شیوه  به مه ین جائه بکه) Export(ی  نارده  فایروۆرکسدا ، چۆن بتوانین ھه بوو له ی کاتک کارکمان ھه وه رئه  سه ئستا دینه
 . وه کرته کی ترمان بۆده یه  خشته که File>>> Exportکان بچۆ  یان بۆ خشته Ctrl+Shift+Rتا  وه بت یان ئه ده
 
 

Page 2 of 4Macromedia FireWorks Be Kurdi

9/2/2007in.org/fw/Babet.php?subaction=showfull&id=1125543487&archive=&start_from=&ucat=1...



  
 
  فالش یان به ناردن بۆ فۆتۆشۆپ یان به  ، بۆ ھه یه و گرنگی خۆی ھه که ریه  ھه کو دیاره  وه وه ی خواره وتکردنانه که پاشه و شوه ئه

 . وه کرنه ده کانی داھاتودا زیاتر ڕوون وانه  له ناردانه م ھه  گرنگی ئه که. ھتد..ھتمل 
 
وتکردن  که تاکانی فایروۆرکسدا بزانرت تاکوو وورد ودرشتی پاشه ره سه  له ک پویسته یه ک به یه  که یه کجار گرنگ ھه شکی یه به

  یه ک باسکراون دوو ڕگا ھه  وه  ئره بۆ چوونه . Export Previewی پشبینین  نارده  بۆ ھه بابچینه..   دا، باشه م پۆگرامه بزانرت له
 کان  یان بۆ بۆ خشته Ctrl+Shift+Xر  سه  دانان له نجه  په م به که یه

File>>>Export Preview ته مان بۆ ده یه م خشته ئهوه کر . 
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   شیوه نده وه توانرت به واتا ده. کرت وت ده که  پاشه  فۆڕماتانه و شیوه وت به که رده ده دا به کانی فۆڕماتی ونه ی جۆره خشته کو له وه

 .وت بکرت که پاشه
 .ربون بارو شیاون و زۆریش به  زۆر له ن که و فۆڕماتانه م ئه یان پ بده وت ئاماژه مه من ده ی که و جۆرانه ئه

GIF کی بهوه فۆڕماتبگه  له ربت کاندا زۆر به  ویت که کی خۆت دیاری ده تیه جۆرایه. کارد. 
Animated GIF نهکی وکانی   پارچه  که یه فۆڕمات)Fram (دایهنه  وه تدرووستده  و ویان پت ی جوکر. 

 
JPEG کی باشهبگه له.  ی زۆر بچوکه که باره و قه یه کی باشی ھه تیه  جۆرایه فۆڕماتوه رو کاره  بانه کاندا له وکاندا زۆر ب . 

 
PNG8,24,32 کیان جۆره ھهکی سه رسوتوون به رکه  فۆڕمات ت ، ھه یان زیاد ده که کانیان جۆراتیه ی ژماره پموو کات له ب  GIF 

توانرت  ده JPEGڵ  گه و له GIFڵ  گه  له یه تی جیاوازی ھه واوه ته به 32، 24  ھا له روه کاندا و ھه  وبگه  له باشترن بۆ دانای ونه
 . ونه دات به تی ده واو جۆرایه بیت دا ته 32   له تره وره ی گه که باره م قه  به وه تیه ڕووی جۆرایه ملمالن بکات له

 
TIFF8,24,32 24  وه ،BMP 8 نه دووجۆرهن له  به ن که  فۆڕماتی وزۆر .   وه تی یه ڕووی جۆرایه دا له وه ره ی سه وانه ڵ ئه گه راورد ناکر

 .بت ن نه گمه نھا ده کاندا ته  وبگه کار نابرن له به
 

کان  وانه. فایروۆرکسدا   له کانی ونه ر فۆڕماته سه  باس له کوورتهندک  وتکردن و ھه که شی پاشه  کۆتایی به دا ھاتینه لره
 .....وامن رده به
 
 
ڵ ڕزمدا گه له

01 Sep 2005 بۆچوون 0    ند سیامهر  نووسه 

  كوردی ی فایروۆركس به  بۆ وبگه كان پارزراوه موو مافه ھه  
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