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 ميشج الفخحان

ماكخوميجيا فالش ىي مشرة متعجدة الؾسائط مؽ إنذاء شخكة ماكخوميجيا والتي أصبحت الحقًا ُممكًا ألدوبي 
سيدتسد، ُتدتخجم ىحه السشرة إلنذاء الخسؾم الستحخكة وكحلػ إلضافة الرؾر الستحخكة والتفاعالت عمى 

( Macromediaت شخكة )قام 6991صفحات الؾيب وبث الفيجيؾ كسا في يؾتيؾب واإلعالنات. ففي عام 
(، ومؽ ثؼ قامت بإعادة ترسيسو وتؾزيعو تحت مدسى FutureSplashباالستحؾاذ عمى مذخوع بخنامج )

(Macromedia Flash 1.0 والفالش ىؾ نغام يتكؾن مؽ قدسيؽ، القدؼ األول ىؾ بخنامج فالش لتحخيخ .)
(. وفي Macromedia Flash Player(، والقدؼ الثاني ىؾ مذغل فالش )Macromedia Flashالخسؾميات )

(، Flash 5( حيث تؼ إصجاره باستخجام بخنامج )ActionScript، تؼ تظؾيخ أول إصجار رئيدي مؽ )0222عام 
 0222(. وفي نياية العام Flash 8( و )Flash MX 2004ليرجر بعجىا تظؾيخات إضافية مع بخنامجي )

، (Flash( وكامل بخامجيا: )Macromedia( باالستحؾاذ عمى شخكة )Adobeقامت شخكة أدوبي )
(Dreamweaver) ،(Shockwave) ،(Fireworks( و )Authorware( قامت .)Adobe الحقًا بإصجار )

عشجما قامت أدوبي بإيقاف دعؼ الفالش  0202تحجيثات لمفالش تحت مدسيات مختمفة وصؾاًل إلى نياية عام 
بايقاف إمكانية تحسيل البخنامج عمى مؾقعيا كسا قامت  Adobeباليخ نغخًا لؾجؾد ثغخات أمشية. وقامت شخكة 

بتقجيؼ نريحة بعجم تحسيمو مؽ السؾاقع االخخى وتؼ إيقاف دعسو مؽ طخف جسيع مترفحات اإلنتخنت تقخيبًا ومؽ 
دون  Flash، قامت جسيع السترفحات الخئيدية السجعؾمة بحغخ 0206أشيخىا جؾجل كخوم، واعتبارًا مؽ فبخايخ 

ة عمى تذغيمو )مع وجؾد بعض االستثشاءات(، وأيزًا بات مؽ غيخ السسكؽ تذغيل أي ممفات فالش عمى القجر 
. وىشا واجو السدتخجميؽ والسظؾريؽ مخاطخ فقجان مذاريع 62أجيدة الحاسب التي تعسل بشغام تذغيل ويشجوز 

والحي ييجف  0262 ( مشح بجاية عامFlashpointفالش بذكل نيائي، وعميو عيخت بعض السذاريع مثل )
لمحفاظ عمى أكبخ عجد مسكؽ مؽ عخوض الفالش، حتى ال تزيع بسخور الدمؽ. حيث وفَّخ السذخوع أكثخ مؽ 

مشرة مختمفة. )السرادر: ويكيبيجيا، مؾقع  02رسؼ متحخك تعسل عمى  2222لعبة و  02222
bluemaxima) 
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، ففي 0260إلى  0220( في الفتخة مؽ Macromedia Flashبجأت تجخبتي مع الشدخ السختمفة مؽ بخنامج )

ة أقدام، مشيا قدؼ  0222عام  ُقسُت بترسيؼ أول مؾقع لي لشذخه عمى اإلنتخنت، وقتيا تزسَّؽ السؾقع ِعجَّ
ص لمسؾاضيع الستعمقة بالظيخان ، وقدؼ آخخ تزسَّؽ عذخات الفالشات التي ُقسُت بترسيسيا باستخجام �ُمخرَّ

حيث تزسَّشت ىحه الفالشات بعض األلعاب البجائية والكثيخ مؽ العخوض ( Macromedia Flash5بخنامج )
( فالش، لؼ يتبقى مشيا لجي 622أكثخ مؽ ) 0260والذخوح السختمفة، وقج بمغ العجد الكمي لمفالشات حتى عام 

 إال عجد قميل، ولحلػ سأقؾم بتحسيميا وإتاحتيا عبخ ىحه السجونة مؽ خالل الخابط التالي:

ل الفالش  تحسيل الفالشات وُمذغِّ

 
رخرة السذاع اإلبجاعي َندب  مخخرة بسؾجب مجونة فخحان بؾاسظة  Flash Playerانتياء دعؼ مقالة

 .دولي 2.2مشع االشتقاق  –غيخ تجاري  –الُسرشَّف 
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