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 شاشة الترحيب :

سترى شاشة الترحيب هذه . اختر ما تريد من خالل النقر على  جالبرنامفي كل مرة تفتح 

 الظاهرة : التبويبات

LEGO® Digital Designer . أنشيء النموذج الخاص بك باستخدام آالف القطع : 

LEGO® MINDSTORMS® . اعمل مع القطع باستخدام نماذج معدة سابقا : 

LEGO® Digital Designer EXTENDED اختر هذه الخاصية اذا كنت تريد :

 نماذج غير محدودة .  إلنتاجالقطع  تركيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدام أزرار الماوس : 

 ماذا أستطيع أن أعمل باستخدام أزرار الماوس في هذا البرنامج ؟

 الزر اليسار : 

 اضغط على القطع الختيارها  -1

 العمل  مساحة الى ر في الضغط لسحب القطعة اضغط واستم-2

 الزر اليمين : 

 انقر واستمر بالضغط لتدوير المشهد في مساحة العمل ) مشهد الكاميرا( -1

 عجلة الماوس : 

 حرك عجلة الماوس لعمل زووم ) تصغير وتكبير العرض (  -1

عند اختيار هذا التبويب ستظهر هنا 

  امجالنماذج الجاهزة التي تأتي مع البرن

هنا تظهر 

آخر الملفات 

يتم  يالت

 العمل عليها
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Camera control 

في مساحة العمل ستظهر لك بشكل خافت هذه  :التحكم بالكاميرا 

وتصغيره ويمكنك النظر لتدوير النموذج وتكبيره األزرار تستخدم :

 للنموذج من زوايا عديدة .

 

 

Rotate view 

( من لوحة  6،  4،  2،  8لتدوير المشهد  ، يمكنك استخدام االرقام ) أما هذه فتستخدم  

 num lockالمفاتيح مع 

 ( -مع زر + أو زر   Num Lockلعمل زوم للمشهد )يمكنك استخدام  

 

 ( 5مع رقم   Num Lockيعيد ضبط المشهد الى وسط الشاشة .) يمكن استخدام  

 

واستخدم الزر األيمن لنقل مساحة العمل ) يمين _   shiftزر  استمر في الضغط على :  تلميح

 اسفل(  –اعلى  –يسار 

 

 رموز شريط االيقونات :

 

 

 (Ctrl+Nالرجوح لشاشة الترحيب لفتح ملف جديد بمشهد فارغ. ) 
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 ( Ctrl+Sحفظ ) 

 ( Ctrl+Zتراجع )

 (Shft+Ctrl+Zإعادة )

 legoرفع تصميم الى موقع   

 (Ctrl+Kلتصوير الشاشة وحفظ تصميمك كصورة .)  

 (Ctrl+Uتفجير نموذجك الى قطع ويتم إعادة بنائه تلقائيا .)  

 ( Ctrl+Fتغيير خلفية التصميم )

 يمكن طباعته .  HTMLعرض دليل تصميم النموذج  كملف   

 

حيث      preference    ومن ثم  editقائمة تحرير  باستخداميمكنك تخصيص الملف 

 التالية  باألموريمكنك القيام 

Show information field  اظهار شريط المعلومات في اسفل الشاشة ، ويعطيك :
 المشهد.معلومات عن القطع التي تم تحديدها باستخدام الماوس أو القطع الموجودة في 

 

Show tooltips اظهار تلميح بمعلومات عن القطعة عند الضغط بالماوس : 

Enable sound in the application  اظهار الصوت للبرنامج : 
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 أوضاع للتصميم  

 

 

 

 Build mode   في هذا الوضع يمكنك تصميم وبناء نموذجك الخاص :

 (F5 keyيمكن اختياره بالضغط على مفتاح )

 في هذا الوضع ستجد هذه األدوات:

 

 

  Selection tool (V key).   ، الختيار قطعه مفردة واضافتها للمشهد :

  متقدمة عند اختيار هذه األداة ستظهر لك أدوات تحديد 

 

 

وكذلك وتحديد القطع أكثر من قطعة باستخدام هذه األدوات المتقدمة يمكنك اختيار 

 ( مثل األعمدة أو المسامير) القطع المتشابهة في الشكل والشكلاللون بناء على 

 .والترابط 

  Clone tool (C key).  . لعمل نسخة مطابقة من القطعة في المشهد : 

   Hinge tool (H key).   : تستخدم لتدوير القطع المرتبطة مع بعضها بمفصل 

 مثل هذه القطعة :
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 Hinge Align tool (Shft+H key).   : لتوصيل القطع بشكل تلقائي وربطها مع

بعضها البعض فقط ضع المفاصل واستخدم األداه واضغط على الجزء االول ثم على الجزء الثاني 

  وسيتم ربط القطعتين تلقائيا :

 

 

 

 

  Flex tool   (F key).   تستخدم لعمل انحناء في حالة استخدمت قطع :pipe  

  اختر القطع  ومنها قطعةpipe .وركبها ثم اعمل انحنا باستخدام هذه األداء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paint tool (B key).   تستخدم هذه األداة لتغيير لون القطع .. اختر األداة :

 واضغط على القطعة ستظهر لك األلوان المتاحة واختر منها .

  Hide tool (L key).  تستخدم الخفاء قطعة معينة : 

 

اختر االداة وانقر 

 عند السهمين .
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   :Delete tool لحذف قطعة .: تستخدم 

 

 لوحة البناء :

 

 

ن خاللها الدخول الى عدد غير محدود من القطع التي ميمكنك 

 تساعدك في بناء نموذجك الخاص.

 إلظهار واخفاء القطع في لوحة البناء   

عمل فلتر للقطع حسب نوع حقيبة الروبوت المستخدمة .  

ستظهر لك القطع مع وجود رقم أمامها يدل على عدده داخل كل 

 مجموعة.

 Legoمن الشاشة الرئيسية  رليك اختياعالستخدام هذه الخاصية 

Mindstorm 

 

لتكبير وتصغير عرض القطع حسب دقة   

 الشاشة لديك 

 البحث عن قطعة باستخدام الللون  

 عند النقر عليها ستظهر لك لوحة األلوان اختر نها 

لفلتر بعد االنتهاء باضغط هنا يمكنك حذف ا *  
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 حقل البحث : 

 

 

 للبحث عن قطعة معينة 

 

 

Grouping palette: 

 يمكنك تحديد مجموعة قطع واضافتها كقالب هنا 

 

 لعمل ذلك اتبع الخطوات التالية :

 قم بتحديد مجموعة قطع . -1

 ..انشاء مجموعة . واضغط على زر   Grouping paletteاذهب  -2

 يمكنك تحديد قطع أخرى والضغط على هذا الزر الضافتها للمجموعة . 

ويمكنك   حذف القالب من خالل الضغط  على هذا الزر .
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 هذا الزر إلنشاء مجموعة فرعية تحت المجموعة األصلية . 

 

 

Template palette  : 

تركيبها الى القوالب الجاهزة بحيث تجدها عن فتح البرنامج بقمت اضافة القطع التي  بامكانك
 في المرة القادمة . بالضغط على هذا الزر  

 

Building Guide mode: 

 

في هذا الوضع يقوم البرنامج بتحليل القالب الذي تم العمل عليه ووضع دليل  
 خطوة بخطوة .بها تم تركيب هذه القطع  ويقوم بعرض الكيفية التي التركيب 

 

Import الستيراد ملف بالصيغ التالية :LXF, LXFML and LDraw 

Export لتصدير الملف بالصيغ التالية :LXF, LXFML and LDraw  الستخدامها في

 . برامج أخرى

 

 

 

 

 

  .في ورقة أخرى بإذن هللا اللقاءوإلى 


