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  :مقدمه

خت و شـرفت فرهنـگ سـا   ی، خصوصـاً پ يوتریکامپ يبه علوم و تکنولوژ يبشر ياز روز افزون جامعه یبا توجه به ن
دوسـتان  شـرفت  یدر راه پ یقـدم  Auto play media studio 7تا با آموزش نرم افـزار   ، برآن شدميد ید سیتول

اگرچه قرار بود این کتاب چاپ شود و به صورت کاغذي در اختیار شما قرار گیرد ، ولی متاسـفانه ایـن امـر    .بردارم
  ...محقق نشد

  .باشد یم Auto-runساخت  ين نرم افزارهایشرفته تریاز پ یکی Auto play media studioنرم افزار  

رد که شما بـا  یگ یصورت م يتوسط هزاران نفر از افراد عاد... اتوران و  ا ویمد یمولت يها يد یا ساخت سیدر دن
ن نرم افزار عـالوه بـر   یا. دییجاد نمایتان ایها يد یس يبرا Auto-run يل هاید فایتوان ین نرم افزار میا يریفراگ
 يروزنامـه هـا  ،  Browser, Video player, Mp3 playerر ساخت ینظ يگرید يت هایقابل Auto-runاخت س

  .ز داراستیرا ن... محصوالت و  ی، معرفیتست ي، آلبوم عکس، آزمون هایآموزش يها يد یس،   ها یکیالکترون

ن در فصـل اول روش  یا يبرا. ردینرم افزار مورد بحث قرار گ يقسمت ها یبر آن بوده که تمام ین کتاب سعیدر ا
ت بـر  یـ اسـتخراج و را  ياج و روش هـا یـ اء مـورد احت یک پروژه با تمام اشیجاد یا يفصل بعد 8نصب نرم افزار، در 

عملکـرد   12و  11 در فصـل  و  Auto play media studioه در یـ پا یسـ یبرنامه نو 10 در فصل،   يد یس يرو
قـرار  و توضـیحاتی   تعدادي برنامه ي آمـاده  ه شده و در ضمیمه کتاب تمام اکشن هاي داخل نرم افزار توضیح داد

  .مه اداد

و  يد یت سـ یـ و را vistaندوز یآن با و يبه سازگار 7 يدر نسخه  Auto play media studioد یاز امکانات جد
ردن ن نسـخه، کـم حجـم تـر کـ     یـ گـر بـه ا  ید ياز امکانات اضافه شده . باشد یم... و ندوز ین ویدر ا يد يو يد

  ...کنم یحات آموزش را شروع مین توضیبا ا.باشد یصفحات م

) ......به علت تغییر تصاویر جابجا شده اند (البته بعضی از صفحات فهرست با با صفحات اصلی متفاوتند
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  فصل اول 

  نصب نرم افزار 

منتظـر  رار داده، خـود قـ   يد یو سـ یـ همراه کتـاب را داخـل درا   يد ی، ابتدا سAuto play1نصب نرم افزار  يبرا
  .باز شود Auto runبمانید تاصفحه ي 

  .کلیک کنیدنصب برنامه  بر روي

  ...کند Extractمنتظر بمانید تا برنامه فایل هاي خود را 

 

 

  

  

  .شود یش داده میدر مرحله اول نما ییخوش آمدگو يجره پن

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .است Auto play medio studioرا در کتاب مشاهده کردید، منظور  Auto- playاز این پس هرگاه کلمه ي  -  1
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  .دیک کنیکل Next يکار بر رو يادامه  يبرا 

 يک دار کـرده و بـر رو  یـ را ت I accept the terms of this licensc Agreement ينـه  یگزبعـد   يدر صـفحه  
Next دیک کنیکل.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .دیک کنیکل Next يد و بر روین کنییر نصب برنامه را تعید، مسیدر پنجره جد
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ا یـ ) Current user(نـدوز  یر ون کـارب یـ ا ين نرم افزار را فقط برایشود که ا یده میبعد، از شما پرس يدر پنجره 
  .دیک کنیکل Next يرا انتخاب کرده و بر رو یکی. نصب کند) All Users(ندوز یکاربران و یتمام يبرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .د تا برنامه نصب گرددیک کنیکل install يدر انتها بر رو
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  .منتظر بمانید تا نصب نرم افزار به پایان برسد

  
  

  

  .دیک کنیکل finish يصب بر روان نیپس از پا
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 کرك نرم افزار-

 یدائمـ  يپـس بـرا  . اسـت  یشـ ین نـرم افـزار آزما  یا يعادوتر شما نصب شده اما در حالت یکامپ ينرم افزار بر رو 
کلیـک کنیـد    کرك نـرم افـزار   سی دي بر روي auto runدر ن کار یا يبرا. دیك کنرد نرم افزار را کیکردن آن با

  .کلیک کنید  installبر روي .مانند شکل زیر باز می شودپنجره اي .

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  .کلیک کنید installبر روي .پس از پایان نصب پنجره ي جدیدي باز می شود

  

  

  

  

  

  

  

  .دیرا بفشار Exitدر انتها . ر کندییتغ installedد تا متن دکمه به یمنتظر بمان
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  .کنم یک عرض میتبر Auto play media studio7ورود شما را به کاربران نرم افزار 
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  XPاضافه کردن زبان فارسی به ویندوز -

 CD-ROMکه از روزي آن ویندوز خود را نصب کرده اید را در درایو  XPویندوز  CDبراي این کار کافیست 
 : قرار دهید و دستورات زیر را طبق شکل دنبال نمایید   خود

را  Regional and language Optionsو سپس  Control Panelنه گزی Startابتدا مطابق شکل از منوي 
  . انتخاب نمایید

  
استفاده نمایید ... ,  Date , Timeشما به صورت منو نباشد می توانید به راحتی از گزینه  Control Panelاگر 

  . را انتخاب نمایید Add other languagesو در نهایت گزینه 
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انتخاب را  Details دکمه سپس. را انتخاب کنید Languages سربرگمی شود ابتدا حال از پنجره اي که باز 

از لیست . را فشار دهید تا لیست زبانهاي جدیدي که می خواهید اضافه کنید ظاهر شوند Addحال دکمه . کنید
  . را انتخاب کنید Farsiظاهر شده گزینه 

به صورت خودکار کیبورد فارسی استاندارد مایکروسافت ویندوز  OKپس از این اعمال و تائید آنها توسط دکمه 
  . را براي شما نصب خواهد کرد
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در . براي انجام این کار شما یک راه دیگري نیز دارید

گزینه  Regional and Language Optionsپنجره 
Install Files for Complex Script and Right 

to Left Language (including Thai)  را چک
بزنید در این هنگام از شما سوالی پرسیده میشود که 

حاال یک تعداد فایل .. باید به آن جواب مثبت بدهید
  . از روي سی دي ویندوز کپی میشوند

  

 Regional Optionپس از اتمام کار به گزینه 
رفته و از لیست میتوانید زبان فارسی را انتخاب 

  .کنید
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ویندوز به صورت خودکار کیبورد فارسی استاندارد مایکروسافت  OKسط دکمه پس از این اعمال و تائید آنها تو
  .را براي شما نصب خواهد کرد

  :در پایان این فصل آموختید که چگونه

  .نرم افزار را نصب کنید -

  آن را کرك کنید -

زبان فارسی را در ویندوز نصب نمایید -
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   آشنایی: فصل دوم   

  : Auto Playکارکرد 

یک نرم افزار عالی براي تمام اقشار و گروه هاي سـنی و بـا هـر سـطح دانشـی تهیـه شـده          Auto Playر نرم افزا
چرا که از برنامه هاي کوچک تا پروژه هاي سنگین را با این نرم افزار می تـوان تولیـد و آمـاده بهـره بـرداري      .است
آسـان  کاربر در این نرم افزار با مدیریت هر صفحه به طورجداگانه ، کار براي .کرد
  .می شودتر 

  

 موزیـک ،  مـتن ،  شما می توانید در هر صفحه از اشیاء گوناگونی ماننـد عکـس ،   
  . استفاده کنید و براي هریک دستورات جداگانه اي تعریف کنید... دکمه  و 

 مـتن  دستوري قرار دهید که  مثالً با قرار گرفتن نشانه گر ماوس روي یک نوشته 
  . آن خوانده شود داخل

  

بـه   صفحه قابل رویت خواهد بود و چگونگی و زمان اجرا شدن صـفحات دیگـر   1همینطور در برنامه اجرایی فقط 
می توانید برنامه هاي قوي تـر و کارآمـد    ++Cدر ضمن شما با دانستن زبان برنامه نویسی .دست شما خواهد بود
نوشته شـده و بـراي برنامـه نویسـی      ++Cنویسی  زیرا این نرم افزار بر پایه زبان برنامه . تري را نیز طراحی کنید

که در این کتاب تا حد نیاز شـما   می باشد )می تغییرکدر بعضی موارد با ( ++Cدر آن نیاز به دانستن دستورات 
، این نرم افزار را از نرم افزار هاي دیگـر متمـایز سـاخته و آن     Auto Playاین امکانات در . توضیح داده شده است

  .کند ي افراد قابل استفاده می را براي همه

، مجموعه اي از صـفحات مختلـف را در اختیـار داریـم کـه       Auto Playدر کل در یک پروژه ساخته شده توسط 
. در این صفحات می توانیم از اشیاء مـورد نظرمـان اسـتفاده کنـیم    حرکت بین آن ها به سادگی قابل انجام است و 

نصب یک نرم افزار ، نمایش یـک پیغـام    : مانند (ان می توانند کارهاي متفاوت هر یک از این اشیا نیز بسته به نیازم
پـس  . انجام دهند) صدها کار دیگر.... ، مدیریت فایل یا پوشه ، تغییر صفحه و   باز کردن یک سایت، پخش آهنگ ،

  .قرار گرفته است در نتیجه تمام قابلیت هاي مورد نیاز براي ارتباط بین کاربر با رایانه در این نرم افزار
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  شروع به کار

نشـانه گـر    Startاز منـوي  ن کـار  یـ ا يبرا. دییابتدا نرم افزار را اجرا نما Auto playشروع به کار با نرم افزار  يبرا
نگـه   AutoPlay Media Studio 7.0 Trialو سـپس بـر روي     Indigo Rose Corporationماوس را بـر روي  
  .کلیک کنید AutoPlay Media Studio 7.0 Trialها بر روي تداشته و در ان

  

  
  :دیساخت پروژه جد

  .شود یده مینه دیگز 4گردد که در آن  ینرم افزار ظاهر م ییخوش آمدگو ينرم افزار ، صفحه  يبا اجرا

  .کنم ینه کار خود را آغاز مین گزین ترییاز پا

- Exit Auto play Media Studio :ن یـ ک ایبا کل
  .د شدیخارج خواهنه از برنامه یگز
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- Restore last open project :کند ید را باز میرا که اجرا نموده ا ين پروژه اینه، آخرین گزیا.  

- open An existing project :سـک  یهاردد يره شـده بـر رو  یـ ذخ يباز کردن پروژه هـا  يفه ینه، وظین گزیا
  .ر استیز امکان پذین file à openریگر، از مسید يپروژه  ين کار در هنگام اجرایالبته ا. وترتان را داردیکامپ

- create a new project :نـه  ین گزیـ ا يآغاز کـار بـر رو   يبرا. جاد خواهد کردیرا ا يدیجد ينه پروژه ین گزیا
  .دیک کنیکل

  

انتخـاب نـوع    يبـرا  یانتخاب نـام و قسـمت   يبرا یساخت پروژه ظاهر خواهد شد که شامل قسمت يبرا يصفحه ا
   .باشد یپروژه م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ک پـروژه ، نـام   یـ شروع بـه کـار بـا     يبرا. دییخود را وارد نما ي، نام پروژه Enter project nameلد مقابل یفدر 
. ه کـار قـرار دارد  یـ شـروع اول  يرا برا یی، الگوهاEnter project nameن ییدر قسمت پا. دیبگذار Learnپروژه را 
 Blankادامـه   يبـرا . وجـود دارد ... ، آلبـوم عکـس و   Audio player، یکـ یونالکتر يروزنامـه  : ل یاز قب ییالگوها

project  يرا انتخاب و بر رو create project new دیک کنیکل.  

  نرم افزار یاصل ينما یمعرف -
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  .ل شده استیتشک یبخش اصل 7/از هفت Audio play يبرنامه 

  )page Tab(جدول صفحات   -2      ) Menu) (فهرست(منو  -1

  )page surface(صفحه  ينما -4      )   toolbar(فه  ینوار وظ -3

  )work Area(کار  يفضا -6    )properties pane(ات یپنل خصوص -5

  )status Bar(ت یوضع يله یم -7

  
- Menu  :  بخـش  10متشـکل از)File , Edit , Align , Page , Object , Project , Publish , View , 

Tools , Help(  به شرح مختصر هریک می پردازم کهاست.  

   

File   :آیتم هاي مختلف این منو به شرح زیرند. منوي فایل نمایان می شود با کلیک بر روي آن:  
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  New: یک پروژه جدید ایجاد می کند.  

   Open :بارگذاري می کند  اي که از قبل آماده شده پروژه ،.  

  Save :می کند آخرین تغییرات را در پروژه جاري ذخیره. 

 Save As :پروژه جاري را با نام دیگري ذخیره می کند. 

Export :    فایل ها را با فرمت هاي خاص خـود در حالـت فشـرده
  .ذخیره می کند تا در موقع نیاز از آن استفاده کنید

Revert : مثال اگر چنـد  (پروژه را به آخرین ذخیره باز می گرداند
و پـس از اعمـال تغییـرات     دقیقه پیش برنامه را ذخیره کرده ایـد 

متوجه اشتباهی شدید و نیاز بـه بازگشـتن بـه وضـعیت قبلـی را      
  .دارید، می توانید این گزینه را انتخاب کنید

 Properties :اطالعات پروژه را نمایش می دهد.  

  Recent File :نام آخرین پروژه هاي باز شده را نمایش می دهد. 

 Exit  : می شود خارجاز نرم افزار.  
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  Edit:  نمایش داده می شود  که آیتم هاي آن بـه شـرح    با کلیک بر روي آن منو. دومین گزینه در منو می باشد
  :دزیر عمل می کنن

  Undo:براي بازگشت عمل آخري که انجام داده اید. 

 Redo: براي بازگرداندن عملUndo شده.  

 Cut :ربریدن شیء براي استفاده در مکان و محلی دیگ. 

 Copy:از شیء انتخاب شده کپی می گیرد. 

 Paste : شیءCopy   یـاCut       شـده را در محـل مـورد نیـاز مـی
  .چسباند

 Delete  :شی ء انتخاب شده را پاك می کند. 

 Duplicate  :برداشتن رو نوشت از روي شیء 

 Select  :انتخاب شیء یا اشیاء 

 Arrange :تنظیم نحوه قرارگیري اشیاء. 

Group & Ungroup :فعال و غیر فعال کردن گروه بندي اشیاء  

 Lock & Unlock All  :قفل و آزاد کردن اشیاء  

 Pin & Unpin  :سنجاق کردن و از بین بردن این حالت. 

 Hide & Unhide All  :مخفی و نمایان کردن اشیاء. 

 Preferences : تنظیمات نرم افزارAuto Play  
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Align : گزینه ي سومین گزینه در منوهاAlign  آیتم به شرح زیر می باشد 13می باشد که متشکل از.  

Left:سمت چب  شیء را با سمت چب شی انتخابی همتراز میکند  

Center Horizontal :شیء را با وسط  شی انتخـابی  )  افقی(وسط
  همتراز میکند

Right  :    سمت راست  شیء را با سمت راست شـی انخـابی همتـراز
  میکند

 Top:ا با باالي شئ انتخابی همتراز می کندشیء ر 

Center Vertical:شـئ را بـا وسـط شـی انتخـابی      )عمـودي (وسط
 .همتراز می کند

 Bottom:شئ را با پایین شئ انتخابی همتراز می کند.  

Distribute Vertical   وDistribute Horizontal :    فاصـله بـین
  .تنظیم می کند) افقی و عمودي(اشیاء انتخابی را 

 Make Same Width :طول شئ را برابر طول شئ دیگر قرار می دهد.  

 Make Same Height :عرض شئ را برابر عرض شئ دیگر قرار می دهد. 

 Make Same Size :طول و عرض را برابر طول و عرض شکل دیگر قرار می دهد. 

 Restor Size :طول عرض تغییر یافته را به حالت ولیه باز می گرداند. 

 To Page :        با انتخاب این گزینه تمام عملیات باال بدون نیاز بـه شـئ دیگـر و بـا توجـه بـه قرارگیـري در
  .صفحه انجام می دهد

در تمام گزینه هاي باال شئ که در انتها انتخاب شده و کادر آبـی رنـگ آن پررنگتـر اسـت،ثابت مانـده و بقیـه       "
  .تغییر می کنند
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Page  :گزینه ي بعدي در منوها گزینه ي Page  می باشد که آیتم هاي آن به صورت زیر عمل می کنند.  

 

Add  :صفحه جدید را در انتهاي صفحات قرار می دهد(ساخت صفحه اي جدید( 

 Remove :پاك کردن صفحه ي انتخاب شده 

 Duplicate:کپی برداري از صفحه 

 Organize:  

    Arrange  :تنظیم ترتیب قرارگیري صفحات  

  Move Up : باال(جا کردن صفحه به اندازه ي یک خانه رو به عقبجا به ( 

   Move Down :پایین(جا به جا کردن صفحه به اندازه ي یک خانه رو به جلو( 

  Export : با فرمت ذخیره صفحه انتخاب شدهXPG  یاZip 

Insert :  ساخت یک صفحه جدید یا استفاده از صـفحهExport    مانندگزینـه ي  (شـده در محـل دلخـواه
Add در انتها قرار نمی دهد(.  

 Preview :پیش نمایش صفحه 

 Properties :مشاهده مشخصات و خصوصیات صفحه  
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Object  :پنجمین گزینه ي منوها می باشد که به شرح آیتم هاي آن می پردازم:  

Button :اضافه کردن دکمه بر روي صفحه جاري )(  

Lable :اضافه کردن برچسب به صفحه جاري)(  

Paragraph :اضافه کردن یک پاراگراف به صفحه جاري  

  
  Image  :اضافه کردن تصویر به صفحه  

  
 RichText  : اضافه کردن باکس متن)RTF Document(  

  
 Hotspot : اضافه کردن شئ نامرئی براي اضافه کردن دستورات 

 Video:اضافه کردن فایل تصویري به صفحه  

 

 Flash:فحهااضافه کردن یک فلش به ص  

 Web: اضافه کردن شئWeb  براي باز کردن سایت هاي اینترنتی و فایل هاي متنی داخل برنامهAuto 
Play 
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 SlidShow :اضافه کردن یک شئ براي ساخت آلبوم عکس  

 Input :اضافه کردن شئ ورودي  

 CheckBox:اضافه کردن شئ براي چک کردن یک مطلب  

 

 RadioButton  :مثل سواالت تستی(اي انتخاب از بین چند گزینهاضافه کردن شئ بر(  

 

 ListBox  :اضافه کردن یک لیست  

  
 ComboBox:اضافه کردن لیست کرکره اي  

  
 Tree :اضافه کردن لیست درختچه اي  
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 Progress :مثل نصب نرم افزار(اضافه کردن یک شئ پیش رونده(  

  
 Plugins :مدیاپلیر و   ویم ،از قبیل تق(اضافات برنامه براي استفاده(...  

 Properties :مشاهده خصوصیات شئ انتخاب شده 
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Project : گزینه ي ششم در منوهاProject  آیتم به شرح زیر تشکیل شده است 9می باشد که از: 

 Setting  :تنظیمات مربوط به پروژه را در اینجا تغییر می دهید 

 Menu bar :مثل (ساخت منوبار براي پروژهFile , Edit,… (  

 Audio:تنظیمات آهنگ و صداهاي نرم افزار 

Startup Movie :        نمـایش تصـویر، فایـل فلـش یـا ویـدئو در آغـاز
  اجراي نرم افزار

Dependencies: نیـاز   پروژه چک کردن نرم افزارهاي خاص که در
 نرم افزار آن است و پیغام دادن به کاربر در صورت نصب نبودن

 Action :را در پروژهدستورات براي اج 

 Global Function :تعیین متغیرها و توابع سراسري 

 Plugins:اضافات نرم افزار 

 File Layout :فایلهاي موجود و استفاده شده درپروژه وقابلیت اضافه یا کم کردن این فایلها مشاهده 

  

 

Publish:  گزینه ي بعديPublish  آیتم آن به صورت زیر عمل می کنند 2می باشد که.  

  Preview : مشاهده پروژه 

 Build  :ساخت و گرفتن خروجی براي استفاده از پروژه  
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View  :آیتم هاي این گزینه که مخصوص چگونگی نمایش گزینه ها و پنل ها می باشد به شرح زیرند:  

  Toolbars :اضافه کردن یا حذف تولبارها  

 Panes :اضافه کردن یا حذف پنل ها 

 Layouts :ي برنامهتغییر ظاهر 

 Previous Page:رفتن به صفحه قبلی 

 Next Page :رفتن به صفحه بعدي 

 Find Page :پیدا کردن یک صفحه 

 Refresh :تجدید و بازبینی دوباره(رفرش( 

 Grid :نمایش یا عدم نمایش جدول بندي صفحه 

 Snap to Grid :قرار دادن اشیاء در جدول بندي ها 

 Snap to Page :یا در صفحهقرار دادن اش 

 Guidelines:نمایش یا عدم نمایش خطوط راهنما 

 Ruler:نمایش یا عدم نمایش خط کش  
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Tools  :گزینه ي نهم که آیتم هاي آن به صورت زیر عمل می کنند:  

Button Maker :        نـرم افـزار همـین شـرکت بـراي سـاخت دکمـه
  دلخواه

Optimize Resources:پاك کردن فایل هاي زائد پروژه 

Script Explorer :نمایش تمام دستورات نوشته شده 

Open Source File:باز کردن فایل اصلی شئ انتخاب شده 

 Customize  :تنظیمات مربوط به منوها  

Help :  منوي راهنما که نیازي به دانستن آیتم هاي آن ندارید  
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- page Tab  :شود یتفاده مصفحات اس) انتخاب( ییجاد، حذف و جابجایا ين قسمت برایاز ا.  

- toolbar  :ع کار کاربر قرار داده شده استیو تسر یراحت ياز منوها برا 1ییانبرهاین قسمت میدر ا .  

- page surface  :کـار   یصـفحه بـه راحتـ    يانسـتن نمـا  دکند تا با  یشما مشخص م يصفحه را برا یاصل ينما
  )باشد یصفحه م يمنظور از نما ، شکل و اندازه . (دیکن

- properties pane  :وجـود  . دیا صفحه انتخاب شده را مشاهده کنید اطالعات شئ یتوان ین قسمت شما میدر ا
  .شود یمه کار از آن استفاد یراحت يست اما براین يکار، ضرور ين قسمت برایا

- work Area  :د یـ توان ین قسمت مـ یا يجدول بند يبرا. دیخود را انجام ده يد کارهایتوان ین قسمت میدر ا
  .دیاء راحت تر کنیقرار دادن اش يد تا کار خود را برایرا انتخاب کن Gride ينه ی، گزView ياز منو

  
- status Bar  :حجـم نـرم افـزار خـود را       قسمتدر . دیمشاهده کن ن قسمتیرا در ا هات یوضع

در .دیـ نشانه گـر مـاوس خـود را مشـاهده کن     يریمحل قرارگ ن در قسمت یهمچن. دیمشاهده کن
آن  يریـ محـل قرارگ به ترتیب  دیتوان یم  يها آیکنء در کنار یک شیصورت انتخاب 

  .دییز آن را مشاهده نمایء در صفحه و سایش

  

                                                             
1 - shortcuts 
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Preferences :ــ بــــراي ــم اولویتنظــ ــرم افــــزار و تنظ يت هــــایــ ــوینــ ــه یگز Edit يمــــات آن از منــ   نــ
 Preferences مربوط به آن باز شود يد تا پنجره یرا انتخاب کن.  

  

  

  

  

  

  

  

ـ یـ ره کنیر داده و ذخیینرم افزار را تغ یمات اصلید تمام تنظیتوان ین قسمت میحال در ا ن کتـاب بـه   یـ در ا ید ول
  .شود ین آن ها پرداخته میمهم تر

مـات آن نشـان داده   یتنظ يد تـا صـفحه   یـ ک کنیکل) ط نرم افزار یمات محیتنظ(  Enviromment يحال بر رو
  .شود

 يبـا محتـوا   یید که کنار آن ها برچسـب هـا  یکن یرنگ را مشاهده م 3/سه)  selected object( در قسمت اول 
pinned, Grouped, selected پردازم یک میح هر یوجود دارد که به توض.  

-  selected :دین کنیید تعیتوان یء انتخاب شده را مین قسمت، رنگ نوار دور شیدر ا .  

- Grouped :ء را بـا  یکه چند ش یر رنگ آن و زمانییشده است که با تغ يبنداء گروه ین قسمت، مخصوص اشیا
  .اء به رنگ انتخاب شده درخواهد آمدیرنگ دور اش Groupن یبا انتخاب ا. دیینما Groupهم 

- pinned  : در لغتpinned ء یک شـ ی یوقت. باشد یسنجاق کردن م يبه معناpin  گـر قـادر بـه    یشـود، د  یمـ
  .دیر دهیید رنگ آن را به رنگ مورد دلخواه تغیتوان یحال م. د بودیتکان دادن آن نخواه

  :د، که عبارتند ازیده کنهدو رنگ را مشا Stage Color یعنی يدر قسمت بعد

Background:  قسمت (زمینه رنگWork Area( ن رنگ خواهد بودیبه ا.  

 Page shadow: ن رنگ خواهد بودیصفحه به ا يه یرنگ سا.  
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 ينـه  یگز      عالمـت   يحال بـر رو . دیم کنید تنظیتوان ینرم افزار را م يشکل ظاهر )Theme(در قسمت سوم 
Environmont يبـر رو  .شـود آن بـاز   يد تـا درختچـه   یک کنیکل project size دیـ ک کنیـ کل .Project size   

انتخـاب   mb 700 را  1مثال اگر حجم پروژه يبرا. باشد یسک شما میهاردد يبر رو یاشغال يزان فضایمربوط به م
م یخـود را تنظـ   يپـروژه  )  يفضا( حال مقدار حجم . باشد یم يد یک سی ياشغال شده برابر فضا يفضا. دیکن

ز پـروژه بـر   یم سـا یپس از تنظ.دهد ین مقدار، به شما اخطار میشما به ا يز پروژه یدن سایکرده تا در صورت رس
ن قسـمت  یـ ن بخـش موجـود در ا  یمهمتـر . ر گرددمات مربوطه ظاهید تا تنظییک نمایکل Folder يشاخه  يرو

Project رات بـر  ییـ پـس از اعمـال تغ  . کنـد  ین مـ ییشما را تع يپروژه ها يل هایفا يره یباشد که محل ذخ یم
  .دیک کنیکل OK يرو

  )project setting(مات پروژه یتنظ -

  .دیاز کنمربوطه را ب ير پنجره یر زیخود از مس يمات پروژه یتنظ يباز کردن صفحه  يبرا

Project àsetting  

  
 

                                                             
1 - project size 
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  ) windows title( ر نام پنجره ییتغ -

برنامه به طـور خودکـار بـا نـام پـروژه       یاصل ينام پنجره 
د را در یـ ر نام آن، نـام جد ییتغ يشود برا یم میشما تنظ

  .دیین نمایگزیجا windows titleلد یف

  . دیکن یندوز مشاهده میو يفه ین نام را در نوار وظیپروژه، کاربر ا يدر زمان اجرا

انتخـاب   يقسمت بـرا  title windows ،2لد ین فییدر قسمت پا
  :پردازم  یک از آن ها مید که به شرح هر یکن یمشاهده م

  

  

Always on top: بـا   یعنـ یرد یـ پنجره ها قـرار گ  يهمه  يشه رویهم )افزار نرم(شود پروژه  ینه باعث مین گزیا
  .ندوز نخواهد بودیگر وید يگر و قسمت هاید يادر به استفاده از نرم افزارهاشروع نرم افزار کاربر ق

Movable: شما اضافه خواهد شد ينرم افزار به پروژه  ییت جا به جاینه قابلین گزیانتخاب ا.  

  .م پرداختیصفحات پروژه خواه يازه مات اندیاد شده، به تنظی يم قسمت هایحال پس از تنظ

  ) page size( صفحه  ياندازه  -

 یصـفحات انجـام مـ    يمات اندازه یتنظ page sizeدر قسمت 
ن اندازه در خواهند آمد کـه  یصفحات پروژه به ا یشود که تمام

  .دید استفاده کنیتوان یر میروش ز 2م آن از یتنظ يبرا

 largeک مورد خاص ماننـد  ی يست کرکره ایدر روش اول از ل
  و در روش دوم . دیـــــــــــــــــرا انتخـــــــــــــــــاب کن

ــ ــانتو یم ــان  ی ــورد نظرت ــداد م ــثالً ( د اع را در ) 600و  800م
width  وHeight دییوارد نما.  
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- style :  

بـا  . ردیپـذ  یانجـام مـ   ...)و  taskbar, titlebarش یعدم نما/ ش ینما( ش یمات مربوط به نماین قسمت تنظیدر ا
آن صـفحه   يک بـر رو یـ لبا ک. ر آن فعال خواهد شدیز Browse  يدکمه  custom maskقسمت  يک بر رویکل
هـارد   يره شـده بـر رو  یـ ذخ يل هـا یـ برنامـه، فا  يگـالر  يل هایحال با استفاده از فا. دیل را باز کنیانتخاب فا ي
ر انتخـاب  یخـود را بـه صـورت تصـو     يپروژه به کار خود ادامه داده و شکل صفحه  يل هایا فایو ) وتر شمایکامپ(

البته شـما مـی توانیـد    .دیک کنیکل ok يرا انتخاب کرده و بر رو يالرر گیک از تصاوین کار یا يبرا. دیشده درآور
فقـط دقـت   . تولیـد و در پـروژه هایتـان اسـتفاده نماییـد      Adobe photoshopاین تصاویر را خودتان با نرم افزار 

به صـورت سـیاه و سـفید    ) فایل ها(می باشد و همین طور این عکس ها  pngداشته باشید که فرمت این فایل ها 
ل یـ د کردن، ظاهر و شکل صـفحه بـه شـکل فا   ییبا تا.تولید شوند تا توسط نرم افزار به خوبی تشخیص داده شوند

  .ل خواهد شدیتبد یانتخاب
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  .باشد یم) به صورت تمام صفحه(  taskbarش یعدم نما يبرا kiosk –colorنطور یهم 
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  :پروژه يبرا آیکنک یانتخاب  -

حـال  . فعال شـود  Browseد تا یرا انتخاب کن Custom icon, Optionقسمت مات، در یتنظ يدر همان پنجره 
  .دیک کنیکل ok يپروژه انتخاب کرده و بر رو يبرا آیکنک ی Galleryقسمت از . دیکن یکیکل Browse يبر رو

ن اسـت کـه   یـ منظـور ا (شوند  یش داده مینما CD يو در زمان ضبط اطالعات بر رو taskbar يبر رو آیکنن یا
  .)شود یشما م CDیا  DVDو یدرا آیکنن یگزیانتخاب شده جا نآیک

- taskbar :  

  :میپرداز یک میباشد که به شرح هر  یم)  Stutsbar(ت یله وضعیش مینما يم نحوه ین قسمت محل تنظیا

Standard: ه نرم افزارها و یمانند بقMy Computer ز مشخص استینام پنجره ن. شود یش داده مینما.  

  
System Tray: ن قسـمت بـا   یـ در ا. شـود  یش داده مـ یندوز در کنار ساعت نمایو يصدا آیکنبرنامه مانند  آیکن

  .شود ینگه داشتن نشانه گر ماوس، نام پنجره مشخص م

  
Hidden : شود یش داده نمیت نمایوضع يله یچ صورت در میهبه.  

Version:  

ن پنجــــره یاز همــــ versionرگ در ســــرب
نرم افزار، نسخه  ينده اطالعات مربوط به ساز

ــیتنظــ... آن و  ي ــشــود، انتخــاب ا یم م ن ی
 stanpenecutuble with ينه یسربرگ گز

custom information ن یـ شـود ا  یده مید
ک مربوط بـه  یت. ( دیکن ينه را عالمتگذاریگز

  ) Rد یآن را بزن

  

  

 يبـرا  ینـه اطالعـات  ین گزیـ ک ایـ تبا انتخاب 
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ل بـر  یـ پـس از تکم . د کردین اطالعات خواهین ایگزیود و نرم افزارتان را جاشود شما اطالعات خ یل فعال میتکم
دا یـ را پ يدتریـ ك جدراگـر کـ  . ن قسمت بسـته اسـت  یك شده، ارک ين نسخه یالبته در ا. (دیک کنیکل ok يرو

  )دهم یقرار مبراي فعال کرد این قسمت در سایت کردم،

 preview, publish يد، از منـو ینیش از پروژه را ببیش نماید پیخواه یکه م یدر صورت
  .دیرا انتخاب کن

  .دییره نمایرا انتخاب کرده تا پروژه را ذخ save ينه یگز file يدر انتها از منو
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  :دیتوان ین فصل شما میان ایبا پا

  د،ید بسازیجد يک پروژه ی -

  د،یخود استفاده کن یقبل ياز پروژه ها -

  د،یره کنیپروژه را ذخ -

  د،یموجود استفاده کن ياز الگوها -

  د،یح کنینرم افزار را تشر یکل ينما -

  د،یر دهیینرم افزار را تغ ينما -

  د،یرا انجام ده Auto playمات مربوط به نرم افزار یتنظ -

  .دیخود را انجام ده يمات مربوط به پروژه یتنظ -
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  فصل سوم 

  ک و متنیگراف

ن فصـل،  یـ شروع کـار در ا  يبرا. خواهم دادح یاده در برنامه توضک و متون مورد استفیگراف ين فصل درباره یدر ا
ل یـ فا يره یـ ر ذخید و از مسـ یـ را انتخـاب کن  open ينه یگز file ين کار از منویا يبرا. دیرا باز کن learnل یفا
  .دیرا باز کن learn يتان، پروژه یپروژه ها يها

  :پشتیبانی فایل ها-

دیگـر بـا    و فایل هـاي سوند آنها به صورت زیر می باشد را پشتیبانی می کند فایلهایی که پ  Auto Playنرم افزار 
ایـن پسـوند هـا    . پسوندهایی غیر از پسوندهایی که خواهم گفت را قبول نخواهد کرد و در پروژه نمایش نمی دهد

  :عبارتند از

 apm , psd , bmp , emf , gif , jpg , jpeg , pcd , pcx ,png , tga ,tif , wmf:  )تصویر(عکسفایل هاي 

 wma ogg , raw , aif , wav ,:صوتی  فایل هاي

 asf, asx, wax, wmv, wvx, wmp, wmx , mpg, mpeg, m1v, mpa, mpe :فایـل هـاي ویـدئویی    
mpv2,avi  

  btn , rtf , swf , htm , txt  :یل هاي دیگر اف

را نمـی   Background.pxrر کنید ولـی فایـل   را به راحتی می توانید وارد نرم افزا BackGround.jpgمثال فایل 
را  Mp3می باشد ولـی نـرم افـزار فایـل      Mp3نیز فایل فشرده تر نسبت به  oggفایل هاي .توانید وارد پروژه کنید

  .کنید 1براي استفاده از این فایل ها باید آنها را به یکی از فرمت هاي موجود تبدیل.نمی کند پشتیبانی

  :ر پشت صفحهییتغ -

  .دین کار را انجام دهیات ایقسمت خصوص د دریپروژه با ينه یر دادن رنگ زمییتغ يبرا

کـرده و   2ک راسـت یـ صـفحه کل  يروش اول، بـر رو . روش وجـود دارد  2ات صـفحه  یبـه خصوصـ   یدسترس يبرا
properties ن پنجره، نوع رنگ پشـت صـفحه   یکه در ا. شود یات صفحه باز میخصوص يپنجره . دیرا انتخاب کن

  .د بودیر دادن آن نخواهییشود که شما قادر به تغ یمشاهده م... ر آن و یصوا تی

                                                             
1 -  Convert 
2 - right click 
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د یـ کن یرا مشاهده مـ  )Properties Panes(اتین صفحه پنل خصوصییدر سمت چپ و در قسمت پا ، روش دوم
  .شوند یده مین قسمت دیات مربوط به صفحه، در ایصفحه خصوص يک بر رویبار کل 1که با 

د ینـه، سـف  یش فرض رنگ پـس زم یبه صورت پد، یکن یرا انتخاب م Blankد با قالب یجد يک پروژه یکه  یزمان
ک رنـگ را انتخـاب   یـ ات یموجود در پنل خصوصـ  يست رنگ هاید از لیتوان یر رنگ مییتغ يحال برا. خواهد بود

  )Background color(. دیکن

 ینه مـ یرنگ کردن پس زم Auto play ،2 يات برنامه یگر خصوصیاز د
ــ ــرا. دباش ــا يب ــل خصوصــ  ی ــار در پن ــره ا یات، از لین ک ــت کرک  يس

Blackground style ينـه  یگز solid   را بـهGradient دیـ ر دهییـ تغ .
پنـل  در  color Gradientانتخاب رنگ دوم، رنگ مربـوط بـه   يحال برا
د کـه  یـ کن یمشاهده مـ . دیر دهییات را به رنگ دلخواه خود تغیخصوص

  .ل شده استیرنگ مجزا تبد 2روشن به  هیبدار و سایرنگ صفحه به صورت ش

 آیکـن  Background image يک بر رویبا کل. دیرا انتخاب کن Image, Background styleست ین دفعه از لیا
 ير را انتخـاب و بـر رو  یک تصـو ی. شود یم ل بازیانتخاب فا يآن پنجره  يک بر رویشود که با کل یان مینما 
ok يک بر رویبا کل. دیک کنیکل ok شـود و   یره مـ یـ پروژه شـما ذخ  یاصل ير به صورت خودکار در شاخه یتصو
) باید این کار را انجام دهیـد  Autorunساخت  يشتر نرم افزار هایب که در (ل به طور مجزا یبه انتقال آن فا يازین
  .باشد ینم يازین

 يز کـردن پنجـره   پـس از بـا  . از روش اول خـواهم داد  يح مختصـر یح کامـل روش دوم توضـ  یحال پس از تشـر 
ح داده یقاً ماننـد روش توضـ  ید که دقیکن یرا مشاهده م image, Gradient, solidقسمت  3ات صفحه یخصوص

  .دین پنجره را ببندیا ok يک بر رویبا کل. باشد یشده در قبل م
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  ) image object(ر یء تصویاضافه کردن ش -

اء ین اشـ یـ از ا یکـ ی. رندیگ یء نام میکار وجود دارند ش ياکه بر ییزهایتمام اشکال و چ Auto playدر نرم افزار 
شتر به کاربر رسانده و هـم پـروژه   یچرا که هم مفهوم را ب. دارند ییها نقش بسزا يد یباشند که در س یر میتصاو

  .د یک کنیکل Image يبر رو object ير از منویک تصویاضافه کردن  يبرا. کند یرا جذاب تر م

ر را یک تصـو یـ ل، یـ انتخـاب فا  يحـال از پنجـره   . دیـ ک کنیـ کل)( Image آیکن يبر رو فهیا از نوار وظیو 
 یصفحه اضـافه مـ   يء به سمت چپ و باالین شیر، اید با اضافه کردن تصوییک نمایکل ok يد و بر رویانتخاب کن

  .شود

  

  :اء یت اشیموقع و ر اندازهییتغ -

ـ  ر یدور تصو. دییتا آن را انتخاب نماد یک کنیبار کل 1د یکه اضافه کرده ا يریتصو يبر رو  یانتخاب شده، کـادر آب
مربـع را در اطـراف    8در روش اول  .باشـد  یء انتخاب شـده مـ  یش يشود که مشخص کننده  یمشاهده م 1یرنگ
 lkو  oو 1مربـع هـا، نشـانه گـر بـه اشـکال        يد که با قرار گرفتن نشانه گر ماوس بر رویکن یر مشاهده میتصو
 . کند یر مییء شما تغیش يدن ماوس به اطراف ، اندازه یک چپ ماوس و کشیا نگه داشتن کلب. کند یر مییتغ

                                                             
  ) 2فصل (   preferencesدر صورت تغییر ندادن در  -  1
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ک سـمت چـپ   یـ کل) رنگ یداخل کادر آب( ء برده یش يء نشانه گر ماوس را بر رویر مکان شییتغ ين برایهمچن

  .دیماوس را نگه داشته و به اطراف منتقل کن

  .ک خواهم پرداختید که به شرح هر باشن یق تر میدق ییروش دوم و سوم روش ها

ء انتخـاب  یات مربوط به شیات، خصوصیء در پنل خصوصیدر روش دوم با انتخاب ش
ن ییدر پـا . دیـ بگرد positionد بـه دنبـال   یـ شـود کـه شـما با    یش داده مـ یشده نما

Position   ، 4 دیکن یلد را مشاهده میف.  

Left:  شما از سمت چپ صفحه يفاصله  

Top:  صفحه يء از باالیش يفاصله  

Height, width: کنند یم میء را تنظیش )عرضو  طول(ب پهنا و ارتفاع یبترت.  

صفحه سربرگ  ياز باال. شود یات آن باز میخصوص يء پنجره یش يک کردن رویبار کل 2در روش سوم با 
Attributes در قسمت . دیرا انتخاب کنposition  لد یف 4مانند روش دومLeft ،Top ،Height, width یرا م 
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 .دیک کنیکل ok يبر رو. باشد یکسان می یمات روش قبلیمات آن ها، تنظید که تنظینیب

  
ء و فشـردن  ید، با انتخـاب شـ  یاز به حذف آن ها دارید و نیر را وارد پروژه کرده ایا تصویء یکه چند ش یدر صورت

  .دیء را حذف کنید شیتوان یبرد، میصفحه ک ياز رو Del يدکمه 

  :ء برچسب یضافه کردن شا -

  .داخل آن است ...یا  ل خودیمیا نوشتن ایء یک شیح یتوض يبرا یکوتاه يبرچسب ها نوشته ها
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صـفحه و در قسـمت بـاال،     يک برچسب به صـورت خودکـار بـر رو   ی object ياز منو Lable ينه یبا انتخاب گز
 يک بـر رو یصفحه و کل يک کردن بر رویکلالبته الزم به ذکر است با راست . جاد خواهد شدیسمت چپ صفحه ا

Lable  ر استیفه امکان پذیاز قسمت نوار وظ  آیکن يک بر رویا کلیو.  

در . مـات آن بـاز گـردد   یتنظ يد تـا صـفحه   یک کنیآن کل يبار بر رو 2/ات برچسب، دویر خصوصییتغ يحال برا
مـتن دلخـواه    Textلد مقابـل  ین کار در فیا يبرا. پردازم یح روش نوشتن متن دلخواه در برچسب میابتدا به توض
  .)دییل خود را وارد نمایمیا پروژه نیدر ا. ( دیین متن نمایگزیخود را جا

  :دیپ کنیر تایمتن را به صورت ز

My E- mail: vampire.1990@yahoo.com 

  

  برچسب يکر بندیپ-

. مـات آن بـاز شـود   یتنظ يد تـا صـفحه   یـ ک کنیـ برچسـب کل  يبرچسب خود دوباره بـر رو  يکربندیپ يحال برا
ن یـ ا properties ينـه  یبرچسـب و انتخـاب گز   يک راست کردن بـر رو ید با کلیتوان ین کار میا ين برایهمچن

  .دیپنجره را باز کن

  :ن کردن متنیگزیجا -

ا یـ و  یمـتن قبلـ   ين کردن متن مـورد نظـر خـود بـه جـا     یگزیجا يبرا
عات آن مـتن خـود   لد ورود اطالیو در ف textر قسمت یش آن در زیرایو

  .دییرا وارد نما

  :م فونت متنیتنظ

بـاز شـده شـکل خـط      يد در پنجـره  یـ ک کنیـ کل font يدکمه  يمتن خود بر رو... و  1زیم فونت، سایتنظ يبرا
  .دیز استفاده کنید از قسمت سایتوان ینوشته م ير اندازه ییتغ ين براید همچنینوشته را انتخاب کن

                                                             
  
  خط نوشته  -  1
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  مناسب يریگ يجا-

. دیـ کن یرا مشاهده م Alignmentمات برچسب یه تنظدر پنجر
 یمــتن را در برچســب مشــخص مــ يریــنــه نــوع قرارگین گزیـ ا

  .باشد یر میکندپف که به شرح ز

Right :دهد یاز سمت راست به چپ قرار م. ( کند ین میمتن را راست چ(.  

Center :دهد یدر وسط قرار م. ( کند ین میمتن را وسط چ( .  

Left :دهد یاز سمت چپ به راست قرار م. ( کند ین میچ متن را چپ(.  

  :برچسب يه یزاو

 يوجود دارد که بـرا  Orientationمات برچسب یتنظ يدر پنجره 
  .ردیگ یء برچسب مورد استفاده قرار میش) جهت( ه یم زاویتنظ

  :رنگ برچسب

رساندن بهتر مفهـوم، بـاال    يرنگها بران یچرا که ا. کنند یفاء میرا ا یا نقش مهمیمد یمولت يرنگها در نرم افزارها
  .شود یاستفاده م... از کاربر و  یک نرم افزار، رفع خستگیبردن گراف

 يمتشـکل از چهـار نـوع جعبـه     م رنگها قرار داده شده است کـه  یتنظ يبرا color Stateمات، یتنظ يدر پنجره 
  .باشد یل میرنگ به شرح ذ
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Normal :توان انتخاب کرد یت من قسمینوشته را از ا یرنگ اصل.  

Highlight :آن  يشود که نشانه گر مـاوس بـر رو   ینشان داده م ید زمانیکن ین قسمت انتخاب میکه در ا یرنگ
  .ردیقرار گ

Click :ل خواهـد  ین قسـمت تبـد  یـ د رنگ آن به رنگ انتخاب شده در ایکن یک میبرچسب کل يکه بر رو یزمان
  .شد

Disable :شود 1ر فعالیء غیرد که شیگ یماده قرار مورد استف ین رنگ زمانیا .  

و  Highlight ين دکمـه رنـگ جعبـه رنگهـا    یا:  match normal يدکمه 
Click  را به رنگ نرمالnormal ر خواهده دادییتغ.  

  Auto playدر  یپ فارسیتا

کـه در   یه در صـورت ن است کیکه وجود دارد ا یتنها مشکل. باشد یرا هم دارا م یپ فارسیت تاین نرم افزار قابلیا
زد، یـ ر یآن به هم مـ  يریاستفاده شده باشد، نحوه قرار گ یو هم از کلمات فارس یسیمتن شما هم از کلمات انگل

  .دین کار استفاده کنیا يبراا سه برچسب ید از دو یجه بایدر نت

  .دیروش استفاده کن 2د از یتوان یم Auto playدر  یپ فارسیتا يحال برا

  .دیوارد کن Auto playر به یپ و به صورت تصوی، متن مورد نظر تایکیگراف ياز نرم افزارها یکیدر : روش اول

ر اسـتفاده  یـ و سـپس از روش ز  2دیـ ندوز خـود انجـام ده  یرا در و یمات مربوط به زبان فارسیابتدا تنظ: روش دوم
  :دیکن

ن پنجـره  یـ در ا. دیـ ک کنیـ کل) font(فونت  يدکمه  يمات رفته و بر روید به قسمت تنظیک برچسب اضافه کنی
( را داشـته باشـد    یش متـون فارسـ  یت نمایشما قابل یاگر فونت انتخاب. دیکن یمشاهده م scriptبا عنوان  یقسمت
  .د نمودیرا مشاهده خواه Arabicبا نام  ينه ایگز scriptدر قسمت ) Arialمثل 

                                                             
  .در قسمت بعدي این فصل توضیح داده خواهد شد -  1
  توضیح داده شده است 2در فصل  -   2
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د حـال بـر   یـ پ کنیـ تا یخود را به فارسـ  متن textک کرده و در قسمت یکل ok ينه بر روین گزیپس از انتخاب ا
  .دیک کنیکل ok يرو

  
  از برچسب 1ه نسخه دومیته

 یسـ ی، انگلیمثل نوع نوشته، اندازه نوشـته، فارسـ  ( د یک برچسب را اعمال کرده باشیمات یکه شما تنظیدر صورت
از  یالمثنـ  مـات تـک تـک آنهـا نسـخه     ید و تنظیـ جد يساخت برچسب هـا  يم به جایتوان یم... ) بودن، رنگ و 
ن کـار برچسـب   یا يبرا. دیسازز یگر برچسب ها متمایض نام آن برچسب را از دید و با تعویه کنیبرچسب خود ته

عـالوه بـر   . دییـ جاد نمایاز برچسب ا يگرینسخه د edit ياز منو Duplicationنه یرا انتخاب کرده و با انتخاب گز
ن یـ نحـوه کـار بـا ا   .ن کار ممکن استیا Duplicationنه یبرچسب و انتخاب گز يک راست کردن بر روین با کلیا

  . باشد یگر مید يبرچسب مانند برچسب ها

  

  ک برچسبیپ چند خط در یتا -

ات بـر  ید، برچسب را انتخاب کرده و در پنـل خصوصـ  ییپ نمایک برچسب تاید چند خط را در ین که بتوانیا يبرا
ک یـ پ یـ ن قسمت بـا تا یدر ا. شود یباز مپ یصفحه تا ک بر یبا کل. ظاهر گردد ک کرده تا یکل text يرو

  .دیک کنیکل ok يد رفت، در انتها بر رویبه سطر بعد خواه enterخط و فشردن 

                                                             
1 - Duplicating 
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  اءیض نام اشیتعو-

 یمـ  یک پروژه را طراحیشما  یباشد چرا که وقت یساخت پروژه م ين قسمت هایاز مهمتر یکیاء یم نام اشیتنظ
  .دید نام آنها را بدانیاء بایاستفاده از اش يد، برایکن

مثـال در صـفحه    يبرا. ز وجود داردین صورت دچار مشکل شده و امکان درست کار نکردن پروژه شما نیر ایدر غ
  .برچسب وجود دارد 5پروژه شما  یاصل

بـه   يزیـ آن را برداشته و با اضافه کردن چ يک برچسب محتواید که از یرا نوشته ا یاز برنامه دستورات یدر قسمت
د امکـان اشـتباه زدن نـام آنهـا وجـود      یـ ن کار اگر اسم برچسب ها را ندانیا يد برایگر منتقل کنیآن به برچسب د

ن یـ ا يبرا. ر خواهد کردییات برچسب آدرس تغیمحتو mailعوض شدن مثالً قسمت  يجه به جایپس در نت. دارد
. دیـ کن clickبـار   2برچسـب خـود    يبـر رو  پـس . دین کنیید نام هر برچسب را متناسب با کار برچسب تعیکار با

ن نـام در  یـ ا. ر دهـد ییـ را به نام مورد نظر تغ Object Nameلد ورود اطالعات یرا انتخاب و ف attributesسربرگ 
  .شود یش داده نمیهنگام اجرا پروژه نما

   1ت هایوضع-

. دیـ کن یممالحظه  stateک عنوان به نام ی attributesمات و سربرگ یپس از رجوع به تنظ
  : ر فعال کردن وجود دارد که عبارت اند ازیفعال و غ ينه برایگز 2ن قسمت یدر ا

  
                                                             
1  -state 
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1- Enable  :چ یتوانـد هـ   یشود و کاربر نمـ  یر فعال میء انتخاب شده غینه شین گزیر فعال بودن ایدر صورت غ
آن بـه   يتن نشـانه گـر مـاوس رو   د که با قرار گـرف یجاد کرده ایک متن را ایمثالً اگر . آن انجام دهد يرو یاتیعمل

  .شود یانجام نم یاتیگر عملینه دین گزیر فعال کردن ایل شود با غیتبد يگریرنگ د

  .ر حالت خواهد دادییتغ) اتیخصوص( در قسمت پالت رنگ ها  disableاء در تمام حاالت به رنگ ین اشیرنگ ا

2- visible  :ــا غ ــب ــردن ا ی ــال ک ــر فع ــرا  ین گزی ــام اج ــه در هنگ ــرم ين ــزار شــ  ن ــر د یاف ــورد نظ ــء م   ده ی
  .شود یم 1یمخف یعنیشود؛  ینم

  حاتیاضافه کردن توض -

حات یک دکمـه توضـ  یـ  يد که با قرار گرفتن نشانه گر ماوس بر رویده ایمختلف د يحتماً تا به حال در نرم افزاها
  .شود یش داده میر آن نمایجاد شده زیدر کادر ا

مـات دو بـار   یپـس بـا رفـتن بـه تنظ    . دیـ ت را به پروژه خود اضافه کنین قابلید ایتوان ین نرم افزار میحال شما با ا
تنهـا  . دیـ کن یرا مشـاهده مـ   tooltipبـه نـام    یقسمت attributesء و رجوع به سربرگ یش يک کردن بر رویکل

حـاال در  . شـود  یش داده نمـ ینمـا  ین قسمت متن فارسین است که در این قسمت وجود دارد ایکه در ا یمشکل
بـا انتخـاب   . دیـ کن یمشاهده مـ  cursorبرچسب  tooltipن ییدر پا. دیپ کنیمتن مورد نظر را تا tooltipقسمت 

  .کند یر مییء تغیآن ش ينشانه گر ماوس در زمان قرار گرفتن رو cursorنوع 

  
نـو  د از میـ کـه انجـام داده ا   یراتـ ییمشـاهده تغ  ين بـرا یهمچن. دیره کنیذخ Fileàsaveر یحال پروژه را از مس 

publish نه یگزpreview دییرا انتخاب نما.  

                                                             
1 - Hide 

http://forum.v


 
http://www.vasva3.com                              http://forum.vasva3.com Page 55 

  :دیتوان ین فصل میان ایدر پا.دیان رسیز به پاین فصل نیا

  )عکس تک رنگ و دو رنگ ( د یر دهییپشت صفحه خود را تغ -

  د،یر به پروژه اضافه کنیک تصوی -

  د،یر دهییاء را تغیت اشیاندازه و موقع -

  د،یبرچسب به پروژه اضافه کن -

  د،یر دهییبرچسب را تغ متن -

  د،یر دهیینوع نوشته و اندازه آن را تغ -

  د،یر دهییه برچسب را تغیزاو -

  د،یمتن برچسب انتخاب کن يرنگ مورد نظر را برا -

  ،)دیبساز( د یبرچسب انتخاب کن ينسخه دوم برا -

  د،ییم نمایا فعال تنظیر فعال یء را به حالت غیک شی -

  د،یکن یمخف د کاربریء را از دیک شی -

  ...د و یء اضافه کنیحات به شیتوض -
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  فصل چهارم

  ءیکار کردن با چند ش

 يبـر رو  Fileن کـار از منـو   یـ ا يبـرا . دیـ ره شده در قسمت قبل را بـاز کن یل ذخین فصل فایآموزش اشروع  يبرا
open يوک کـرده و بـر ر  یپروژه خود کل يحال بر رو. ک کرده تا پنجره مربوط به آن باز شودیکل open ک یـ کل

  .م تا پروژه باز شودیکن یم

  
  ءیانتخاب چند ش

اء موجـود  یاز اشـ  یکی. درخواهد آمد یء به رنگ آبید اطراف شیکن یک میء کلیش يک بار بر رویکه شما  یزمان
اطالعـات آن از   ید کـرد کـه تمـام   یمشاهده خواه. دییات آن توجه فرمایدر صفحه را انتخاب و به قسمت خصوص

 یء را انتخـاب مـ  یکه شـما چنـد شـ    یزمان. شود یش داده میره نمایفاصله از باال و غ –عرض -طول –ل نام یقب
)  ctrl(ء انتخاب شده دکمـه کنتـرل   یء دوم همراه شیانتخاب ش يبرا. شود یش داده نمین اطالعات نماید ایکن

ء یز همراه بـا شـ  یء دوم نیش دیکن ید مشاهده میک کنیء دوم کلیش ين نگه داشته و بر روییبرد پایک يرا از رو
ن یـ آن ا یمعنـ .دیـ نیب ین مـ یء اول را به صورت نقطه چـ یدور ش یعالوه بر آن کادر آب. دیآ یاول به انتخاب در م

ء یء است که کادر دور آن به رنگ پر رنگ است امـا در اصـل هـر دو شـ    یانتخاب شده آن ش یء اصلیاست که ش
گـر  یاء دیکـه از نـوع اشـ    يگـر یء دیش ين نگه داشته و بر روییا پاحال باز هم دکمه کنترل ر. انتخاب شده است

حـال بـاز هـم    . جـاد نخواهـد کـرد   یء هم در انتخاب آن مشکل اید که نوع شیکن یمالحظه م. دیک کنینباشد کل
ء از حالـت  ین شـ یـ ن کـار ا یـ د بـا ا یـ ک کنیخود کل یء دوم انتخابیش ين نگه داشته و بر روییدکمه کنترل را پا

  .خواهد آمدانتخاب در

حـال  . اء از حالـت انتخـاب درخواهـد آمـد    یاش ید که تمامیکن ید مشاهده میک کنیصفحه پروژه خود کل يبر رو
مـورد  اء یک سمت چپ ماوس را نگه داشته و به سـمت اشـ  یکل. دیاء موجود قرار دهیک اشینشانه گر ماوس را نزد
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ل یاء کـه در مسـتط  یاش یتمام. دیپ را رها کند سمت چیکل. دیکن یمالحظه م یرنگ ید، کادر آبینظر حرکت ده
ء را همـراه هـم انتخـاب    یکه چند شـ  یزمانء یبه حرکت در آوردن چند ش -رنگ قرار داشتند انتخاب شدند یآب

اء را بـه  ید سمت چـپ مـاوس را نگـه داشـته و اشـ     یاز آنها قرار داده و کل یکی يد نشانه گر ماوس را بر رویکرده ا
  .دیاطراف حرکت ده

  ) undo( ات یزگشت عملبا -

د الزم ید و متوجـه اشـتباه خـود شـو    یاء خود اعمال کرده باشیاش يرا بر رو یراتییا تغیو  ییکه شما جابجا یزمان
بـه   editمنـو   ياز رو undoنـه  ید بلکه فقط بـا انتخـاب گز  یء اعمال کنیش يرا بر رو یرات قبلییست دوباره تغین
رات مرحلـه بـه مرحلـه بـه     یید تغینه را انتخاب کنین گزیاگر باز هم ا. د گشتیک مرحله خود باز خواهیرات ییتغ

  .عقب باز خواهد گشت

Redo که از دکمه یدر صورتundo ياز منو یبازگشت به حالت قبل يد برایاستفاده کرده باش edit نه یگزRedo 
  .دیرا انتخاب کن

د، یـ کن یشخصـات آنهـا را مشـاهده مـ    ات مید در پنل خصوصیینما یکه شما چند برچسب را انتخاب م یزمان"
مـتن خـود را وارد    textلد ورود اطالعـات  یمتن ف يات رفته و جایپس از انتخاب چند برچسب به قسمت خصوص

ن کـار را  یـ د ایتوان یحال م. با هم برابر خواهد شدهاي انتخابی برچسب  همهدر  د که متن موجودینیب ید میینما
ا انـدازه  یـ هـا و   Font یعوض کردن دسته جمعـ  ين موضوع برایاکثراً ا. دیکن ز امتحانیو اندازه آن ن Font يبرا

  ردیگ یآنها صورت م

  اء یاش يمرتب ساز -

)  align(نـه بـه نـام    یبـاز شـده گز   يدر منـو . دیـ ک راسـت کن یاز آنها کل یکی يد، بر رویرا انتخاب کنء یچند ش
 toنـه  یکنـد اگـر گز   ین مـ ییاء انتخاب شده را تعیاش يرینحوه قرارگ alignداخل  ينه هایگز. دیکن یمشاهده م

page  از منوalign د یـ ک راسـت کـرده ا  یـ آن کل يء کـه بـر رو  یمات بر اساس شیتنظ یانتخاب نشده باشد تمام
. شـود  یم مـ یدر صـفحه تنظـ   يریبر اساس نحوه قرارگ يمرتب ساز ین صورت تمامیر ایدر غ یشود ول یانجام م

را ) align(نـه  یگز)  viewàtoolbars(کار با آن از منو  یراحت يپس برا. دارد یاوانکاربرد فر) align(نه ین گزیا
  .د تا به صفحه شما اضافه شودیانتخاب کن

  اءیدن اشینوع چ -

رد، یـ گر قـرار گ یء دیک شیر یء زیک شید و یء به پروژه اضافه کنیش 2کار امکان داشته که  ين جایاحتماالً تا ا
ک برچسب اضـافه نمـوده   یر و یک تصویمثال  يبرا. دیداشته باش ینییپاء یرو بودن ش از بهیکه شما ن یدر صورت

 یده نمـ یـ رد و برچسـب د یـ گ یبر چسب قرار م ير بر رویرد تصویر قرار گیتصو ينکه برچسب بر رویا يد و جایا
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نـه  یگز يروک راست کرده و در آن منـو نشـانگر مـاوس را بـر     یء مورد نظر کلیش ين کار بر رویا يپس برا. شود
Arrange ست آن باز شودیقرار داده تا ل.  

  
   :د که عبارتند از یکن ینه را مالحظه میگز 4حال 

Bring to Front: ردیگ یاء قرار میاش یتمام يء مورد نظر بر روینه شین گزیبا انتخاب ا.  

Bring Forward: دیآ یء باال میک شیء مورد نظر به اندازه ینه شین گزیدر صورت انتخاب ا.  

Send to Back: دهد ینه ها قرار میگز یر تمامیء را زینه شین گزیا.  

Send Backward: رود ین مییء پایک شیء مورد نظر به اندازه یش ،نهین گزیا.  

  اءیده شدن اشیص نوع چیروش تشخ -

انتخـاب   يگـر ید اءیاش) بردیک(د یصفحه کل ياز رو tabد ید حال با فشردن کلیاء صفحه را انتخاب کنیاز اش یکی
ش ین تـر نمـا  ییء پایش tabد یبعد از هر بار فشردن کل. باشد یده شدن آنها میب آنها نشانه نوع چیشود، بترت یم

  .شود یداده م

ن کار بـه شـما متـذکر    یا. کند ید عمل نمیرا فشار دهshift + tab  یبیترک يدهایاء باالتر از کلیمشاهده اش يبرا
ن دکمـه هـا بـاز هـم از ابتـدا شـروع بـه        یـ با فشردن دوبـاره ا . ده استیء اول رسیش شود که برنامه باز هم به یم
  .کند یاء میش اشینما
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  ریکمرنگ کردن تصاو -

بـار   2( ات رفتـه  ید به قسمت خصوصیداشته باش) کردن آن  يشه ایش(ر یاز به کمرنگ کردن تصویکه نیدر صورت
  .)باشد ین صفر تا صد میب opacity هباز. ( د ینرا کم ک opacityر یلد متغیو ف) ریتصو يک بر رویکل

  
  کردن پروژه یخال -

شـود کـه    یمـ  يک شاخه نگهدارید در یکن یکه شما وارد پروژه خود م يریهمانطور که قبالً ذکر شده بود تصاو
  .دییت نمایرا CDک ی يشما آن شاخه را در انتها بر رو

ک اسـتفاده  یـ چ ید و از هـ یـ کنر را وارد پروژه یتصو يادیحال اگر شما تعداد ز
 ین تمـام دپاك کر يپس برا. شود یاز پروژه شما گرفته م يادیز يد فضاینکن
 toolsàoptimize resurce يموجـود در پـروژه از منـو   ... لها و یر و فایتصاو
  . دییک نمایکل

  

 يلهـا یسـت فا یحـال ل . دییـ ک نمایکل ok ياء مورد نظر آنها را انتخاب و بر رویاش يکردن شاخه  یخال يحال برا
  .آنها پاك خواهند شد ok يک بر رویک زدن هر مورد و کلیشوند که با ت یش داده میموجود هر شاخه نما

  اءیاش يبند گروه -

 يبـرا ولـی   دییء استفاده نمایا چند شی 2د از یمجبور یبیر ترکیک تصویا ی Logoک یساخت  براي اوقات یبعض
د تـا بـا   یـ ل کنیک گـروه تبـد  یـ د آنها را بـه  ین مشکل باین بردن ایاز ب يراب. دیشو یآنها دچار مشکل م ییجابجا

د یـ اء مورد نظرتان را انتخـاب کن ید اشین کار شما بایا يبرا. آنها حرکت داده شود یاز آنها تمام یکیحرکت دادن 
حالـت   اء ازید تـا اشـ  یـ ک کنیـ از صـفحه کل  یخـال  ید، حال در محلییک نمایکل Group يبر رو edit يو از منو

آنهـا بـا    يد که همـه  یکن یمشاهده م. دیک و آن را جابجا کنیکل یاء قبلیاز اش یکی يدوباره بر رو. دیانتخاب درآ
  .هم جابجا خواهند شد

  .دیرا انتخاب کن edit ،UnGroup ياز گروه درآوردن آنها از منو يبرا

  ءیک شیقفل کردن  -
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اء وجـود دارد در  یاز اشـ  ید، امکان ناکارا بـودن بعضـ  یکن یده مء استفایش يادیک پروژه از تعداد زیکه در  یزمان
 Lock يبـر رو  edit يء را انتخاب و از منویک شین کار یا يبرا. گر جابجا نشودید تا دید آن را قفل کنیجه باینت
  .!!!!دیء قفل شده را انتخاب کنیحال ش. دیک کنیکل

نـه  یگز ید تمامیک راست کنیء کلیش يحال بر رو. شود یء قفل شده انتخاب نمیگر شید که دیکن یمشاهده م
را  Lockنـه  ین حالـت گز یـ ن بـردن ا یاز ب يبرا. دید با آن کار کنیتوان یشما نم. باشد یخاموش م lockر از یها غ

دیانتخاب کن از به از قفـل درآوردن  یاد باشد و نیاء قفل شده زیکه تعداد اش یدر صورت. د تا از حالت قفل شدن درآ
  .دیک کنیکل unLock All يها باشد از منوهمه آن

  ءیک شیسنجاق کردن  -

قـادر بـه جابجـا کـردن آن      ید ولید آن را انتخاب کنیتوان ین است که شما میء ایک شیمنظور از سنجاق کردن 
هـم  . دیـ صـفحه سـنجاق کن   يآن را بـر رو  à Pin  edit ریء را انتخـاب و از مسـ  یشن کار یا يبرا. د بودینخواه
  .دیرا انتخاب کن edit ،UnPinين بردن حالت سنجاق از منویاز ب يرااکنون ب

  ءیک شیکردن  یمخف -

. ده خواهـد شـد  یـ ش پـروژه د یدر نما یشود ول یش برنامه حذف میء انتخاب شده از صفحه نماین حالت شیدر ا
خواهـد شـد،    ء مورد نظـر پنهـان  یش. دیک کنیکل Hide يک راست کرده و بر رویء کلیش ين کار بر رویا يبرا
  .دییک نمایکل UnHide All يبر رو edit ياء پنهان شده از منویاش يظاهر ساز يبرا
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  :دیتوان ین فصل میا يریبا فراگ

  د،یء را با هم انتخاب کنیچند ش -

  د،یخود بازگرد یرات قبلییبه تغ -

  د،یح کنیء را با هم تصحیچند ش -

  د،ییاء را مرتب نمایاش -

  د،یم کنیا تنظاء ریدن اشینحوه چ -

  د،یص دهیاء را تشخیده شدن اشینوع چ -

  د،ییم نمایر را تنظیک تصویت یزان شفافیم -

  د،ییک پروژه را پاك نمای يلهایاز فا یا قسمتی یتمام -

  .دیقفل و سنجاق کن -یمخف – ياء را گروه بندیاش -
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  فصل پنجم

  دکمه ها، دستورات و صفحات

ــدر ا ــه شــرح دکمــه هــا، دســت ی ــه آنهان فصــل ب ــوط ب   مــات صــفحات یتنظو ر ییــتغ کــردن ، اضــافه،ورات مرب
  .میکن یره شده در فصل قبل کار خود را آغاز میذخ يبا باز کردن پروژه . پردازم یم

  اضافه کردن دکمه -

 یانجـام دسـتورات اصـل    يکه بـرا . باشد یم Auto Playاء موجود در ین اشیتر ین و اساسیاز مهم تر یکیدکمه 
 ينـه  یگز يبـر رو  Object يک دکمـه از منـو  یـ اضـافه کـردن    يبـرا . شود یل استفاده میک فایدن مانند بازکر

Button دییک نمایکل آیکن يفه روینوار وظ ين کار از رویا ين برایهمچن. دیک کنیکل.  

 يد، بـر رو یـ افتیکه دکمه مورد نظـر خـود را   یدر صورت. دیک کنیاز موارد کل یکی يوحال در صفحه باز شده بر ر
ok ن صورت دکمه انتخاب شده به پروژه اضافه خواهد شدید که در ایک کنیکل.  

ا بعـد  یـ و . دیک کنیدکمه کل يبار بر رو 2ه دکمه براي تغییر نوشتگردد، که  یآن ظاهر م يرو click hereمتن 
  . دیک کنیکل properties يک راست کردن، بر رویاز کل

را انتخـاب، سـپس از    Arial، فونـت  Fontو از قسمت . دیک کنیکل)  Font( دکمه فونت  ياد شده رویدر پنجره 
ن مـتن  یگزیمتن خود را جا textک کرده و در قسمت یکل ok يبر رو. دییرا انتخاب نما script  ،Arabicقسمت 
  .باشد یر مییز مانند رنگ برچسب ها قابل تغیآن ن يرنگ نوشته ها. دیموجود کن

می باشـد کـه یکـی از روشـهاي آن اسـتفاده از       auto playند تغییر سایز اشیاء دیگر تغییر اندازه دکمه نیز مان  -
  .میسر می شود Heightو  widthکه از طریق فیلدها . قسمت خصوصیات می باشد

  برداشتن رونوشت از دکمه -

ک یـ دکمه کل ين کار ابتدا بر رویا يکه برا. میکن یگر عمل میاء دیدکمه مانند اش يرونوشت برداشتن از رو يبرا
گـر  یصـفحات د  يدکمه برا ياز رو يبردار یاز به کپیکه ن یدر صورت. دییرا انتخاب نما duplicateراست کرده و 

صفحه مـورد نظـر رفتـه و     يسپس بر رو. دییرا انتخاب نما copy ينه یک راست کرده و گزیآن کل يد بر رویدار
رونوشـت از   يادیـ از بـه برداشـتن تعـداد ز   یکه نیصورت در. دییک نمایکل paste يک راست کردن بر رویپس از کل
  .دیاستفاده کن Ctrl + D یبیترک يد و از دکمه هایک کنیدکمه کل يکبار بر روید یتوان ید میدکمه دار
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جـاد  یا "خـروج "و  "دئویو"، "ما يدرباره "،  "امت یسا" يصفحه را پاك کرده و چهار دکمه با نام ها يدکمه ها
و  10مثالً فاصـله از همـه دکمـه را    . دییم نمایگر تنظیاء دیه مانند اشحرا از باال و سمت چپ صف فاصله آنها.دیینما

آن ها از سمت چـپ ،   Alignو یا پس از . ( دیر دهییتغ 380،  280 ، 180،  80ب به اعداد یفاصله از باال را به ترت
 Distribute Vertical و سـپس بـر روي    پس از انتخاب مکان دکمه اول و آخر، همه ي دکمه ها را انتخاب کنید

  )کلیک کنید  Alignدر قسمت 

  ک دستوریاضافه کردن  -

ن یـ نـرم افـزار توسـط ا    يتهـا یفعال یچـرا کـه تمـام   . باشد یک نرم افزار می ين بخشهایاز مهم تر یکیدستورات 
  .گردد یدستورات انجام م

ـ  2آن  يرو) خروج (  41ک دستور به دکمه یاضافه کردن  يبرا ات آن بـاز  ید تـا صـفحه خصوصـ   یـ ک کنیـ ار کلب
ن یـ اضافه کردن دسـتورات بـه نـرم افـزار ا     ين محل برایراحت تر. دیرا باز کن Action Quickحال سربرگ .شود

نوشـتن   يرا بـرا  scriptجـه سـربرگ   یپـس در نت . سـت یاد نیـ ز ییباکـارآ  يمرجع کامل برا یول. باشد یقسمت م
  :که عبارتند از . دیکن یگر مشاهده میسربرگ د 4ن سربرگ یا يمجموعه  ریدر ز. دییدستورات خود انتخاب نما

  
On click :دکمـه   يک بـار بـر رو  یشوند که کاربر  یاجرا م یشود در زمان ین بخش نوشته میکه در ا یدستورات

  .ک کندیکل

On right click :کندک راست یدکمه کل ياجرا خواهد شد که کاربر بر رو ین بخش زمانیدستورات ا.  

On Enter :ن بخش اجرا خواهند شدیرد دستورات ایدکمه قرار گ يکه نشانه گر ماوس رو یزمان.  

On Leave: حـال  . ن بخـش اجـرا خواهـد شـد    یرود، دستورات ا یدکمه کنار م يکه نشانه گر ماوس از رو یزمان
نـه  یموجـود گز  ياز منـو . دییـ ک نمایـ کل Add Action يد، سـپس بـر رو  ییـ را انتخـاب نما  On clickسـربرگ  

application exit يرا انتخاب و بر رو next موجود  يدر پنجره . دیک کنیکلfinish يحـال بـر رو  . دیرا کن ok 
  . دیک کنیکل

                                                             
1 - button 4 
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  .دیک کنیکل preview يبر رو publishن دستور از منو یکار ا یمشاهده چگونگ يبرا

ن دسـتور کـار بسـتن نـرم     ید که ایکن یمشاهده م .دیک کنیدکمه خروج کل يباز شده بر رو) پنجره ( در صفحه 
ات آن ید و از قسـمت خصوصـ  یـ ک کنیـ دوبـار کل  "ت مـا یسا"دکمه  يدر قسمت بعد رو. افزار را انجام خواهد داد

  .دیک کنیکل Add Action يرا انتخاب و بر رو scriptسربرگ 

را فشـار   nextد و یـ را انتخـاب کن  step2  ،File. Open URLرا انتخاب و در قسـمت    step 1 ،Fileاز قسمت  
 www.vasva3.comد و آدرس خـود را ماننـد   یـ ک کنیـ کل urlلد ورود اطالعات یف يرو يدر صفحه جار. دیده

  .دیرا بفشار okک کرده و سپس یکل Finish يحال بر رو. دییوارد نما

  دیاضافه کردن صفحه جد -

 يدیـ دکمه صفحات جد 2ن یا يد برایپس با. مجزا دارد از به صفحاتیم نیبه آنها نداده ا يکه دستور يدکمه ا 2
بـه   یک صـفحه خـال  یـ د تـا  یرا انتخاب کن addنه یگز page يد از منویاضافه کردن صفحه جد يم برایجاد کنیا

 ين صـورت کـه در نمـا   یـ بـه ا . دیـ موجود رفت و آمد کنصفحه  2ن ید در بیتوان یشما م. پروژه شما اضافه گردد
  .دیک کنیصفحه مورد نظر کل يک بار بر رویصفحات 

  ر نام صفحهییتغ -

ک یـ د، پـس از انتخـاب   یـ رینکه صفحات موجود را اشتباه نگیا يبرا
ک و نام مـورد نظـر   یکل name يات بر رویصفحه از قسمت خصوص

د یـ ده یر مییکه نام را تغ یزمان. دین صفحه مورد نظر کنیگزیرا جا
  .ندک یر میین نام تغیز ایصفحات ن يدر قسمت نما

  

  ر پشت صفحهییتغ -

حات آن ین جـا توضـ  یـ ر داد در اییـ توان تغ یرا مک صفحه یر پشت یا تصوید که چگونه رنگ یدیدر فصل سوم د
  .ل خواهم نمودیفصل را تکم

را انتخـاب   propertiesآن  يک راسـت کـردن بـر رو   یـ ا با کلیک کرده و یبار کل 2د یصفحه جد یدر قسمت خال
ر را بـه پـروژه خـود    یتوان تصو یم Browse يک بر رویو کل imageنه یبا انتخاب گز یحات قبلیمانند توض. دیکن

ات ین صفحات خصوصـ یید در قسمت پایخود دار یر صفحات قبلیاز به داشتن تصویکه نیحال در صورت. دیوارد کن
 یمـ  مشـاهده  Background page يرا جلـو  ییکشـو  ين جا پنجـره  یدر ا. دییرا مشاهده نما inheritبرچسب 

  . دینیب یست تمام صفحات موجود در پروژه تان را مید که با باز کردن آن لیکن
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د را یـ آن صفحه انتخاب نموده ا يکه برا يرید تصویتوان یک از صفحات میهر  يک بر رویست و کلیبا باز کردن ل
ر ییـ تغ يد، بـرا ییه نماز اضافیگر را نید يحال صفحه ا. دیک کنیکل ok يبر رو. دییز انتخاب نمایآن صفحه ن يبرا

در . دییـ را انتخـاب نما  renameک راسـت نمـوده و   ید کلیصفحه جد يرو project explorerنام آن در قسمت 
د یـ کن یک مـ یـ ک بـار کل یصفحه  يکه بر رو ین صورت زمانیر ایدر غ. دیر دهیین قسمت نام صفحه خود را تغیا

 "About me"از صـفحات را   یکینام . دیا وارد کننام صفحه خود ر nameبرچسب ات در مقابل یدر پنل خصوص
  .دیبگذار "video"را  يگریو د

  
 Addدکمه  ينجا رویدر ا. دیبرو scriptد، به سربرگ یک کنیبار کل 2 )در صفحه اول( "درباره ما"دکمه  يبر رو

Action دستورات باز شود، در قسمت  يد تا صفحه یک کنیکلstep 1نه ی، گزpage در قسـمت  . دینرا انتخاب ک
step2 ن قسـمت  یـ در ا. شـود  یش داده مـ ید نمـا یـ د اعمـال کن یـ توان یک صـفحه مـ  یـ  يکه برا یانواع دستورات

Page.jump يرا انتخاب و بر رو next د قسـمت  یـ در پنجره جد. دیک کنیکلstep3   د کـه  یـ کن یرا مشـاهده مـ
تمام صفحات موجود در پروژه تان  نام page nameداخل آن قرار دارد، در مقابل برچسب  page nameبرچسب 

  .دیکن یرا مشاهده م

  .دیرا بفشار okسپس . دیک کنیکل finish يرا انتخاب، بر رو About me يحال صفحه 

حات خـود  ید قبل از توضـ یتوان ید میهست scriptحات در قسمت یازمند به اضافه کردن توضیکه ن یدر صورت "
  .اوردیحات آن خط را جزو دستورات به حساب نیوضد تا برنامه تیاستفاده کن - -از عالمت 

  کردن دکمه ها یکپ -

د تـا آن دکمـه در   ییـ را انتخـاب نما  copy ينـه  ین قسمت گزیدر ا. دیک راست کنیکل "درباره ما"دکمه  يبر رو
clip board يب به صفحه هایره گردد، حال به ترتیذخ "video"   و"About me" ک راسـت  یرفته و بعد از کل

جـاد  ید ایـ جد يک دکمه مانند دکمه قبـل در صـفحه هـا   ید که یکن یمشاهده م. دییرا انتخاب نما pasteن کرد
 scriptر داده و بـه سـربرگ   ییـ عبارت آن هـا را بـه بازگشـت تغ   . دیک کنیآن ها کل يبار بر رو 2حال . شده است

را انتخـاب   Editدکمـه  د و سـپس  یک کنیکل )About me"Page.jump"(ض صفحه یدستور تعو يبر رو. دیبرو
ک یـ بازگشت کل يدکمه  يکه کاربر بر رو ین صورت زمانیدر ا. دیر دهییتغ page1خود را به  يد و صفحه یینما
دئو هـم ماننـد   یـ دکمه و يحال برا. دیک کنیکل Ok يدهد، بر رو یش میکند نرم افزار شما صفحه اول را نما یم

  .دیسیذکر شده بنو يصفحه  يقبل دستورات را برا
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  لیمیفرستادن ا -

 propertiesد تـا پنجـره   ییـ ک نمایـ بـار کل  2آن  يد، و بـر رو ییجاد نمایک برچسب ای About me يدر صفحه 
Label    باز شود، بـر سـربرگQuick Action ن برچسـب  یید، پـا یـ بروAction to run  يسـت کرکـره ا  یک لیـ 

 یرا انتخـاب مـ   send Email ،properties ریـ ز. دیـ را انتخـاب کن  send Emailسـت  ین لید از ایکن یمشاهده م
)  subject( ک موضـوع  ید یتوان ین قسمت میدر ا. دیل خود را وارد کنیمینام ا Email Adressم، در قسمت یکن

د و سـپس  یـ ک ؟ قـرار ده یـ ل خود یمین کار بعد از نوشتن آدرس ایا يد، برایش فرض انتخاب کنیرا به صورت پ
  . دیسیموضوع را بنو

اجـرا   Quick Actionد ابتدا دسـتورات  یکن یک دستور را اجرا می Quick Actionه شما در قسمت ک یزمان"
 اجرا خواهد شد scriptشود و پس از آن دستورات  یم

ر ییـ ن تغیـ د، ایر دهییتغ handرا به  cursor ،Arrowد، در قسمت یک کنیکل Attributesسربرگ  يحال بر رو 
د، حـال سـربرگ   یاین برچسب به شکل دست دربیا يبر رو يریر زمان قرار گشود که نشانه گر ماوس د یباعث م

setting  رفته و متنEmail يپ کرده و بر رویرا تا ok ر یحال پروژه را از مسـ . دیک کنیکلFileàsave ره یـ ذخ
  .دیکن
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  :دیتوان یان آن مید، و شما در پایان رسیز به پایفصل پنجم ن

  د،یک دکمه را اضافه کنی -

  د،یر دهییدازه دکمه را تغان -

  د،یکن ین طور آن را فارسید و همیر دهییمتن دکمه را تغ -

  د،یه کنیک رونوشت از دکمه تهی -

  د،یدکمه ها را هم اندازه کن -

  د،یانواع دستورات را شناخته و به دکمه اضافه کن -

  د،یجاد کنیک صفحه را ای -

  د،یر دهیینام صفحه را تغ -

  .دیش فرض خودتان بفرستیع پل با موضویمیک ای -
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  فصل ششم

  متون -

فصـل قبـل شـروع بـه      يد تـا از ادامـه   یره شده در فصل قبل را باز کنیل ذخین فصل ابتدا فایشروع کار با ا يبرا
  .میآموزش کن

  ء پاراگراف با برچسبیتفاوت ش -

  .پردازم یح آنها میباشد، که به تشر یء برچسب در چند مورد میا شیء پاراگراف یتفاوت ش

ر ییـ ء پاراگراف تغیفونت متن داخل ش يد، اندازه یکن یء پاراگراف میک شی ییکه شما اقدام به بزرگ نما یزمان
  .کند یر مییز تغیر اندازه برچسب فونت ها نییزان تغیبه م یعنی. باشد ین طور نمیدر برچسب ا یکند ول ینم

ر نخواهـد  ییـ آن تغ يد انـدازه  یـ ده یر مـ ییراگراف را تغء پایک شیکه با استفاده از دستورات، متن داخل  یزمان
د یـ د، شما قادر خواهیقرار ده 1هیدلخواه و حاش ينه یء پاراگراف خود رنگ پشت زمیش يد برایتوان یشما م. کرد

  . دیمتن خود را حرکت ده scroll barsبود با استفاده از 

  .دیاول برو يبه صفحه 

  ء پاراگرافیاضافه کردن ش -

د، یـ کن یرا مشـاهده مـ   ین حالت در گوشه صفحه متنید، در ایرا انتخاب کن paragraphنه یگز object ياز منو
و  paragraphنـه  یصفحه و انتخاب گز يک راست کردن بر رویاضافه کردن پاراگراف با کل يالزم به ذکر است برا

  .دیپروژه خود اضافه کنء را به ین شیند ایتوا یفه میمربوطه از نوار وظ آیکنن طور با انتخاب یهم

  ر اندازه شکلییتغ -

ء انـدازه  یاطراف شـ  يمربع ها يک ماوس بر رویو فشردن کلتوان با انتخاب  یگر میاء دیء را هم مانند اشین شیا
ن صـورت کـه در   یـ م بـه ا یدهـ  ین کار را انجام مـ یات ایبهتر آن است که از قسمت خصوص یر داد، ولییآن را تغ
د، اسـکرول بـار در سـمت    ییـ را وارد نما 60و  300اعـداد   height, with يبرچسب هـا مقابل  positionقسمت 

ء پـاراگراف را نداشـته   یدر شـ  يریـ قرارگ يبرا یکاف يکه متن شما جا یشود، در صورت یده میراست پاراگراف د
  .شود یش داده میباشد، اسکرول بار سمت راست به طور خودکار فعال شده و نما
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   scroll barر فعال کردن یغ -

افته و برچسـب  یرا  scroll barنجا ید، در اییات استفاده نماید از پنل خصوصیبا scroll barر فعال کردن یغ يبرا
vertical مقابل   يست کرکره ایحال از ل. دیابین آن بییرا در قسمت پاAuto  Vertical  را بهoff د، یـ ر دهییـ تغ

  .برد یم نینه اسکرول بار سمت راست را از بین گزیا

  ش متنیرایو -

 یباز مـ  " properties paragraph  " ات پاراگرافید، صفحه خصوصیک کنیء پاراگراف خود دوبار کلیش يبر رو
ن پنجـره فونـت   یدر ا. گشوده خواهد شد fontد، پنجره مربوط به یرا بفشار fontدکمه  settingشود، از سربرگ 

Arial ـ  تو ار 1را انتخاب و قالب فونت آن را بـه   4 اسـکریپت  نیو همچنـ  143انـدازه فونـت را    ،2رپArabic ر ییـ تغ
در . شـود  یات پاراگراف مشاهده میپنجره فونت بسته شده و پنجره خصوص. دییک نمایکل ok يد، حال بر رویده

  .ردیء پاراگراف قرار گید تا متن در وسط شیرا انتخاب کن centerنه یگز Alignmentقسمت 

  .دیک کنیکل ok يد و بر رویخود را انتخاب کن يرنگ ها state colorsحال از قسمت 

  ایساخت متن پو -

حـال بـا   ات آن بـاز شـود،   یک کرده تا صـفحه خصوصـ  یء پاراگراف دو بار کلیش يفوق بر رو يپس از انجام کارها
د، یـ ک کنیـ کل ok يد، بـر رو یمتن موجود در پاراگراف را پاك کنبورد یک يصفحه  ياز رو DELد یاستفاده از کل
د تـا صـفحه   یک کنیدوبار کل "ت مایسا"دکمه  يبر رو. شده است یء پاراگراف شما خالید که شیکن یمشاهده م
  .ات آن باز شودیخصوص

دکمـه   يرا انتخـاب و بعـد از آن بـر رو    on enterن آن ییپا يرا آن و از سربرگ ها scriptن پنجره سربرگ یدر ا
Add Action يسـت کرکـره ا  یباز شـده از ل  يکار در پنجره  يدر ادامه . دیک کنیکل  step1 ،paragraph  و از

step2  ،paragraph.settext يرو برد سپس یرا انتخاب کن next د یـ جد يدر صـفحه  . دیـ ک کنیکل)step3  (
ء پـاراگراف  ی، شـ object nameدر مقابـل برچسـب   . د کردیرا اعمال خواه settext.paragraph یمات اصلیتنظ

پ یـ را تا "ت مـا یدار ما در وب سـا یوعده د"عبارت  textرا انتخاب کرده و پس از آن در مقابل برچسب  مورد نظر
  .دییک نمایکل finish  ينموده و بر رو
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در قسـمت   یپ شـده فارسـ  یـ م نشده باشـد، مـتن تا  یتنظ یء پاراگراف به فارسیکه فونت ش یدر صورت:  1تذکر 
text ح نخواهد شدیصح.  

 ن مـتن خـود از   بـی د، در یتوان ید مید هستیمتن در خط جد يادامه  يریازمند قرارگیکه ن یدر صورت:  2تذکر 
\n  دیاستفاده کن.  

 Add Action ،paragraph.settextد و از قسـمت  ییـ را انتخاب نما on Leave ینییپس از اتمام کار، سربرگ پا
نجـا  ید، در ایـ را وارد کن 1"     "عبـارت   textمـتن موجـود در    ين بار به جاید، ایرا بفشار nextد، یرا انتخاب کن

ک یـ کل preview يبـر رو  publish يرات از منوییمشاهده تغ يبرا .دیک کنیکل ok يو سپس بر رو finish يرو
 یمشـاهده مـ  . دیـ آن کنـار ببر  يد و از رویـ ت ما قـرار ده یدکمه سا يش نشانگر ماوس را روید، در پنجره نمایکن
ر خواهـد کـرد و   ییتغ "ت مایدار ما در وب سایوعده د "نه گر ماوس، متن پاراگراف شما به د با قرار گرفتن نشایکن

ک از یـ هـر   يبـرا . دیخـارج شـو   previewاز قسـمت  . ن خواهد رفتیپس از کنار بردن نشانه گر ماوس متن از ب
، "دیـ کن یا مشاهده من بخش اطالعات مربوط به ما ریدر ا "ب متون یدئو، و خروج به ترتیدرباره ما، و يدکمه ها

  .دیاعمال کن on enterرا در بخش  "خروج از نرم افزار"و  "يریل تصویمشاهده فا"

  آنهـــا را در ید ولـــیـــرا انجـــام ده یمـــاتیتنظ on à enter scriptدر بخـــش کـــه  یدر صـــورت: تـــذکر
 on Leave ن کار را انجام نخواهد دادید برنامه به طور خودکار اینکن یخنث.  

د تـا  یخودتان در آن قرار ده يدرباره  یحاتی، توض about me يک پاراگراف به صفحه یاضافه کردن  در ادامه با
  .نیز کامل گردد "درباره ما "صفحه ي 

  Rich textء یء پاراگراف با شیتفاوت ش -

دارد در  ءین دو شـ یـ کـه ا  یتنها تفـاوت . دیاستفاده کن Rich textء ید از شیتوان یاستفاده از پاراگراف، م يبه جا
ت ین قابلیا Paragraphدر  یکرد ول یتوان کپ یمتن را م Rich textاز متون آن هاست چرا که در  يبردار یکپ

  .وجود ندارد

د و بـا  یـ پ کنیـ د مـتن خـود را تا  یتوان یء میش يک کردن بر رویبار کل 2پس از . ز آسان استیء نین شیکار با ا
  .دیر دهییر آن خط انداختن و رنگ و اندازه  آن را تغیو با ز Bold2  ،3Italicاستفاده از دکمه ها آن را 

 

 
                                                             

  .خالی از متن باشد-  1
  تو پر -  2
  کج -  3
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  اضافه کردن دستورات به صفحه -

 ياجـرا  يد، کـه بـرا  یـ کنمـی  گر چنـد سـربرگ را مشـاهده    یاء دیدر قسمت دستورات صفحه مانند دستورات اش
  :شود که عبارتند از یدستورات در زمان مشخص استفاده م

- On pre loab : که صـفحه در   یقاً زمانین بخش دقیدستورات اmemory  ) م شـود   یوتر سـاخته مـ  یکـامپ ) ر
  .شود یاجرا م

On show :شود یش داده میاجرا خواهند شد که صفحه نما ین بخش زمانیدستورات ا.  

On close :شود ین قسمت در هنگام بسته شدن صفحه اجرا میدستورات ا.  

 يهم کـه از صـفحه    یه شود بلکه زمانتد برنامه بسیبود که حتماً بان نخواهد یبسته شدن صفحه به منزله ا: تذکر
 یاجـرا مـ   On closeشود، سپس دستورات بخـش   یاول بسته م يد، ابتدا صفحه یگر بروید يموجود به صفحه 

 یهـم مشـاهده مـ    يگـر ید يشود، در بخش دستورات صفحه، سربرگ هـا  ید باز میجد يشود و سپس صفحه 
ن سـربرگ هـا   یـ اما فعالً ما با ا)  on mouse move, on mouse button, on key  on menu, on size.(شود
  .میکن یشروع م on showم و کار خو را با سربرگ یندار يکار

  :توان استفاده کرد که عبارتند از یورود به بخش دستورات صفحه، از چند روش م يبرا: يادآوری*

را انتخـاب   scriptموجـود سـربرگ    يخاب کـرده و از سـربرگ هـا   را انت properties ينه یگز page ياز منو) 1
  .دیکن

باز شود، بعـد از آن بـه سـربرگ    )  properties(ات ید تا صفحه خصوصیک کنینه صفحه دو بار کلیزم يبر رو) 2
script دیبرو.  

ود اهر شـ ظ کن ید تا آیک کنیک بار کلی on showبرچسب  يبر رو Actionات در قسمت یاز پنل خصوص) 3
در دسـتورات   on showحـال بـه قسـمت    . ات بـاز شـود  ید تا صفحه خصوصـ یک کنیکن کلین آیا يسپس بر رو

ن کـار  یـ ا يبـرا . داخل پـاراگراف پـاك شـود    صفحه متن) شینما( م با اجرا یواهخ ینجا میدر ا. دیصفحه اول برو
ک یـ د تـا  یـ ر دهییـ تغ "  " هبـ  متن خـود را  paragraph.settextرا انتخاب و با استفاده از  Add Actionدکمه 

  . دیار داشته باشیدر ابتدا در اخت یپاراگراف خال

 On Show با  On Preloadفرق  -

اسـتفاده   ياز تکـه برنامـه ا   on preloadو  on showدانستن فرق دستورات نوشته شده در قسمت  يدر انتها برا
د تا فـرق آنهـا را   یاضافه کن on pre loabقسمت  گر دریو بار د on showکبار آن را در قسمت ید یکرده ام که با
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سـاخته و سـپس دسـتورات     Hء پاراگراف با نام یک شید و در آن ید باز کنیک پروژه جدید، که ابتدا یمتوجه شو
  .دیسیرا بنو

1. Paragraph.settext ("H", "5") 

2. Min = 1; 

3. Max =100000 ; 

4. For count = min , max do 

5. -- 

6. end  
7. paragraph.settext ( "H" , "7") 

  .دیینما 1رهیخود را ذخ يه یپس از اجرا و مشاهده دستور قبل پروژه اول

                                                             
1 - Ctrl + S 
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  :دیر را آموختین فصل موارد زیان ایتا پا

  ء برچسب،یء پاراگراف و شین شیتفاوت ب -

  ء پاراگراف،ینحوه اضافه کردن ش -

  ء پاراگراف،یر دادن اندازه شیینحوه تغ -

  ر فعال کردن اسکرول بار، یغ فعال و -

  ء پاراگراف،یر فونت شیینحوه تغ -

  ا کردن متن،یپو ياضافه کردن دستورات برا -

  on preload , on showن دستورات یفرق ب -

  .نحوه اضافه کردن دستورات به صفحات -
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  فصل هفتم

  شو فل دئویو

در مواقـع   یبعضـ . غات مـا خواهـد داشـت   یتبل یحتا یما و  يدر ساختار پروژه  يادیر زیاوقات تاث یدئو در برخیو
جلـب   يک مشـتر یـ استفاده شود فقـط   یغاتیتبل ياز پروژه  یک قسمتیر در یک تصویکه از  یغات در صورتیتبل

ن فصـل  یـ ن رو در ایاز ا. جلب کند يمشتر 50تواند  یدر آن قسمت م ییدئویل ویک فایکه  یدر صورت یشود ول
ره شـده در  یـ ل ذخیـ شروع کـار فا  يبرا. خواهم پرداخت... و ماتیر تنظیی، تغییدئویل ویح اضافه کردن فایبه تشر

  .دیقبل را باز کن) فصل ( قسمت 

  ن قابداضافه کر -

 يجلـوه  ) دئوهایـ ا ویـ ر و یمـثالً تصـاو  ( اء مـا  ین قاب ها اشیچرا که ا. میکن یاء از قاب استفاده میاش ییبایز يبرا
 image ينـه  یصفحه گز يک راست بر رویبا کل. دیبرو video يا به صفحه ن کار ابتدیا يبرا. بخشند یم یخاص

( ل یـ ک فایـ . دیـ ل ها را مشاهده کنیرفته تا فا  panels  يبه شاخه ابتدا به گالري رفته و سپس . دیرا انتخاب کن
 يوک راسـت کـردن بـر ر   یـ حال پـس از کل . دیاضافه کن video يد و به صفحه یرا انتخاب کن) 066FC01مانند 

حـال از  . م شـود یبر اساس صفحه تنظـ  يد تا تراز بندیک کنیکل To page يرو Alignپنل اضافه شده از قسمت 
ء در سمت راسـت صـفحه قـرار    ید تا شیرا انتخاب کن Rightو سپس  center verticalب یبه ترت Alignقسمت 

  .تا به طور ناخواسته جا به جا نشودد، یء را به صفحه سنجاق کنیش ctrl+ P يدهایحال با استفاده از کل. ردیگ

  اضافه کردن متن عنوان -

 In The Name Ofکـه نـام آن    در داخـل سـی دي قـرار داده ام   م یکه قرار است ما به پروژه اضافه کن ییدئویو
God صـفحه قـرار    يرا در بـاال )به نام خداوند بخشنده مهربـان (ک متن با عنوان یکاربر  ییراهنما يبرا. می باشد
طبـق  . دیز بـه پـروژه مـا خواهـد بخشـ     یـ ن یخاصـ  يجلوه  یآب ينه یپس زم يد بر رویم که با رنگ سفیهد یم

  د و مـتن یـ ر دهییـ تغ ید و فونت آن را به فارسـ یک پاراگراف به صفحه اضافه کنیمطالب ذکر شده در فصول قبل 
حـال در قسـمت   . دیـ ر دهییـ د تغید و رنگ آن را به سفییپ نمایرا داخل آن تا "به نام خداوند بخشنده مهربان  "

Align  با استفاده ازto page ء پاراگراف خود را از یشleft  بهcenter ز یشتر مـتن سـا  یجلوه ب يد برایمنتقل کن
  .د، تا هم متن بزرگتر و توپر شودیینما Boldر داده و آن را ییتغ 20فونت را به 

ات یشتر از پنـل خصوصـ  یب ییبایز يد برایب کنرا انتخا Alignment ، centerپس سات ویحال از قسمت خصوص
Border style  را بهBorder color , solid ک کـادر بـا   ید که یکن یمالحظه م.  دیر دهییروشن تغ یبه رنگ آب

  .شود یانتخاب شده دور متن ظاهر م یرنگ آب
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بـا  . دیـ را انتخاب کن lookنه یک کرده و گزید، سپس راست کلیصفحه فاصله ده ياز قسمت باال یپاراگراف را کم
ء را جـا بـه جـا    ین خواهد رفت و شما به طور ناخواسته شـ یء در ادامه کار از بیبه ش ینه دسترسین گزیانتخاب ا
  .د کردینخواه

  دئویء ویک شیاضافه کردن  -

 ء بـه صـورت  ین شـ ید، ایکن یدئو را به پروژه خود اضافه میء ویک شی یدر ابتدا کار الزم است ذکر کنم که زمان
ر آنهـا نخواهـد رفـت    یچ عنوان به زیو به ه. ردیگ یاء موجود در صفحه قرار میاش یتمام يش فرض برنامه به رویپ
د، با انتخـاب  یکنرا انتخاب  1دئوینه ویگز object يء برنامه از منویک شیاضافه کردن  يبرا)  arrange( با  یحت
 Magnolia.mpg يرفتـه و بـر رو   يره به سربرگ گـالر ن پنجیدر ا. باز خواهد شد select Fileنه پنجره ین گزیا
  .دیک کنیکل ok ي، حال بر رو.دیک کنیکل

   
دئو شـما قـرار   یـ و يک نوار کنتـرل بـر رو  یش فرض یبه صورت پ. د به پروژه شما اضافه خواهد شدیدئو جدیک وی
لـه  یلم و میشـده فـ   ين زمان سـپر یتوقف و همچن –مکث  -پخش ين نوار کنترل دکمه هایا يبر رو. رد یگ یم

  .لم وجود داردیت فیوضع

  

                                                             
1 -Video 
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-Control Style  :  

نوار کنتـرل بـا رنـگ     styleد تا یر دهییتغ Basic blueبه  standard را ازcontrol style ات یحال از پنل خصوص
  .داشته باشد ینه هماهنگینوار پس زم

 يحال اگر از قالب هـا . وجود دارد ylestن پاراگراف یدئو و هم چنیء ویش يد برایکن یهمانطور که مشاهده م"
ن صـورت  یـ بـه ا . دیجاد کنید توانست آن را اید خواهید در نظر داریک قالب جدید و خودتان یستین یموجود راض

 يرا بـاز نمـوده و در شـاخه هـا     plugins ينـرم افـزار مراجعـه کـرده و از آنجـا شـاخه        یاصـل  يکه بـه شـاخه   
transports , scrollbars يالزم به ذکر است که در شـاخه  . دید قالب ها را اصالح کنیتوان یم transports   نـام

  .شروع شوند "SP"د با نام یل ها بایفا) esrscrall ba( يو در شاخه  "VI"د با یل ها بایفا

  :مات وجود دارد که عبارتند ازیشش قسمت تنظ control panelو دسته ات یدر پنل خصوص

Control style: ح داده شدینوار کنترل که در صفحه قبل توضم قالب یتنظ.  

Time: ش زمان است که عبارتند ازینما يبرا:  

- None :حذف زمان 

- Elapsed  :شده  يزمان سپر 

- Lenghth  :دئویزمان کل و 

- Both  :شدن و هم زمان کل يهم زمان سپر 

  نه نوار کنترل یم رنگ زمیتنظ : ) panel control( پنل کنترل 

Text color  :گ نوشته هارن  

Control button  : توقـف  –مکث  -شینما( ش دکمه ها یا نمایحذف (   کـه متشـکل ازtrue  وfalse  اسـت )  بـر
  .)دییم نمایتنظ true يرو

Slider  :لمیت فیش موقعیا عدم نمایش ینما  

شـود بـه    ین کـار باعـث مـ   یـ ا. دییم نمایتنظ true يرا باز کرده و بر رو Auto startست یل special يدر دسته 
د تا پـس از  یر دهییتغ Falseز به یرا ن loopد و یش نمایشما شروع به نما videoل یدئو فایصفحه و يمحض اجرا

  .دیش ننمایدوباره شروع به نما videoان، یپا
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در . دییـ م نمایتنظ maintain Aspectرا به  video scaling mode يست کرکره ای، ل object يحال در دسته 
ء یشـ  يقت طول و عرض صفحه یدر حق. شود یم میدئو به طور خودکار تنظیء ویش يصفحه  1ازهن حالت اندیا

ز یء بـا سـا  یشـ  يز صفحه ید، سایر دهییتغ stretchکه اگر آن را به  یدر حال. کنند یر مییگر تغیکدیمتناسب با 
  .دئو با هم برابر خواهند شدیخود و

ک راسـت  یـ ء کلیشـ  ير بشـود، بـر رو  یل تصویفا یز اصلیبرابر سا قاًیدئو دقیء ویز شید سایاز داریکه ن یدر صورت
 يمشـاهده   يحـال بـرا  . دییـ م نمایقـاب تنظـ   يدئو را بـر رو یـ ء ویشـ . دییـ را انتخاب نما Restore sizeکرده و 

را   previewک راسـت کـرده و   یـ کل videoصفحه  يتخاب صفحات بر رود، از قسمت انیکه اعمال کرد یراتییتغ
  ) ALT+ F4( .دین صفحه خارج شویز مشاهده صفحه، از اپس ا. دیبفشار

،  "پخـش "ب مـتن داخـل آن هـا را بـه     ید، و به ترتییجاد نمایسبز و زرد و قرمز ا) حاً یترج(دکمه  3/در ادامه سه
د تـا مـتن و کلمـات    یـ ر دهییـ تغArabic ت فونت ها را بـه  ید اسکرپیفراموش نکن. دیر دهییتغ "توقف"و  "مکث"

درست آنهـا ، آنهـا را بـه صـفحه      ییدکمه ها و جا به جا يپس از مرتب ساز. ش داده شوندینما یرستبه د یفارس
ات آن بـاز گـردد، بـر    یخصوصـ  يد تا صـفحه  یک کنیپخش دو بار کل يدکمه  يد، حال بر رویکن) pin(سنجاق 

 يک بـر رو یـ محض کلشود که به  يزیبرنامه ر يکمه طوردن یا يد براید، حال بایک کنیکل scriptسربرگ  يرو
ل یـ ش فایدئو شروع به نمـا یو)  videoء یش( آن 
  . کند يریتصو

. دیـ ک کنیکل Add Action ين کار بر رویا يبرا
ــمت  ــاب کن step1 ،videoاز قسـ ــرا انتخـ د از یـ

 يرا انتخاب و بر رو step2  ،video.Playقسمت 
next در . دیک کنیکلstep3   ک قسـمت  یـ فقـط

ن یــا. باشــد یمــ object nameوجــود دارد کــه 
 یه شده است کـه در صـورت  ین تعبیا يقسمت برا

در صـفحه وجـود داشـته     videoء یکه چنـد شـ  
کـه شـما    ییدئویـ ء ویشـ  ين دستور بـرا یباشد ا

 Finish يحال بـر رو . د اجرا شودیکن یانتخاب م
  .دیرا بفشار okک کرده و یکل

  

                                                             
  سایز-  1

http://forum.v


 
http://www.vasva3.com                              http://forum.vasva3.com Page 79 

بـه   àAdd Action scriptاز قسـمت   یعنـ ی. دییـ ن دستورات را اعمال نمایز ایمکث و توقف ن يدکمه ها يبرا 
  .دییدکمه اعمال نما 2ن یا يرا بر رو video.stopو  video.Pauseب دستورات یترت

. ش داده شـود یر به صورت تمـام صـفحه نمـا   یل تصویآن فا يک بر روید که با کلیکن یطراح يد دکمه ایتوان یم
  .دیین دکمه اعمال نمایا يبرا را video. Set full screenد دستور ین کار بایا يبرا

آن  يبـرا  یمناسـب  يو جـا  1دیـ بگذار یو مـتن آن را خـال   Actionد و نام آن را بـه  ییجاد نمایک برچسب ایحال 
. ر خواهد کـرد ییلم متن آن تغیش فیش و عدم نماین بوده که بر اساس نمایجاد برچسب ایهدف از ا. دیانتخاب کن

 onموجـود،   يرا انتخاب و پس از سربرگ ها scriptسربرگ .دیک کنیبار کلدئو دو یء ویش ين کار بر رویا يبرا
play دیرا انتخاب کن .  

را بـه   Textو  Actionرا بـه   step2  ،object nameو از  step1  ،Lableاز . دیـ ک کنیکل Add Action يبر رو
"...playing" ف مـتن وجـود داشـته باشـد    در دو طـر  "   " يد عالمـت هـا  ید که حتماً بایدقت کن. دیر دهییتغ. 

Finish دیرا بفشار.  

د و مـتن  یـ را اجـرا کن  lable.settextن صـورت دسـتور   یز به همـ ین on stopو  on pause ينک در قسمت هایا
شـروع عبـارت    يدکمـه   يک بـر رو یـ ن کـار بـا کل  یبا ا. دیقرار ده "stop"و  "pause"ب یداخل آن ها را به ترت

playing مکث عبارت  يدکمه  يبر رو یکیکل"pause" توقـف عبـارت    يدکمـه   يک بر رویو با کل"stop"  در
پ یرا تا "playing"ز عبارت یصفحه ن on showدرست کار کردن، در  يبرا. شود یش داده میداخل برچسب نما

  . دیکن

  :اضافه کردن فلش  -

فایـل  .کلیـک کنیـد  یکـون  را انتخاب و یا بر روي آ Object ، Flashبراي اضافه کردن یک شئ فلش از منوي 
نیـز مـی     Swish Mx ساخته می شوند ولی با نرم افزار هاي دیگري مانند  Flash Mx هاي فلش توسط نرم افزار

پس بـه صـفحه   .توانید این فایل ها را تولید و براي جلوه و زیبایی و باال بردن گرافیک نرم افزار از آن استفاده کنید
  .شده فایل فلش داخل سی دي را وارد پروژه کنیدرفته و از مسیر ذکر  About weي 

ماننـد  ... تمام عملیات هاي عادي و مورد نیاز مثل جابجا کردن ، تغییر سایز و.شئ به صفحه موجوداضافه می شود
  .اشیاء دیگر می باشد

  

  :تنظیمات فلش -
                                                             

  .در آن قرار دهید) نقطه یا خط تیره.(پس یک عالمت مانند . برچسب ها را نمی توان بدون متن قرار داد- 1
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یـن شـئ در سـربرگ    تمـام تنظیمـات اصـلی ا   .بار کلیک کنید تا پنجره ي خصوصیات آن باز شـود  2بر روي شئ 
Setting  می باشد.  

Algin ment  :   این قسمت براي زمانی است که اگر شئ فلش شما از فایل فلش بزرگتر باشد ، نـوع قرارگیـري آن
  .در شئ را تنظیم می کند

Context Menu   :نوع نمایش منو را در هنگام کلیک راست کردن بر روي شئ نشان می دهد.  

د با کلیک راست کردن بر روي شئ فلش ، منـویی ظـاهر شـود ،بایـد شـئ را غیـر       در صورتی که نمی خواهی "
  .کنید) Disable (فعال

                                 
Quality  :میزان کیفیت فایل فلش را تعیین می کند.  

Scaling Mode  :داخـل شـئ را    ک کنید ، با این گزینه می توانید نوع قرارگیـري آن در چاگر شئ را بزرگ یا کو
  .بدین گونه که در داخل شئ قرار گیرد یا به نسبت سایز آن تغییر کند.تنظیم کنید

  .حال فایل را ذخیره کنید
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  :دیتوان ین فصل میان ایبا پا

  د،یدئو خود اضافه کنیک قاب عکس به وی -

  د،ییجاد نمایآن ا يد و کادر برایجاد کنیک عنوان ای -

  د،ییجاد نمایدئو به پروژه ایء ویک شی -

  د،یل کنیتبد)  full screen( ا به تمام صفحه یر داده ییدئو را تغیو ياندازه  -

  د،یینما) م یتنظ( قه خود سفارش  یدئو را طبق سلیء ویش -

  د،یجاد کنیا یکنترل يپروژه دکمه ها يبا استفاده از دکمه ها برا -

  .دیدئو بسازیش ویش حاالت نماینما يا برایپو یمتن -

  .شئ فلش به پروژه اضافه کنید-

  .تنظیمات شئ فلش را انجام دهید -
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  فصل هشتم 

  صدا

دکمـه هـا کـه     يبـرا  ییمثـال صـداها   يبرا. چند منظور ماست يها يد یس ين بخش هایاز مهمتر یکیصداها 
انتخـاب درسـت و بـه    که با ک متن یا موزیص دهد، و یا حالت دکمه را تشخینوع انتخاب و  یکاربر بتواند به راحت

ا یـ خودتـان و   ياز صـدا  یآموزشـ  يا يد یدر ساخت س یا حتید یرا به کاربر برسان ید مفهومیتوان یآن م يجا
صدا در پـروژه را   يل هایه کار کردن با فاین فصل، پایدر ا. دییبهتر مطالب استفاده نما يالقا يبرا يگریشخص د
پـروژه را   يره شده در فصل هشـتم را بـاز کـرده تـا ادامـه      یل ذخیصل فان فیشروع کار با ا يبرا. د آموختیخواه
  .میل کنیتکم

  ش فرضیپ ير صداهاییتغ -

 يبـرا  یکـ ی. ردیـ گ ین دکمه ها قـرار مـ  یا يصدا به صورت خودکار برا 2د، یکن یجاد میک دکمه را ایکه  یزمان
 2ن یـ ا. دیـ کن یک مـ یدکمه کل يکه رو یزمان يبرا يگریرد و دیگ یدکمه قرار م يکه نشانه گر ماوس رو یزمان

دکمـه   ين صداها بـر رو ید، ایکن یجاد میک دکمه ایکه شما  یم شده اند که زمانیاز برنامه تنظ یصدا، در قسمت
  .رندیگ یقرار م

بـر   project ين صـداها، از منـو  یـ ر اییتغ يحال برا
. د تا پنجره مربوطه باز شـود یک کنیکل Audio يرو

 Soundسـربرگ   يد بـر رو سربرگ موجو2حال از 
effect ــدر ا. دیــک کنیــکل ن ســربرگ دو قســمت ی

click , highlight  دیـ کن یمشاهده مـ .Highlight 
دکمه قرار  ياست که نشانه گر ماوس رو یزمان يبرا
دکمـه   يکـه بـر رو   یزمـان  يبـرا  clickرد و یگ یم
ک یــ Highlightر برچســب یــد، زیــکن یک مــیــکل

ش فـرض وجـود   یل پـ یـ نشـان دادن فا  يقسمت برا
د و یـ ک کنیـ نداشته باشـد، داخـل کـادر موجـود کل    

clear text دیرا بفشار.  
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در . دیـ ک کنیکل Brows يدکمه  يمورد نظرتان ، بر روپیش فرض به صداي  يض و انتخاب صدایتعو يحال برا
 يک بـر رو یـ کلسـپس پـس از   . دیـ ابیل مورد دلخواه خـود را ب ید تا فایل ها را امتحان کنیپنجره باز شده، تمام فا

  . دیک کنیکل ok يل مورد نظرتان بر رویفا

 يل مـورد نظرتـان بـرا   یـ اسـت پـس از انتخـاب فا   )  ogg( انتخـاب   يموجود بـرا  يل هایفا) پسوند(فرمت : تذکر
Highlight ين کار را برای، هم click يبر رو. دیز انجام دهین ok دیک کنیکل.  

  Sound effect يژه برایمات ویتنظ -

ک یـ  Auto Playدر . دیگر دارید يا چند دکمه با دکمه هایک ی ياز به متفاوت بودن صدایموارد شما ن یدر بعض
 Emailد و از آن جـا برچسـب   یـ برو) home page(  1ء وجود دارد، بـه صـفحه   یسفارش کردن ش يقسمت برا
Address ات از قسـمت  یپـس از انتخـاب برچسـب در پنـل خصوصـ     . دیرا انتخاب کنSound  ،Sound click  را

ک یـ کل click file يد حـال بـر رو  یر دهییتغ Customرا به  Sound click،Noneروبرو  ياز نوار کرکره ا. دیابیب
  .دیرا انتخاب کن د و یکن

  .را انجام می دهد Browseعمل همان    يدکمه : تذکر

را  )popler. Ogg(ل یـ ک فای يداخل گالر يل هایاز فا. باز خواهد شد select file يپنجره   پس از انتخاب
 يصـدا  Email Addressبرچسـب   يک بـر رو یـ در هنگام کلن کار یبا ا. دییک نمایکل ok يد و بر رویانتخاب کن

popler پخش خواهد شد.  

،  optionصـدا از قسـمت    ير انـدازه  ییـ تغ يبـرا : تـذکر 
volume 250تـا   0از   انـدازه ي صـدا   ( .دیر دهییرا تغ 
  )می باشد

(project à Audio à sound effect) 
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  ک متنیاضافه کردن موز  -

سـت موجـود در   ید، تـا ل یـ قـرار ده  یسـت یک را در لیک موزیشود که  ین امکان به شما داده میا Auto playدر 
کـاربر نـرم افـزار     يبـر رو  يادیـ ر زیتوانـد تـاث   یلم که میک فیک در متن یمانند موز. برنامه پخش شود ينه یزم

( ک یـ ا چنـد موز یـ ک یـ ت اضـافه کـردن   ین جا قابلیدر ا. دیرا انتخاب کن project ،Audio ياز منو. دداشته باش
م نمـود و  یتنظـ  یا به صـورت تصـادف  یب یتوان نوع پخش آن ها را به ترت یبه پروژه وجود دارد که م) یل صوتیفا
گـر در نـرم افـزار تـداخل     ید ییاد که در صـورت پخـش صـد   ییم نمایتنظ يزان صدا را به اندازه اید میتوان یز مین

  .دیایبوجود ن

 يرفته و وارد شـاخه   Galleryباز شد، به سربرگ  select Fileکه پنجره  یزمان. دیک کنیکل Addدکمه  يبر رو
music مانند  یلیاز آنجا فا. دیشو )short. Ogg (Acoustic folk يرا انتخاب و بر رو ok دیک کنیکل.  

 يکـه آن را بـر رو   یشود و زمان یبرداشته م یک کپیشما  یل انتخابید، از فایکن یمک یکل ok يکه بر رو یزمان
  :ردیگ یر قرار میر زیل در مسید، فایکن یت میرا DVDا یو  CDک ی

CD_Root\AutoPlay\Audio\AcousticFolk (short).ogg 

  .شما در آن قرار دارد يد یباشد که س یم يد یو سی، درا CD-Rootمنظور از : نکته

ــ ــتوان ین شــما مــیهمچن ــد فای ــن يگــرید يل هــای ــروژه اضــافه کن ی ــه پ ــز ب ــرا. دی ــردن آن هــا   يب ــب ک   مرت
بـرد  یاز صـفحه ک  F5د یـ بـا فشـردن کل  . دییل ها استفاده نماین و باال بردن فاییپا يبرا E يدهاید از کلیتوان یم

. شـود  یز نواختـه مـ  یـ تان ن یقیپروژه، موس يد که به محض اجرایکن یمشاهده م. دییرا باز نما previewصفحه 
مربوط بـه آن   يد تا صفحه یک کنیکل)  Videoصفحه ( دئو یدکمه و يبر رو preview ين صفحه یحال در هم
  .باز شود

د یـ چـرا کـه با  . محسـوب خواهـد شـد   راد نرم افزار شـما  ین جزء ایشود، ا یک قطع نمید که موزیکن یمشاهده م
دئو دوبـاره  یـ ان ویـ شـود و پـس از پا   Pause یل صـوت یـ دئو فایشروع ود که به محض یکن یطراح يبرنامه را طور

  .دیخارج شو Previewاز صفحه  .دیشروع به پخش نما

سـربرگ   يبـر رو . ات آن بـاز شـود  یخصوصـ  يد تـا صـفحه   یک کنیبار کل 2آن  يد و بر رویبرو videoبه صفحه 
script پس از انتخاب سربرگ . دیک کنیکلon show ود در موجـ  ياز سربرگ ها script  يبـر رو Add Action 
ن یـ ا. دییـ ک نمایکل next يو بر رو. دیرا انتخاب کن step2  ،Audio.Pauseو از  step1 ، Audioاز . دیک کنیکل

از، از ادامـه آن  ید تا در موقع نیاورید، به حالت مکث دربیاز نداریرا که ن یدهد که هر صوت یفرمان به شما اجازه م
  .دیپخش کن
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ک یکل finish يد بر رویرا انتخاب کن channel_Backgroundرا باز کرده  channel يست کرکره ایل step3در 
  .دیکن

کانال مـورد نظـر شـما     يد، که دستورات فقط بر رویکنمی صوت را انتخاب  ی، کانال خروج channelدر قسمت 
نه شـروع بـه   یآهنگ پس زم video يه م با خروج از صفحیخواه ین بار میا. دیرا انتخاب کن finishاعمال گردد، 
 Addک کـرده و سـپس   یـ کل on close يبـر رو  scriptموجـود در   ين کـار از سـربرگ هـا   یا يبرا. پخش شود

Action مانند قبل . دیرا بزنAudio از. دیرا انتخاب کن step2ي، بر رو Audio .play ک و یکلnext   دیرا بفشـار .
  .دیک کنیکل ok يبر رو. دیرا انتخاب کن finishد، یخاب کنرا انت channel_Backgroundاز کانال 

F5 د تا برنامه به صفحه یک کنیدئو کلیو ياول بر رو يدر صفحه . دیرا بفشارvideo   آهنـگ پشـت   . ابـد یانتقـال
  .دیخارج شو previewاز . کند یبازگشت دوباره آهنگ شروع به پخش م يک بر رویبا کل. نه قطع شدیزم

  

  یل صوتیک فایپخش و  يبارگذار -

ــمت  ــل آموختدر قس ــقب ــدا  ی ــه ص ــه چگون ــموز يد ک ــل   ی ــفحه را وص ــت ص ــک پش ــع کنی ــا قط ــال . دی   ح
وجـود   Auto playن امکـان در  یـ ا ایـ م، آیمجزا داشته باشـ  یل صوتیک فای ياز به اجرایم اگر نیم بدانیخواه یم

. دییـ ل مجـزا را وارد نما یت که چگونه فاد آموخین قسمت خواهیدر ا. م؟ بلهیکن يدارد که در برنامه آن را بارگذار
د تـا صـفحه   ییـ ک نمایـ بـار کل  2صـفحه   يد و بـر رو یـ ک کنیـ کل "About me" يصفحه  ين کار بر رویا يبرا

 يرا بـرا  Audio.Pauseد، مانند قسـمت قبـل دسـتور    یک کنیکل scriptسربرگ  يبر رو .ات آن باز شودیخصوص
channel- Background  درon show يبر رو Add Action دیک کنیکل.  

ــکل Audio.Load يبــر رو ، step2و از  step1   ،Audioاز  ــار nextک و ی  ، channelدر قســمت . دیرا بفش
user1- channeر برچسب یدر ز .دیرا انتخاب کنfilename, channel ل موجود در یبدان معنا که فا. وجود دارد
د یـ ن کانال استفاده خواهیکنترل آن از ا يرد و شما برایگ یقرار مuser1- channelن برچسب در کانال یمقابل ا
ک یـ کل ok يد را انتخـاب و بـر رو  یـ پروژه قـرار ده  يد بر رویخواه یرا که م یلیفا. دیک کنیکل يبر رو. نمود
  .دییم نمایتنظ True يز بر رویرا ن loopو  Play Automatic. دیکن

 back( ک اسلش بعالمت  2جدا کردن فولدرها از  يبرا filenameد در قسمت یکن یهمانطور که مشاهده م"
slash (}\\ {يدر تمام قسمت ها. استفاده شده است Auto play د یـ با... ل و یـ دئو، فایل انتخاب آهنگ، ویاز قب

 یاسـتفاده مـ   "\"ک یـ وجود دارد کـه از   Auto playدستورات در  يکسریچون . دیبک اسلش استفاده کن 2از 
ل شـده  یتشک "n"و حرف  "\"که از کاراکتر   "n\"مثال   يبرا.دهد یص میآن ها را تشخ Auto playکند که 
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از دیگـر دسـتورات   . اسـت   new lineمخفـف   nحرف  .ه شده استیتعب) Enterکار ( يپرش به خط بعد يو برا
  . ه جلو می بردب)  کاراکتر 14 -13حدود ( Tabاشاره کرد که متن را به اندازه ي یک   "t\"مربوطه می توان به 

  

  
را  channel- Background (Audio .play(و  .stop Audio) user1_ channel(رفتـه و   on closeبه قسمت 

  . دیک کنیکل ok يبر رو. دیآن اعمال کن يبر رو

کبـار آنهـا را   یم و یپـرداز  ید مـ یـ م کرده ایتنظ "About me" يصفحه  يکه برا ینجا به دستوراتیدر ا: يادآوری
  .دیپروژه دستورات را به وضوح مالحظه کن يم تا با اجرایکن یمرور م
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ک یـ سـپس موز . دیشو یمنتقل م "About me" يبه صفحه  "ما يدرباره " يک بر رویاول پس از کل در مرحله
 در. کنـد  یشده و شـروع بـه پخـش مـ     يل بارگذاریک فایدر مرحله سوم . دیآ یپشت صفحه به حالت مکث درم

 یک پشت صفحه دوباره شروع بـه پخـش مـ   یشده متوقف شده و در مرحله آخر موز يل بارگذاریمرحله چهارم فا
  .کند

  

   .دییره نمایبرد پروژه را ذخیصفحه ک ياز رو Ctrl +Sیبیترک يدهایبا فشردن کل 
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  :دین فصل آموختیان ایبا پا

  د،یر دهییش فرض برنامه را تغیپ يصداها -

  د،یک دکمه قرار دهی يمخصوص برا يصدا -

  د،یک متن به پروژه اضافه کنیموز -

  د،یک متن را متوقف کنیموز -

  د،یکن يل جداگانه بارگذاریک فای -

  .دیل را پخش و متوقف کنیفا -
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  فصل نهم 

  انتشار پروژه

م یبحـث خـواه  تـان  ) پروژه ( ساخت و انتشار برنامه  یعنی Auto playن مرحله از کار با ین فصل درباره آخریدر ا
  .کرد

  .دیره شده در فصل قبل را باز کنیل ذخیادامه کار فا يبرا

از  F7 يد از دکمـه  یـ توان ین کـار مـ  یـ ا يبـرا . (دیرا انتخاب کن publish  ،Build ياز منو

  .)دییبرد استفاده نمایصفحه ک

در . باز خواهـد شـد   publish projectپنجره 
 Build publish يقسمت مجزا 2ن پنجره یا

Target يگــریو د Description باشــد  یمــ
مربوط به انتخاب  Build publish Targetکه

ــونگ ــروژه و   یچگـ ــار پـ  Descriptionانتشـ
 Build publish Targetحات مربوط به یتوض
 Build publish Target به شـرح  . باشد یم
  .پردازم یم

  

  

  CD يت بر رویرا -

 DVD/CD Burnن بخـش  یـ موجود در ا يها نهیاز گز یکی
date يره یـ از بـه ذخ ید و نیان رسیکه پروژه به پا یزمان. است 

نــه را ین گزیـ د ایــد بایـ دار CD, DVD يم آن بـر رو یمسـتق 
 یاز بـه سـ  یـ ن کار نیا يالزم به ذکر است که برا. دیانتخاب کن

نـه را انتخـاب   ین گزیـ ا. دیـ تـر دار یرا يد يو يا دیـ تر یرا يد
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  .دیکن

  

( توپ کنـار آن   بر روي آن کلیک کنید تا یعنی
ک یـ کل next يبر رو. توپر شود) ییویدکمه راد

خـام درون  )  يد يو يد(  يد یک سـ ی. دیکن
. دیـ قـرار ده ) تریرا يو يو يد( تر یرا يد یس

 writerر برچسـب  یـ د در زیـ جد يدر صفحه 
Drive DVD/CD يســت کرکــره ا یک لیــ 

و یـ سـت را بـاز کـرده و درا   یل. دیکن یمشاهده م
 volumeلـد  یدر ف. دیـ خـاب کن تر خود را انتیرا

identilier ــام ســ . دییــخــود را وارد نما يد ین
د پسـوند آن  یـ باشـد کـه با   یشـما مـ  ) Auto runل یهمان فا(  ییل اجرای، نام فا executable file nameلد یف
"exe" بماند .Burn دیت باشیان رایزده و منتظر پا را.  

  ISOل یفا يره بر رویذخ -

شـما   يد یج از سـ یمیک ای ISOل یدر اصل فا. میپرداز یم ISOل یفا يل ها بر رویفابه ضبط  يدر قسمت بعد
بـا پسـوند    یلید آن را به صـورت تـک فـا   یتوان ید، میخام همراه نداشته باش يد یکه سیدر صورت یعنی. باشد یم

ISO يد یت سیرا يد و بعداً با برنامه هایدرآور  )Nero, clone, Alcohol  ( ... یسـ  يرده و بـر رو آن را باز کـ 
 ISO يشـود و بـر رو   یبـاز مـ   publish project) پنجـره  ( يصـفحه   F7 يبا فشردن دکمـه  . دیت کنیرا يد

image ک کرده و یکلnext در قسمت . دیرا بزنfile name ل یـ ر فایمسISO   و در قسـمتvolume identifier 
  .ره گرددیر ثبت شده ذخیر مسل دید تا فایک کنیکل Build يبر رو. دییرا وارد نما يد ینام س

 

.iso 

http://forum.v


 
http://www.vasva3.com                              http://forum.vasva3.com Page 91 

البتـه  (  closeبا کلیـک بـر روي   . کلیک کنید finishبر روي . منتظر باشید تا عملیات ذخیره سازي به پایان رسد
  شاخه مربوطه باز شده و شما فایل ساخته شده را می بینید )تیک خورده باشد output folder openاگر 

را عالمـت   publish project  ،Enable Auto play featureمراحـل کـار بـا     ید در تمامیتوجه داشته باش: نکته
د بـه  یـ ل وجود نداشـته باشـد با  ین فایکه ا یدر صورت. شود یساخته م iniل با پسوند یک فاین کار یبا ا. دیدار کن

ک کنـد  یکل Auto run. Exe يرا باز کرده و بر رو يد یکاربر س یعنی. اجرا شود Auto runل یفا یصورت دست
  .اجرا شود Auto runتا 

  )سک سختید( سک یهاردد يره رویذخ -

 يل هـا یـ ن بار روش ساخت فایا. دیمربوطه را باز کن يپنجره  publishو انتخاب  project يمنو يک بر رویبا کل
ت یـ را يد یسـ  يد بعـداً آن هـا را بـر رو   یـ توان ین کار میکه با ا. ح خواهم دادیسک را توضیهاردد يپروژه بر رو

  .دییانه خارج نمایرا يآنها را از رو یجانب يمانند حافظه ها یلیا با وسای.دیکن

  .دیرا بزن nextک و یکل Hard drive folder يبر رو

  
ن شـاخه  یا. دیره شوند را وارد کنیآن ذخ يل ها بر روید فایخواه یرا که م يشاخه ا output folderدر قسمت  

ن پوشـه را  یـ ات اید محتوید، بایدار يد یس يل ها بر رویت فایکه قصد را یانزم یعنی. شما را دارد يد یحکم س
  .ان رسدیبه پا يره سازیات ذخید تا عملید و منتظر باشیک کنیکل Build يبر رو. دیت کنیرا
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شـاخه   )ک خورده باشـد یت output folder openالبته اگر (  close يک بر رویبا کل. دیک کنیکل close يبر رو 

منتقـل شـوند    يد یسـ  يد تماماً بر رویل ها باین فاید که اینیب یداخل آن را م يل هایطه باز شده و شما فامربو
  .ح کار کنندیتا برنامه به طور صح

  
  ل فشردهیساخت فا -

 يبـر رو  uploadا یـ و  E-mail يله یرا بـه وسـ   Auto playل ساخته شده توسـط  یفاک ید یاوقات مجبور یبعض
شـخص   يل ها را تک تک براید تمام فایتوان ین کار نمیا يد، برایبرسان يگریبه شخص د web در یخال يفضاها
د کـه پـس از   ییجاد نمایا یلین برنامه فاید توسط ایتوان یکار شما را آسان کرده ، چرا که م Auto play. دیبفرست

ل هـا پـاك   یو پس از اتمام کار، فا کرده و از آنجا بخواند يندوز بارگذاریو tempخود را درون  يل هایباز شدن فا
  . بماند یل باقیفا 1شوند و دوباره همان 
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ن یـ کـنم از ا  یشنهاد مـ یپ)  mb 700- 600(اد باشد یل شما زیکه حجم فا یالبته الزم به ذکر است که در صورت
 یا حتـ یـ ود و ش يسپر tempل ها داخل یفا يبارگذار يبرا يادیچرا که امکان دارد زمان ز. دینه استفاده نکنیگز
  .روبرو شود خطا غامیت را نداشته باشد و کاربر با پین ظرفیندوز در آن نصب است ایکه و يویدرا

 يرا انتخـاب کـرده و بـر رو    web/ Email executableد و یـ کن یرا فراخـوان  F7  ،publish projectبا فشردن 
next دیک کنیکل.  

  
است کـه برنامـه در    یزمان يبرا Show progress windows. دیل را انتخاب کنیر فایمس file nameدر قسمت  

ش داده یبه کـاربر نمـا   windows titleلد یمتن درون ف. باشد یم tempل ها در یفا) کردن کپی( يحال بارگذار
  .دیرا بزن closeک کرده و سپس یکل Build يبر رو. شود یم

  
 یمـ  يم شـده، بارگـذار  یغـام تنظـ  یش پیل ها بـا نمـا  ید که فایکن یل ساخته شده مشاهده میفا يک بر رویبا کل 

  .شوند
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  يد یل ها در داخل سیکردن فا یمخف -

ــر رو ــزار    CD يب ــرم اف ــراه ن ــرار دارد Ultrs-isoهم ــا. ق ــه ی ــین برنام ــا  یک ــه ه ــرا ياز برنام ــی    يد یت س
شـود   یاعـث مـ  ن کـار ب یـ ا. میکنـ  یرا مخف يد یداخل س یاصل يل هاین نرم افزار فایم با ایخواه یم. باشد یم
ن کـار پـس از نصـب    یـ ا يبـرا . شود، برنامه اجرا نشود یم یدر داخل هارد کپ يد یداخل س يل هایکه فا یزمان

د را بـه داخـل برنامـه    یـ جـاد کـرده ا  یا Hard drive folderرا که توسط قسمت  ییل هایفا Ultrs-iso يبرنامه 
  .دیباز کن Ultrs-isoبا  ساخته شده توسط نرم افزار را isoل یا فای. دیکن يبارگذار

 Advance Hideک یـ سپس ت. دیرا انتخاب کن propertiesک راست کرده و یکل Auto playفولدر  يحال بر رو
رام گذاشـته و آن را   يد یداخل سـ  يد یت سیپس از را. دیت کنیرا را يد یسپس س. دیرا بفشار okد و یرا بزن

open يد که شاخه یکن یمشاهده م. دیکن Auto play وجود ندارد يد یدر س.  

 یمالحظـه مـ  . دیـ سپس آن را اجـرا کن . دیکن یسک کپیاز هاردد یقسمت يرا رو يد یل موجود در سیفا 2حال 
  .شود یظاهر م ییغام خطاید که پیکن
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  :دین فصل آموختیان اید، با پایان رسیز به پاین فصل نیا

  ست؟یمنتشر کردن پروژه چ -

  د،یت کنیرا يد یس يپروژتان را بر رو -

  د،یه کنیاز پروژه تان ته isoج با پسوند یمیل ایک فای -

  د،یجاد کنیهارد ا يل ها را بر رویفا -

  د،یه کنیل ها تهیفا یل فشرده از تمامیک فای -

  .دیکن یمخف يد یل ها را داخل سیفا -
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 فصل دهم

   1ل آغازگریه فایاصول ته

س خواهد یتدر يد یخودکار س يدر اجرا) Auto play(ازگر ل آغیفا يه یاصول ته يکسرین فصل به شما یدر ا
ـ یخود بساز يد یس يل آغازگر برایک فاید یتوان یز مین فصل نیاگر چه شما بدون دانستن اطالعات ا. شد  ید ول

ط متفـاوت بـه آن گونـه کـه     ید که در شـرا یکن یطراح يل خود را طورید فایتوان ین فصل میبا آموختن مطالب ا
  .دید را انجام دهینکه تا کنون آموخته ایشرفته تر از ایات پیا عملید عمل کند و یاز داریشما ن

جـاد  یآغـازگر ا  يد بـرا یجد يک پروژه یم و یریگ یکمک نم یقبل يگر از پروژه هاین فصل دیشروع کار با ا يبرا
  .میکن یم

 يان صورت پس از اجـر یر ایدر غد یرا انتخاب کن new ينه یگز file يباز است، از منو Auto play ياگر برنامه 
د و یـ بگذار part 1Aنـام پـروژه را   . دیـ را انتخـاب کن  Create A New Project يبـر رو  Auto play يبرنامـه  

Blank project دیرا انتخاب کن .  

  غامیک پیش ینما -

. میـ از داریدکمه ن کین کار ابتدا به یا يبرا. باشد یغام به کاربر میک پیش ین فصل مربوط به نماین آموزش ایاول
د و یـ ک کنیـ بـار کل  2آن  يجاد دکمه بـر رو یپس از ا. دییجاد نمایا à Button Object ریک دکمه از مسین یب

  .دییپ نمایر را تایدر خط اول عبارت ز. دییرا انتخاب نما scriptسربرگ 

Dialog.Message ("Hello", "Welcome to my program...") 

،   step2و از  step 1 ،Dialogاز  Add Action يد بـا انتخـاب دکمـه    یـ توان یط مـ ن خـ یـ پ ایـ تا يالبته به جا
Dialog. Message دیپ کنیانتخاب و متون باال را در آن تا را.  

غـام هـا   ین پیـ کاربر ا يبرا ید چرا که فقط زمانیکن یسینو ید فارسیتوان ینم scriptالزم به ذکر است در قسمت 
ستم کـاربر نصـب شـده    یس يبه طور کامل بر رو یفارس يو فونت ها یزبان فارس شود که یش داده مینما یفارس
  .دیک کنیکل ok يبر رو. باشد

F5 دیغام را مشاهده کنید تا پیک کنیدکمه کل يبر رو .دیرا بفشار .Ok  را فشرده و ازpreview دیخارج شو.  

                                                             
1 -Autoplay 
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  یر متنیک متغیاستفاده از  -

که بـا اسـتفاده   . باشد یاعداد و کاراکترها م يره سازیذخ يبرا یر مکانیمتغ .ر خواهم پرداختیف متغیابتدا به تعر
مثـال بـه    يد بـرا یـ ده یگـر را انجـام مـ   ید يو کارهـا ) یاضیات ریعمل( ق یل جمع و تفریاز قب ییاز آن ها کارها
  :دیر توجه کنیدستورات ز

a=1 ; 

b= 2 ; 

c= a + 2 * b;  

را  aبـه عـالوه عـدد     bو دو برابـر   bر یـ را داخل متغ 2و  aر یل متغرا داخ 1دهد که عدد  ین دستورات نشان میا
  .دهد یقرار م cر یداخل متغ

ات یدر خصوصـ . میدهـ  یانجـام مـ   یر متنـ یـ ک متغیـ را با استفاده از )  Dialog.massage( ن قبل ینجا تمریدر ا
  :ابتدا دستور  on showد و در قسمت یبرو scriptدکمه به سربرگ 

 ;Temp= "welcome To my program"  

  .دییپ نمایر تایرا به صورت زDialoy . massage و سپس دستور

Dialog. Message ("Hello " , Text);  

ک یـ د آن را به عنـوان  یبا Auto playن است که  یم، منظور ایده یقرار نم textدر اطراف "  "که عالمت  یزمان
در  یه صورت رشـته متنـ  ن کلمه بیا) "Hello"مثل ( تن در اطراف م"  "در صورت قرار دادن یر بشناسد ولیمتغ

  .شود ینظر گرفته م

غـام  ید تا پیک کنیدکمه کل يبر رو. دییاجرا نما project à previewرا از  previewک کرده و یکل ok يبر رو
 د ویـ ات دکمـه برو یدر صـفحه خصوصـ   scriptحال دوباره به سـربرگ  . دیخارج شو previewسپس از . دینیرا بب

  .دیغام رامشاهده کنیپ previewگر با استفاده از یبار د. دیر دهییتغ "Temp= "welcomeرا به  textعبارت 
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ن یـ ا. ر عبارت داخل آن را خواهـد داشـت  ییتغ ییتوانا Dialoy.messageغام یر پیید که بدون تغیکن یمشاهده م
د بـا اسـتفاده از   یـ توان ید، میک برنامه داریدر دستور  يادیکه تعداد ز یمثالً زمان. دارد يادیز يموضوع کاربردها

ر ، عبـارت  یـ ن متغیـ ر اییـ د که با تغین کنییکل دستورات تع يبرا) ات پروژه یدر صفحه خصوص(  یر کلیک متغی
  .ر کندییز تغیمربوط به هر دستور ن

  )if( یاضافه کردن دستور شرط -

شـکل  . دیت را داریک وضعیا چک کردن یز یچند چسه یاز به مقایدارند که شما ن ییکارآ یزمان یدستورات شرط
  :باشد یر میبه صورت ز ifه دستور یاول

if (شرط) then 

    --شوند یکه در صورت درست بودن شرط انجام م یدستورات

end 

ن یـ د کـه ا یـ ار داریـ در اخت يوتریستم ثبـت نـام کـامپ   یک سیم شما یفرض کن. کنم یک مثال آغاز می با در ابتدا
) کـاربر (د سـن شـخص   یـ ن کار ابتـدا با یا يبرا. کند یسال است را ثبت نام نم 15ر یکه سنشان ز يستم افرادیس

  :پس. گرفته شود

از  scriptسـپس بـه سـربرگ    ) object à input. (دیـ را بـه صـفحه اضـافه کن    inputء یک شیاول  يدر وهله 
از  Add Actionاز انتخـاب  پـس  .) دیـ ن بخش را پاك کنیدر ا ددستورات موجو. (دیات دکمه برویصفحه خصوص
input ,step1  و ازstep2  ،input.gettext  را انتخاب وnext در . دیرا بفشارstep3  ،object name  يرا بـر رو 

input 1  و متنresult variable  را بهage دیر دهییتغ .  

  .دییپ نمایر را تایعبارات ز يسپس در خطوط بعد. دیک کنیکل finish يبر رو

age = Input.GetText("Input1"); 

if (age =="")then 

Dialog.Message ("Oh...","Pleast Type Your Age..."); 

elseif 1 (age<"15")then 

S=15-age; 

Dialog.Message ("Sorri","You're Age for sign up "..S.."Year low"); 

                                                             
  .در ادامه توضیح خواهم داد-  1
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Application.Exit (); 

end 

سـن  شد، به کاربر پیغامی میدهد ولی اگر عدد را کاربر وارد کـرده باشـد ،   اگر عددي وارد نشده بان جا ابتدا یدر ا
 then , end يکلمـه   2ن یب یباشد، دستورات 15که سن کمتر از  یشود، در صورت یسه میمقا 15شخص با عدد 

  .شود ین صورت انجام نمیر ایشود و در غ یاجرا م دقرار دار

  
  :مثال. دیاستفاده کن== د از عالمت یک عدد بایر با یک متغیبا ر یسه برابر بودن دو متغیمقا يبرا: تذکر

if (year == "1369") then 

-- دستورات   

end  

  

  .دیاستفاده کن ~= ر از عالمت یمتغ 2نابرابر بودن  يسه یمقا يبرا: تذکر

  :مثال

if (year ~= "1369") then 

-- دستورات   

end  

حات برنامـه  یضـ شود و به اصـطالح بـه تو   یدر برنامه خوانده نمشوند  ینوشته م --که در مقابل  یینوشته ها "
  :در صورتی که نیاز به دادن توضیحات در چند خط را دارید باید به صورت زیر عمل کنید.معروفند

--[[ 

 توضیحات
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 چندخطی

 شما

]]      

  .باشد یر میبه صورت ز ifدستور  يفرم بعد

if (شرط) then 

--دستورات  

else 

--دستورات  

end 

در فـرم دوم   یشد ول یاجرا نم ين است که دو فرم اول اگر شرط درست نبود، دستوریا ین فرم با فرم قبلیفرق ا
  .شود یجاد میا یاگر شرط اشتباه باشد، دستورات

if (age <15) then 

Dialog.Message ("Sorri","Your Age for sign up "..S.."year low"); 

Application.Exit (); 

else 

Dialog.Message ("Ok","Your Age is True"); 

end 
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رد یعدد قرار گ 2ن یسه شوند که عدد مورد نظر بیمقا يطور ifموارد الزم است اعداد توسط دستور  یدر بعض"
  .N < 3 > 8شود، مانند  یده میاد دیز یاضیکه در توابع ر

  .دییاستفاده نما andد از دستور ین کار بایا يبرا

if (N>3) and ( N<8) then 

 دستورات--

end 

  .دیر عمل کنید به صورت زیبا)  x<2ا ی x>5اگر ( چک کردن به صورت  يبرا

if (N>5) or( N<2) then 
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 دستورات--

end 

  ک شمارهیامتحان  -

صـفحه   يک دکمـه رو ی. دیجاد کنید ایک پروژه جدیشروع  يبرا.می پردازم ifبه یکی دیگر از کاربردهاي دستور 
در خـط اول  . دیـ برو scriptبه سـربرگ  . ات باز شودید تا صفحه خصوصیک کنیبار کل 2آن  يد، بر روییجاد نمایا

  .دیپ کنیر را تایز دستور زیدر خط دوم ن. دییپ نمایرا تا N=N+1دستور 

Button.SetText (this,"Click Count: "..N); 

ن دسـتور  یـ از اء یک شـ یـ دسـتورات   کـه در داخـل   یزمـان . باشد یم "ء ین شیهم" يبه معنا thisن خط یدر ا
تعـداد دفعـات    N..نطـور  یهم. ء اسـت یء مورد استفاده مـا همـان شـ   ین است که شید، منظور ایکن یاستفاده م

  .دهد یک را نشان میکل

 ين صـورت کـه از منـو   یبـد . دییـ پ نمایـ صفحه تا on preloadرا در  N=5 د دستوریکار با ين مرحله یدر آخر
page يبر رو properties د و در قسمت یک کنیکلscript  آن در قسمت on preload،  

 N=0;    

  .دییپ نمایر را تایدستورات ز) ات دکمهیخصوص(  on clickحال در قسمت . دیپ کنیرا تا

If (N>5) then 

Dialog.Message("","Your Account is Low...Please sharj This.");  
end 

  .دیرا بفشار F5مشاهده  يبرا

در  registry.setvalueو بـا اسـتفاده از   ) ءیدسـتورات شـ  (  Add Actionدر  registryد از قسـمت  یتوان یم"
  .نرم افزار کنترل شود يد تا تعداد دفعات اجرایرا ثبت کن N يستریاز رج یقسمت

  

  ک حلقهیبه کار بردن  -

)  Loop( دسـتور حلقـه    ازن کـار  یـ ا يبرا. میک دستور را به طور مکرر تکرار کنیم که ین داریاز به این یدر مواقع
  .ر استیم که فرم آن به صورت زیکن یاستفاده م
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For  نام متغیر   do میزان پرش ,انتها,ابتدا=

--)دستورات( دستور   

End 

  :مثال  يبرا

For p=2,20,2 do 
Dialog.Message("",p); 

End 

  .ر خواهد بودیخط ز 10قاً برابر یخط دق 3ن یا

Dialog.Message("","0"); 

Dialog.Message("","2"); 
Dialog.Message("","4"); 
. 

. 

. 

Dialog.Message("","20"); 

 

  .میکن یرا با هم جمع م 1000تا  1ن دستور اعداد ین با استفاده از ایتمر يبرا

  .دیپ کنیر را تایدکمه دستورات ز scriptدر . دیک دکمه درست کنیآن  يجاد کرده و بر روید ایجد يپروژه  1

Sum=0; 

For i=1,1000 do 

Sum=Sum + 1; 

end 

Dialog.Message("Sum","1+2+3+…+999+1000= " ..Sum); 
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  :باشد یر میخط ز 1002ن پنج خط برابر یا

N=0; 

N=N+1; 

N=N+2; 

. 

. 

. 

N=N+1000; 

Dialog.Message("Sum","1+2+3+…+999+1000= " ..Sum); 

OK  را فشرده وF5 پس از مشاهده از . دیرا بزنpreview دیخارج شو.  

  

  جاد توابعیا -

ــرا  ــع ب ــ يتواب ــار و پره یراحت ــک ــ  ی ــتورات م ــرار دس ــل   یز از تک ــرم اص ــه ف ــد ک ــورت ز  یباش ــه ص ــآن ب   ر ی
  :باشد یم

  functionنام تابع  )  يورود( 

    --دستورات

End  

  .مربوطه باز شود يد تا صفحه یرا انتخاب کن project ،Global function ياز منو

 Global function و  یکه در تمام پـروژه قابـل دسترسـ    ییرهایف توابع و متغیتعر ياست برا یقت مکانیحق در
  :ر ید، با دستورات زیف کنین قسمت تعریدر ا 5و مقدار  Nبا نام  يریمثال اگر متغ يبرا. باشد یر مییتغ

6  =sum  

Sum = N + sum;  
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یک صفحه تعریف کنیـد ، قابلیـت دسترسـی بـه      را در Nولی اگر .باشد یم 11برابر  sumمقدار در هر صفحه اي 
  .آن را در صفحه اي دیگر نخواهید داشت

  .دیپ کنیر را تایدستورات ز Global function يحال در پنجره 

function Hi(Name) 

Dialog.Message("Hi","Hello To my dr user ,"..Name); 

end 

  .دیک کنیکل ok يدر انتها بر رو

ر را یـ عبـارت ز  on clickات آن و در قسـمت  یاز صفحه خصوصـ  scriptده و در سربرگ جاد کریک دکمه ایحال 
  :دیپ کنیتا

Hi("Mr.Heydari"); 

  .را وارد تابع خواهید کرد "Mr.Heydari"مقدار  Hiیعنی با خواندن تابع 

F5 از . دیغام را مشاهده کنیپ. کنید ک یدکمه کل يفشرده و بر رو راpreview  گـر  یبـار د . دیخارج شـوGlobal 
function دیپ کنیر را تاید و در خطوط بعد دستورات زیرا باز کن.  

function GetName() 

local name = Dialog.Input("Get Name…","Enter Your Name"); 

return name; 

end 

. دیبپرسـ  د نـام کـاربر را  یـ ک خط دستور بتوانیبرنامه فقط با  يشود تا شما هر کجا یته مشک بار نوین دستور یا
Local  ر ین معناست که متغیبدname ارزش است در خارج تـابع نـه مقـدار نـه ارزش      ين تابع دارایفقط در هم
  .دیپ کنیر را تایحال دستورات داخل دکمه را حذف کرده و دستورات ز. دارد

esm=GetName(); 

Hi(esm); 

  .خارج شوید previewاز .دیپروژه را مشاهده کن F5با 

  ستورات دکمه را پاك کرده و به گر دیبار د 
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Hi(GetName()); 

ن خـط بـا خطـوط    ید ایکن یمشاهده م. دیرا باز کن previewپنجره  F5ک کرده و با یکل ok يبر رو. دیر دهییتغ
  .دهد یمشابه انجام م یندارد و عمل یفرق یقبل

  
  

دسـتورات را داشـته    يکسـر یاد از یز ي از به استفادهیکه ن یزمان. ن دستور بودیاز کاربرد ا یکوچک ين نمونه یا 
  .شود یم ییز صرفه جویقت، در زمان نداال بردن بچرا که عالوه بر . باشد ین کار استفاده از توابع مید بهتریباش

  

  

  

  

  منوبار -

ن یـ دارد کـه در ا  ير ضـرور یـ د امـا غ یمنو در نرم افزار نقش مف
  .ح و آموزش ساخت آن خواهم پرداختیبخش به توض
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 show menu barک یـ در پنجره باز شـده ت . دیک کنیکل menu bar يبر رو project ياخت منو از منوس يبرا
  .تا منو بار فعال شود) دیفعال کن(د یرا بزن

 

ک یـ کل Main Menu &2 و  Main Menu &1  يتـک تـک بـر رو    menu bar يد رنگ پنجـره  یدر کادر سف 
  .دیآن را حذف کن T يک بر روید و با کلیکن

  

منـو بـوده و    يبـه عنـوان شناسـه     IDن یـ ا. دییرا وارد نما 100شماره  Menu IDدر . دیک کنیکل Add يروبر 
ن یـ ر ایـ در ز. دیـ پ کنیرا تا file&عبارت  New Item يبه جا textدستورات در قسمت  ياست و برا یاختصاص

  :د که عبارتند از یکن یبخش مشاهده م 3 يلد ورودیف

Enable  :ک داشتن فعال استیدر صورت ت( ر فعال بودن منو است یا غیفعاب  يبرا(  

Clecked  :ک نداشتن منو است،یا تیک دار بودن یت يبرا  

Seprator  :است یاصل يمنوها ير شاخه هایز يخط جداکننده ا.  

File  را انتخاب کرده و دوبارهAdd دیرا بزن .Menu ID  قرار داده و  101را برابرtext  را به&Exit دیدهر ییتغ.  

در عبـارت   یعنـ یشود  یده میکش یخط) کاراکتر(ر آن حرف یم، زیکن یاستفاده م یقبل از حرف &هرگاه از  "
  .شود یش داده مینما Exitبه صورت  textباال متن داخل 

. که انتخاب شده انـد از حالـت انتخـاب خـارج شـوند      یید، تا منوهایک کنیبار کل 2د یسف ياز صفحه  یدر قسمت
  .دیرا بفشار okدو یر دهییتغ 201را به  يد يو آ Helpد و نام را به یک کنیکل Add يرو دوباره بر

تم یـ آ ير مجموعـه  یـ د زیتم جدید، آید بسازیجد یتمیتم انتخاب باشد و آیک آیکه  ید که زمانیکن یمشاهده م
اگـر مـی خواهیـد    .دریـ گ یقـرار مـ   یاصـل  يتم به عنوان منویانتخاب نشود، خود آ یتمیاگر آ یول. شود یم یقبل

بـر   .استفاده کنیـد   منویی را زیر مجموعه منوي دیگر کنید یا از زیر مجموعه ي آن در آورید از دکمه هاي
ک از منوهـا ، از  یـ هـر   يبـرا  یسـ یبرنامـه نو  يحال برا. دیخارج شو Menu barد تا از پنجره یک کنیکل ok يرو
پ یـ ر را تایـ د حال دسـتورات ز یرا انتخاب کن on menuد و سربرگ یک کنیکل Actions يبر رو project يمنو
  .دیکن

If (e_ID==101) then 

Application exit (); 
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If ( e_ID = 201) then 

Dialog.message ("about’, "created by H.H") 

End 

  .دیپروژه را مشاهده کن F5د و با فشردن یک کنیکل ok يبر رو

  بزرگ و کوچک بودن حروف-

  Auto Playدر برنامـه ي  .توضیح خـواهم داد، دربـاره ینـام گـذاري و اسـتفاده از متغیرهاسـت      اولین مطلبی که 
متفاوت است و مقـدار هـاي    ABCDبا متغیر  ABCdبدین معنا متغیر .حروف بزرگ و کوچک با یکدیگر متفاوتند

مـثالً بـه دو کلمـه    .این تفاوت در نوشتن کلمات، در دستورات نیز صادق است.مجزایی را داخل خود نگه می دارند
End  وend از ... کلمه یکسان است ولـی اگـر در پایـان حلقـه هـا یـا       2در ظاهر و براي ما این .توجه کنیدEND 

یـا  .در دسـتوراتتان هسـتید    end، نرم افزار آن را نمی شناسد و در حقیقت شما ملزم به اسـتفاده از   استفاده کنید
  را نرم افزار به عنوان دستور قبول نخواهد کرد dialogمتفاوت است و  dialogبا  Dialogکلمه ي 

  

  نوشتن دستورات -

نیز در این برنامه همین کار را انجـام مـی    Enter.به عنوان جدا کننده دستورات است ";"عالمت  Auto Playدر 
  پس دستورات را به صورت هاي زیر در یک خط یا خطوط بیشتر می توان تایپ کرد.دهد 

1) 

a=2;b=3 

2) 

a=2 

b=3 

3) 

a=2; 

b=3; 

  متغیرهاي تعریف نشدنی-

  ...در انتخاب نام متغیرها شما مجاز به انتخاب هر کلمه اي خواهید بود غیر از کلمات زیر
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and , break ,do ,else ,elseif ,end ,false ,for ,function ,if,in ,local ,nil ,not ,or , repeat ,return 
,table ,then ,true ,until ,while 

  

  جدول -

مـی توانیـد اطالعـات     به طوري که با تعریـف یـک متغیـر ،   .در این نرم افزار امکان دیگري به نام جدول وجود دارد
  :مانند.زیادي را در آن قرار دهید

1) 

Class = {"Hamed", "Ali", "Mohammad"}; 
Dialog.Message("Second Name in the List", Class[2]); 

2) 

t = {}; 
t.FirstName = "Hamed"; 
t.LastName = "Heydari"; 
t.Occupation = "Student"; 
Dialog.Message(t.FirstName, t.Occupation); 

  

 

  

  Whileدستور -

  :می باشد که فرم آن به صورت زیر است  Whileاز دیگر دستورات حلقه ، دستور 

While شرط do 

 دستورات--

end 

  :مثال
a = 1; 
while a < 10 do 
a = a + 1; 
end 
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  repeatدستور -

  .با فرم زیر است  Repeatدستور  یکی دیگر از دستورات حلقه ،

numLoopCount = 0; 

repeat 

 دستورات شما -- 

 numLoopCount = numLoopCount + 1; 

until numLoopCount == 10; 

  شمارش حروف-

  .براي شمارش حروف در یک متن باید از دستور زیر استفاده کنید

String.Length(twister); 

  :مانند

Matn = "Salam.Omidvaram Haletoon Khoob Bashe....."; 
num_c = String.Length(Matn); 
Dialog.Message("That tongue twister has:"..num_c .. " characters!"); 
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  :د چگونهین فصل آموختیان ایشما پا 

  د،یش دهیغام نمایک پی -

  د،یاستفاده کن یمتن يرهاییاز متغ -

  د،یاستفاده کن ifاز دستور  -

  د،یک شماره را امتحان کنی -

  د،یر دهییک دکمه را تغیمتن  -

  د،یاستفاده کن)  for( از دستور حلقه  -

  .دیک تابع بسازی -

  فرق بین بزرگ و کوچک بودن حروف در متغیر ها -

 انواع نوشتن دستور -

 ها نیستید متغیرهایی که مجاز به انتخاب آن -

 روش ساخت جدول -

 Whileدستور  -

 شمارش حروف -
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  :فصل یازدهم 

  )1(اکشن ها 

می پردازم تا بتوانیـد  ) Script در قسمت(ها Actionبه توضیح مختصر درباره ي تمام  ل و فصل بعديدر این فص
یاز بیشتري بـه آن هـا داریـد    همینطور اکشن هایی که احساس کنم ن.بهترین برنامه ها و پروژه ها را طراحی کنید

را توضیح بیشتري می دهم و در صورتی که نیاز به دانستن اطالعات بیشتري داشتید می توانیـد از طریـق سـایت     
  http://www.vasva3.comبا من یا دوستان فعال در فروم در میان بگذارید تا مشکلتان حل شود.  

  :مت شروع می کنمسمی روم و کار این فصل را با این ق Applicationهاي قسمت  Actionبه سراغ  ابتدا 

Application.Exit  :خروج از نرم افزار که فرم اصلی آن به صورت زیر است.  

Application.Exit(); 

Application.ExitScript : بلوك اسکریپت موجود خارج می شوداز. 

Application.GetCurrentPage  :بازگرداندن نام صفحه اي کاربر که در آن حضور دارد.  

Application.GetLastError  :مثال اگر فایلی را پرینت گرفته اید و انجام (بازگرداندن آخرین خطاي رخ داده
  :مثل.)این دستور خطا را نشان می دهد  نشده ،

File.Print("AutoPlay\\Docs\\About H.H.pdf"); 
error = Application.GetLastError();. 
if (error ~= 0) then 
    Dialog.Message("Error", _tblErrorMessages[error], MB_OK, MB_ICONEXCLAMATION); 
end 

Application.GetMenu : فعال یا غیر فعال بودن و  ، متن) آي دي(شماره(منوهابازگرداندن اطالعات ،(...  

Application.GetPageProperties  :بازگرداندن خصوصیات و اطالعات صفحه 

Application.GetPages  :بازگرداندن نام صفحات موجود در پروژه 
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Application.GetPageScript  :رویدادهاي  ي نوشته شده در صفحه در) اسکریپت ها(بازگرداندن اکشن ها
  ) OnShowمانند رویداد (مشخص

Application.GetWndHandle  : کاربرد براي مخفی و ظاهر کردن صفحات(ره پنجرهشمابازگرداندن( 

Application.LoadActionPlugin : فایل با فرمت  بارگذاريlmd )فایل هاي پالگین اکشن ها(  

Application.LoadScript : فایل هاي  بارگذاريlua )اسکریپت هاي ذخیره شده از قبل(  

Application.LoadValue : با که دستور یک بارگذاري Application.SaveValue است شده ذخیره. 

Application.MakeKeywordIndex :  ساخت یک جدولKeyword مانند (براي یافتن آن در مواقع نیاز
bookmark (  

Application.Minimize  : کمینه کردن نرم افزار درTaskbar ) اگر درSetting پروژه تغییر نداده باشید(  

Application.Restore:دن صفحه به اندازه و موقعیتی که قبل از بازگردانMinimize داشته.  

 Application.RunScriptFile : اجراي فایلlua 

Application.SaveValue  : ذخیره یک داده در قسمتUser  ویندوز براي استفاده از آن در زمانی دیگر با
  . Application.LoadValueاستفاده از 

Application.SearchKeywords : ستجوي جKeyword ها  

Application.SetLastError: تغییر کد آخرین پیغام خطا  

Application.SetMenu: ساخت و تغییر منوها از داخل پروژه 

Application.SetMenuBarActive: منوبار را فعال یا غیر فعال می کند 

Application.SetPageProperties: تغییر رنگ ، تصویر (حهقرار دادن مشخصات و خصوصیات دلخواه در صف
 ...)پشت زمینه و
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Application.SetPageScript: ي صفحات بنا به نیاز1قرار دادن دستوراتی در رویدادها 

Application.SetRedraw: شدن شکل مانند قرار  ضپس از عو(فعال یا غیر فعال کردن رسم دوباره ي اشیا
  )گرفتن نشانه گر روي آن ها

Application.ShowPopupMenu:  ساخت و استفاده ازPopup menu  

  

Application.Sleep: از کار افتادن نرم افزار براي مدت مورد نیاز  

Application.Sleep(3500); 

  .میلی ثانیه می باشد 3500ثانیه و یا همان  3.5زمان در این دستور 

  

  :می باشد که هریک به صورت زیر عمل می کنند )Audio( صدا قسمت بعدي مربوط به دستورات قسمت

 

Audio.GetCurrentPos  :سـپري   برابر 12.000مثال (زمان سپري شده از کانال هاي موسیقی را باز می گرداند
  )ثانیه از موسیقی است 12شدن

 Audio.GetFilename  :نام فایلی که در داخل کانال موجود است را باز می گرداند.  

Audio.GetLength  : باز می گرداند) بر حسب ثانیه(در کانال راطول فایل موجود در.  

Audio.GetOggTags  : اطالعات فایلOgg تاریخ ، نام آلبوم و  عنوان ،اطالعاتی از قبیل (را باز می گرداند(...  

Audio.GetVolume  :255از صفر تا .(مقدار بلندي صدا را باز می گرداند(  

Audio.IsLooping  : مقدار فعال یا غیر فعال بودنloop پخش مجـدد در صـورت پایـان فایـل     (را باز می گرداند
  )صوتی 

                                                             
1 - Event(On Show, On Close …) 

http://forum.v


 
http://www.vasva3.com                              http://forum.vasva3.com Page 115 

Audio.Load : یک فایل صوتی در داخل یک کانال بارگذاري   

Audio.Pause  :یا کل کانال ها مکث در فایل صوتی داخل یک کانال  

Audio.Play  : یا کل کانال ها یک کانال(پخش یک فایل صوتی(  

Audio.Seek  :انتها ، ابتدا یا زمان مشخص جلو بردن ، عقب بردن ،(جابجایی در یک فایل صوتی(  

Audio.SetLooping  : فعال یا غیر فعال کردنloop انال یا کل کانال هادر یک ک  

Audio.SetVolume  :تنظیم مقدار بلندي صدا در یک کانال یا کل کانال ها  

Audio.Stop  :توقف یک کانال یا کل کانال ها  

Audio.ToggleMute  :آن را بی صدا می کنـد و   در صورتی که در حال پخش باشد ،.بی صدا کردن فایل صوتی
  .)فایل پخش خواهد شد در خالل بی صدا بودن ،( ا وصل می کنداگر بی صدا باشد ، دوباره صداي آن ر

Audio.TogglePlay  :   مانند گزینه ي قبل عمل می کند با تفاوت اینکه با اولین اجراي دستور فایل نیـز متوقـف
  .می شود

  

دکمـه   قسـمت  مربوط بـه  حـال بـه اکشـن هـای    . نیـز بـه پایـان رسـید     Audioدستورات و اکشن هاي مربوط به 
)Button( می پردازم:  

  

Button.GetPos  :فاصله از چپ و فاصله از باالي صفحه.(موقعیت شئ دکمه را در صفحه برمی گرداند(  

 Button.GetProperties :خصوصیات دکمه را باز می گرداند.  

Button.GetSize  :مقدار طول و عرض دکمه را باز می گرداند.  

button_size=Button.GetSize("Button1");  
Dialog.Message("",button_size.Width);  

Dialog.Message("",button_size.Height);  

Button.GetState  :فشرده شدن یا حالت عادي دکمه را بازمی گرداند)Normal  یاPreesed (  
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Button.GetText  :متن داخل یک دکمه را باز می گرداند.  

Button.IsEnabled  :کمه را نشان می دهدفعال یا غیر فعال بودن د.  

Button.IsVisible  :دیده شدن یا پنهان شدن دکمه را نشان می دهد.  

Button.SetEnabled  :با این دستور می توانید دکمه را فعال یا غیر فعال کنید.  

Button.SetPos  :می توانید موقعیت دکمه را در صفحه تعیین کنید.  

Button.SetProperties  : توانید خصوصیات مورد نظر را در یک دکمه قرار دهیدبا این دستور می.  

Button.SetSize   :دکمه را تنظیم کنید) طول و عرض(با این دستور سایز.  

Button.SetState  :قرار دهید) کلیک شده(دکمه را در حالت عادي یا فشرده شدن.  

Button.SetText  :متن داخل دکمه را تغییر دهید.  

Button.SetVisible  :ایش یا عدم نمایش دکمه را مشخص کنیدمن.  

  

  :می باشد که عبارتند از   CheckBox قسمت بعدي دستورات

  

CheckBox.GetChecked  : عالمت دار بودن یا غیر عالمت دار بودن شئCheckBox را باز می گرداند.  

CheckBox.GetPos  :االي صفحهفاصله از چپ و فاصله از ب.(موقعیت شئ را در صفحه برمی گرداند(  

CheckBox.GetProperties  : خصوصیات شئ را باز می گرداند.  

CheckBox.GetSize  : بر حسب پیکسل(مقدار طول و عرض شئ را باز می گرداند(  

CheckBox.GetText  : متن داخل شئ را باز می گرداند.  

CheckBox.IsEnabled  :فعال یا غیر فعال بودن شئ)CheckBox (را نشان می دهد .  

CheckBox.IsVisible  : دیده شدن یا پنهان شدن شئ را نشان می دهد.  

CheckBox.SetChecked  :عالمت شئ را فعال یا غیر فعال می کند.  
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CheckBox.SetEnabled  :با این دستور می توانید شئ را فعال یا غیر فعال کنید.  

CheckBox.SetPos  : فاصله از باال و از چپ(کنید می توانید موقعیت شئ را در صفحه تعیین(  

CheckBox.SetProperties  :با این دستور می توانید خصوصیات شئ را تغییر دهید.  

CheckBox.SetSize  :شئ را باز می گرداند) مقدار طول و عرض(اندازه.  

CheckBox.SetText  : می توانید متن شئ  را تغییر دهید.  

CheckBox.SetVisible  :ش یا عدم نمایش دکمه را مشخص کنید می توانید نمای.  

  

  :می پردازم  ComboBoxحال به شرح دستورات .دستورات مربوط به این بخش هم تمام شد

  

ComboBox.AddItem : اضافه کردن یک آیتم بهComboBox.  

ComboBox.DeleteItem :یک آیتم را از شئ پاك می کند.  

ComboBox.FindItem  : می کندیک آیتم را در شئ جستجو.  

ComboBox.GetCount  :تعداد آیتم هاي موجود در شئ را باز می گرداند.  

ComboBox.GetItemData  : مقدارDate شئ را باز می گرداند از آیتم خواسته شده.  

ComboBox.GetItemText : متن آیتم خواسته شده از شئ را باز می گرداند.  

ComboBox.GetPos  :فاصله از چپ و فاصله از باالي صفحه.(ی گرداندموقعیت شئ را در صفحه برم(  

ComboBox.GetProperties  : خصوصیات شئ را باز می گرداند.  

ComboBox.GetSelected  :شماره آیتمی را که انتخاب شده را باز می گرداند.  

ComboBox.GetSize  : مقدار طول و عرض شئ را باز می گرداند.  
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ComboBox.GetText  :ئ را باز می گرداند متن داخل ش.  

ComboBox.InsertItem  : همچنـین اگـر در حالـت    .یک آیتم را به شئ اضافه می کنـدSort     باشـد، بـا اضـافه
  .آیتم موجود جاي خود را حفظ کرده و تغییر نمی کند کردن آیتم از این قسمت ،

ComboBox.IsEnabled  : فعال یا غیر فعال بودن شئ را نشان می دهد.  

ComboBox.IsVisible  : دیده شدن یا پنهان شدن شئ را نشان می دهد.  

ComboBox.ResetContent :تمام آیتم ها را از داخل شئ پاك می کند.  

ComboBox.SetEnabled : با این دستور می توانید شئ را فعال یا غیر فعال کنید.  

ComboBox.SetItemData  : می توانید مقدارDate  دهیدآیتم خواسته شده تغییر.  

ComboBox.SetItemText  : با این دستور متن آیتم خواسته شده از شئ را تغییر دهید.  

ComboBox.SetPos  : می توانید موقعیت شئ را در صفحه تعیین کنید.  

ComboBox.SetProperties  : :    با این دستور می توانید تغییرات مورد نظر را در خصوصیات یـک شـئ اعمـال
  .کنید

ComboBox.SetSelected  :می توانید آیتم مورد نظر را در شئ به حالت انتخاب در آورید.  

ComboBox.SetSize  :دکمه را تنظیم کنید ) طول و عرض(با استفاده از این دستور سایز.  

ComboBox.SetText  : می توانید متن شئ  را تغییر دهید.  

ComboBox.SetUpdate  : در زمانی که شئ)ComboBox (visibli ، تغییرات انجام شده در آن مشاهده  باشد
  .پس براي مشاهده تغییرات بعد از ظاهر کردن آن باید آن را با استفاده از این دستور آپدیت کنید. نمی شود 

ComboBox.SetVisible  : می توانید نمایش یا عدم نمایش دکمه را تعیین کنید.  

  

  :به شرح زیرند می باشد که Cryptoدستورات بخش بعدي مربوط به 

Crypto.Base64DecodeFromFile:      فایل رمزینه شده را از یک فایل خوانده و پـس از رمـز گشـایی در فـایلی
  .دیگر ذخیره می کند
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Crypto.Base64DecodeFromString:     متن رمزینه شده را می خواند و پس از رمز گشـایی داخـل یـک فایـل
  .قرار می دهد

Crypto.Base64EncodeToFile :ک فایل را خوانده و آن را رمزینه و در فایلی دیگر ذخیره می کندی.  

Crypto.Base64EncodeToString:   ، آن را در یـک متغیـر متنـی     یک فایل را خوانده و پـس از رمزینـه کـردن
  .ذخیره می کند

Hamed Heydari   à(Encode)à SGFtZWQgSGV5ZGFyaQ== 

SGFtZWQgSGV5ZGFyaQ==  à (DeCode) à Hamed Heydari    

Crypto.BlowfishDecrypt  : از یک فایل به فایل دیگر() نوع دیگري از رمزینه کردنرمزگشایی  

Crypto.BlowfishDecryptString :با تفاوت اینکه یک متن را خوانده و داخـل یـک متغیـر قـرار     () مانند قبلی
  .می دهد

Crypto.BlowfishEncrypt:  رمزینه کردن به حالتBlowfish واندن از یک فایل و ذخیره در فایلی دیگرو خ  

Crypto.BlowfishEncryptString:  رمزینه کردن به حالتBlowfish    و خواندن یک متن و ذخیـره در متغیـر
  متنی

Crypto.MD5DigestFromFile  : نام یک فایل را گرفته و شمارهMD5 فایل را باز می گرداند.  

Crypto.MD5DigestFromString :  چک کردنMD5 یک متغیر متنی  

Crypto.Rot13  :رمزینه کردن یک متن به حالت rot13   

Hamed Heydari à (Crypto.Rot13) à Unzrq Urlqnev 

Unzrq Urlqnev à (Crypto.Rot13) à Hamed Heydari  

  

در لغـت بـه معنـاي    . هسـتند   Debugقسمت بعدي ، دستورات مربوط به . نیز به پایان رسید Cryptoدستورات 
  :که عبارتند از .اشکال زدایی است که با یک پنجري در داخل پروژه نمایش داده می شود
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Debug.Clear  : پنجره يDebug کل نوشته هاي داخل آن را  پاك می کند(را خالی می کند.  

Debug.GetEventContext   : تمام دستورات داخل یکevent  را داخل پنجره يdebug نمایش می دهد.  

Debug.GetTraceMode  : وضعیت فعال یا غیر فعال بودنTraceMode را باز می گرداند.  

Debug.Print  : متنی را داخل پنجره يDebug قرار می دهد.  

 Debug.SetTraceMode  :TraceMode را فعال یا غیر فعال می کند.  

Debug.ShowWindow  : با این گزینه می توانید وضعیت نمایش پنجره يDebug نمـایش  .(شخص کنیـد را م
  )داده شود یا نمایش داده نشود

  

  

  :است که شامل موارد زیر می باشد Dialogبخش بعدي دستورات مربوط به 

Dialog.FileBrowse  :فایل را نمایش می دهد بارگذاري پنجره اي به صورت زیر براي.  

files = Dialog.FileBrowse(true, "Open File", _ProgramFilesFolder, "Text File 
(*.txt)|*.txt|All Files(*.*)|*.*|", "", "", false, false); 
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Dialog.FolderBrowse  :نمایش پنجره ي باز کردن یک شاخه)Folder(  

folder_path = Dialog.FolderBrowse("Select Folder", _SourceFolder .. "\\AutoPlay"); 

 

Dialog.Input  :یش می دهدپنجره ورود اطالعات را نما.  
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Dialog.MaskedInput :      مانند دستور قبلی می باشد با تفاوت اینکه در این دستور اطالعـات را بـر حسـب نیـاز
  .می خواند

  

Dialog.Message  :نمایش یک پیغام  

  

Dialog.PageSearch  :نمایش پنجره ي جستجوي صفحه  

Dialog.PasswordInput  :ص ورود رمز عبورنمایش پنجره ي ورود اطالعات مخصو.  

 

Dialog.SplashFlash  :نمایش فایل فلش در یک پنجره جداگانه  

Dialog.SplashImage  :نمایش تصویر در یک پنجره جداگانه  

Dialog.SplashVideo  :نمایش فایل ویدئو در یک پنجره جداگانه 
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Dialog.TimedMessage :نمایش یک پیغام براي مدت معین  

  

  :می شوند که عبارتند از  Driverو  dllدي مربوط به  بع هاي دستورات قسمت

DLL.CallFunction  : بازخوانی توابع نوشته شده در یک فایلDll 

  

Drive.Eject  :مثال . وج درایو سی دي یا دي وي ديخر:   

Drive.Eject(_SourceDrive); 

Drive.Eject(g:\); 

Drive.Enumerate  :بازگرداندن اطالعات درایوها  

  
Drive.GetFreeSpace  :مقدار فضاي خالی در یک درایو را باز می گرداند.  
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Drive.GetInformation  :که اکثرا براي چـک  ) یا هر درایو دیگري(اطالعاتی را از درایو سی دي باز می گرداند
  .کردن اصلی بودن سریال سی دي کاربرد دارد

drive_size  :مقدار فضاي یک درایو را باز می گرداند.  

  

Drive.GetType  : سی دي رام و  حافظه جانبی ،.(درایو را باز می گرداندنوع(...  

Drive.GetUsedSpace  :مقدار پر بودن یک درایو را باز می گرداند.  

  
  .دستورات مربوط به این دو بخش نیز به پایان رسید

  :است  دستور مجزا به شرح زیر 25می رسیم که داراي  Fileحال به دستورات قسمت 

File.Copy  :کپی کردن یک فایل از جایی به جاي دیگر  

File.Delete  :پاك کردن یک فایل  

File.DeleteOnReboot  :مجدد سیستم 1پاك کردن یک فایل در زمان راه اندازي  

File.DoesExist  :چک کردن یک فایل براي وجود داشتن یا وجود نداشتن آن.  

File.ExploreFolder  :حالت  ک فولدر درباز کردن یExplore  

  

                                                             
1 - Restart 
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File.Find  :جستجو براي یک یا چند فایل در سیستم  

File.GetAttributes : 2فقط خواندنی بودن سیستمی بودن ، ، 1مانند مخفی بودن(نمایش اطالعات یک شاخه 
  ...) و

File.GetCRC :  مقدارCRC یک فایل را باز می گرداند.  

 

File.GetDefaultViewer   :ت فایل مورد نظر را گرفته و مسیر برنامه اجرا کننده فایل را باز می گرداندفرم.  

                                                             
1 - Hidden 
2 - Read-Only 
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File.GetShortName : مسیر فایلی را به صورت مخفف باز می گرداند.  

  
File.GetSize   :یک فایل را بر اساس بایت باز می گرداند) حجم(سایز.  

File.GetVersionInfo  : را باز می گردانداطالعات ورژن مربوط به یک فایل.  

File.Install  :نصب یک فایل در سیستم.  

File.IsInUse  :را به چک می کند) استفاده از یک فایل(درحال اجرا بودن.  

File.Move  :یک فایل را از جایی به جاي دیگر منتقل می کند.  

File.MoveOnReboot  :سیستم انتقال یک فایل از مکانی به مکان دیگر در هنگام راه اندازي.  

File.Open  :باز کردن یک فایل.  

File.OpenEmail   : باز کردن نرم افزار اصلی ارسال ایمیل سیستم کاربر و قرار دادن آدرس ایمیل در قسمت
To آن  

File.OpenURL   :یک آدرس را در داخل برنامه مرورگر باز می کند.  

File.Print  :پرینت یک فایل با پرینتر پیش فرض 

File.Rename  :تغییر نام یک فایل به نام مورد عالقه.  

File.Run  : حکم (اجراي یک فایلRun ویندوز را هم دارد(  
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File.RunAs  :دیگر ویندوز 1اجراي یک فایل در کاربر.  

File.RunOnReboot  :اجراي یک فایل یا برنامه در هنگام راه اندازي مجدد سیستم.  

  .داین قسمت از دستورات نیز به پایان رسی

  

  :هریک می پردازم می شود که به شرح عمل Flash بخش بعدي مربوط به

Flash.GetFilename  :نام فلش استفاده شده در شی فلش را باز می گرداند.  

Flash.GetFlashVariable  :مشخصات متغیرهاي موجود در یک فایل فلش را باز می گرداند.  

Flash.GetPos   :فاصله از چپ و فاصله از باالي صفحه.(رداندموقعیت شئ را در صفحه برمی گ(  

Flash.GetProperties  :خصوصیات شئ فلش را باز می گرداند.  

Flash.GetSize  :مقدار طول و عرض دکمه را باز می گرداند.  

Flash.GetState :وضعیت هایی از قبیل درحال لود شدن،کامل شده و.(وضعیت شئ فلش را باز می گرداند(...  

Flash.IsEnabled  :فعال یا غیر فعال بودن شئ فلش را نشان می دهد.  

Flash.IsVisible  : دیده شدن یا پنهان شدن شئ فلش را نشان می دهد.  

Flash.Load: یک فایل فلش بارگذاري.  

Flash.Play : فایل فلش موجود در شئ فلش) پخش(شروع.  

Flash.Seek   :انتها ، ابتدا یا زمان مشخص دن ،جلو بردن ، عقب بر(جابجایی در یک فایل صوتی(  

Flash.SetEnabled  : با این دستور می توانید شئ فلش را فعال یا غیر فعال کنید.  

Flash.SetFlashVariable   :مشخصات متغیرها را به صرت دلخواه تغییر می دهد.  
                                                             
1 - User 
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Flash.SetPos  :می توانید موقعیت شئ فلش را در صفحه تعیین کنید.  

Flash.SetProperties   : :با این دستور می توانید خصوصیات مورد نظر را در یک دکمه قرار دهید.  

Flash.SetSize  :دکمه را تنظیم کنید) طول و عرض(با این دستور سایز.  

Flash.Stop  :با اجراي این دستور فایل فلش متوقف می شود.  

  

  :ور به شرح زیر می باشددست 8این قسمت داراي .است Folderدستورات قسمت بعدي مربوط به 

Folder.Create  :ساخت یک شاخه جدید در محل دلخواه  

Folder.Delete  :حذف یک شاخه  

Folder.DeleteTree  :حذف یک شاخه با تمام محتویات داخل آن.  

Folder.DoesExist : چک کردن یک شاخه براي وجود داشتن یا وجود نداشتن آن.  

Folder.Find :جستجوي یک شاخه  

Folder.GetCurrent : نام شاخه اصلی که برنامه در آن اجرا می باشد را باز می گرداند.  

Folder.Rename  : با این دستور می توانید نام یک شاخه را تغییر دهید.  

Folder.SetCurrent  : شاخه اصلی برنامه را تغییر می دهد.  

  

  :می پردازم Hotspotحال به دستورات بخش .دستورات این بخش نیز به پایان رسید

Hotspot.GetPos  : موقعیت شئ)Hotspot (را در صفحه برمی گرداند.  

Hotspot.GetProperties  :خصوصیات شئ را باز می گرداند.  

Hotspot.GetSize  :مقدار طول و عرض شئ را باز می گرداند.  
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Hotspot.IsEnabled  :فعال یا غیر فعال بودن شئ را نشان می دهد.  

Hotspot.SetEnabled  :با این دستور می توانید شئ را فعال یا غیر فعال کنید.  

Hotspot.SetPos  :می توانید موقعیت شئ را در صفحه تعیین کنید.  

Hotspot.SetProperties  :می توانید خصوصیات مورد نظر را در شئ اعمال کنید.  

Hotspot.SetSize  :کنیدشئ را تنظیم ) طول و عرض(با این دستور سایز.  

  

  :میباشند به شرح زیر است  HTTPدستورات بخش بعدي که مربوط به 

HTTP.Download  :دانلود یک فایل از اینترنت.  

HTTP.DownloadSecure : اگر پروتکل آن ( دانلود یک فایل از اینترنتHTTPS باشد(.  

HTTP.GetConnectionState : وضعیت کانکشن را باز می گرداند.  

HTTP.GetFileSize  :حجم یک فایل را در اینترنت بر حسب بایت باز می گرداند.  

HTTP.GetFileSizeSecure  :با پروتکل (حجم یک فایل را در اینترنتHTTPS ( بر حسب بایت باز می
  .گرداند

HTTP.GetHTTPErrorInfo:  آخرین پیغام خطاي بوجود آمده در قسمتHTTP را باز می گرداند.  

HTTP.Submit  :دن اطالعاتی در یک سرور در اینترنتقرار دا  

HTTP.SubmitSecure  : استفاده کننده از پروتکل قرار دادن اطالعاتی در یک سرورHTTPS  در اینترنت  

HTTP.TestConnection  :چک کردن وضعیت اتصال کامپیوتر به اینترنت.  

  

  :می باشد که عبارتند از Image دستورات بعد مربوط به 
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Image.GetFileInfo : را باز می گرداند...) طول و (اطالعات پیکسلی فایل تصویر.  

Image.GetOpacity :میزان شفافیت شئ تصویر را باز می گرداند.  

Image.GetPos  :موقعیت تصویر را در صفحه برمی گرداند.  

Image.GetProperties  :خصوصیات مربوط به تصویر را باز می گرداند.  

Image.GetSize  :را باز می گرداند...) طول و (پیکسلی شئ تصویر  اطالعات.  

Image.IsEnabled : فعال یا غیر فعال بودن شئ تصویر را نشان می دهد.  

Image.IsVisible : دیده شدن یا پنهان شدن تصویر را نشان می دهد.  

Image.Load :می کند بارگذاري یک تصویر را در پروژه.  

Image.SetEnabled   : :ور می توانید شئ تصویر را فعال یا غیر فعال کنیدبا این دست.  

Image.SetOpacity  :می توانید میزان شفافیت جسم را تنظیم کنید.  

Image.SetPos  :می توانید موقعیت شئ تصویر را در صفحه تعیین کنید.  

Image.SetProperties  : هیدقرار د تصویربا این دستور می توانید خصوصیات مورد نظر را در یک.  

Image.SetSize : شئ تصویر را تنظیم کنید) طول و عرض(با این دستور سایز.  

Image.SetVisible : نمایش یا عدم نمایش تصویر را مشخص کنید.  

  

  :می باشد عبارتند از INIFileدستورات بخش بعدي که مربوط به . دستورات مربوط به تصاویر نیز تمام شد

INIFile.DeleteSection  :از فایل  قسمتیINI را پاك می کند.  

INIFile.DeleteValue  : را از فایل ) ارزش دار(یک متغیرINI پاك می کند.  

INIFile.GetSectionNames : نام تمام قسمت هاي موجود در فایلINI را باز می گرداند.  
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INIFile.GetValue  : مقدار متغیرهاي ارزش دار را در فایلINI باز می گرداند.  

INIFile.GetValueNames   : نام متغیرهاي ارزش دار را در فایلINI باز می گرداند.  

INIFile.SetValue   : ارزش و مقداري را در یک فایلINI قرار می دهد.  

  

  :می باشد که عبارتند از   Inputدستورات بخش بعدي مربوط به 

Input.CanUndo  : فعال یا غیر فعال بودن وضعیتUndo  در شئInput باز می گرداندرا.  

Input.Copy  :قسمتی از متن داخل شئ که انتخاب شده را در حافظه کامپیوتر کپی می کند.  

Input.Cut  :قسمتی از متن داخل شئ که انتخاب شده را بریده ودر حافظه کامپیوتر نگه می دارد.  

Input.Delete :  :قسمتی از متن داخل شئ که انتخاب شده را پاك می کند.  

Input.GetPos  : موقعیت شئ را در صفحه برمی گرداند.  

Input.GetProperties  :خصوصیات شئ را باز می گرداند.  

Input.GetSelection: مقدار ابتدا و انتهاي متن انتخاب شده را باز می گرداند.  

Input.GetSize  : مقدار طول و عرض شئ را باز می گرداند.  

Input.GetText : از می گرداندمتن داخل شئ را ب.  

Input.IsEnabled   :فعال یا غیر فعال بودن شئ را نشان می دهد.  

Input.IsVisible  :دیده شدن یا پنهان شدن شئ را نشان می دهد.  

Input.Paste   : جایگزینی و انتقال یک متن به داخل شئ  

Input.ScrollLines  :ا فعال می کنداسکرول را براي زمانی که متن داخل شئ چند خط می شود ر.  

Input.ScrollToLine  : به خط دلخواه در شئ می رود.  
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Input.SetEnabled  :با این دستور می توانید شئ را فعال یا غیر فعال کنید.  

Input.SetPos  :می توانید موقعیت شئ را در صفحه تعیین می کند.  

Input.SetProperties  : :ظر را شئ اعمال کنیدبا این دستور می توانید خصوصیات مورد ن.  

Input.SetSelection  :انتخاب قسمتی از متن داخل شئ.  

Input.SetSize  :شئ را تنظیم کنید) طول و عرض(با این دستور سایز.  

Input.SetText : متن داخل شئ را تغییر دهید.  

Input.SetVisible  :نمایش یا عدم نمایش شئ را مشخص کنید.  

Input.Undo : ام شده در داخل شئ تغییرات انجINPUT را یک مرحله به عقب باز می گرداند.  

  

  :می باشد که عبارتند از  Lable   دستورات بخش بعد مربوط به

Label.GetPos  :فاصله از باالي صفحه و سمت چپ صفحه.(موقعیت برچسب را در صفحه برمی گرداند(  

Label.GetProperties  :خصوصیات برچسب را باز می گرداند.  

Label.GetSize  :مقدار طول و عرض برچسب را باز می گرداند.  

Label.GetText  :متن داخل برچسب را باز می گرداند.  

Label.IsEnabled  :فعال یا غیر فعال بودن برچسب را نشان می دهد.  

Label.IsVisible : دیده شدن یا پنهان شدن برچسب را باز می گرداند.  

Label.SetEnabled: دستور می توانید برچسب را فعال یا غیر فعال کنید با این.  

Label.SetPos : می توانید موقعیت برچسب را در صفحه تعیین کنید.  

Label.SetProperties  : با این دستور می توانید خصوصیات مورد نظر را در یک برچسب قرار دهید.  
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Label.SetSize : یم کنیدبرچسب را تنظ) طول و عرض(با این دستور سایز.  

Label.SetText : متن داخل برچسب را تغییر دهید.  

Label.SetVisible : نمایش یا عدم نمایش برچسب را مشخص کنید.  

  

  :اند عبارتند از  ListBoxدستورات بعدي که مربوط به .دستورات برچسب ها نیز تمام شدند

ListBox.AddItem : یک آیتم جدید به لیست باکس اضافه می کند.  

ListBox.DeleteItem: یک آیتم را از شئ پاك می کند.  

ListBox.DeselectItem: آیتم انتخاب شده را از حالت انتخاب در می آورد.  

ListBox.FindItem: یک آیتم را داخل شئ جستجو می کند.  

ListBox.GetCount:تعداد آیتم هاي داخل شئ را نمایش می دهد.  

ListBox.GetItemData: باز می گرداند مقدار آیتم را.  

ListBox.GetItemText: متن داخل یک آیتم را باز می گرداند.  

ListBox.GetPos: موقعیت شئ را در صفحه برمی گرداند.  

ListBox.GetProperties: را باز می گرداند شئ خصوصیات.  

ListBox.GetSelected: شماره خانه ي آیتمی را که انتخاب شده را باز می گرداند.  

ListBox.GetSelectedCount: تعداد آیتم هاي انتخاب شده داخل شئ را نشان می دهد.  

ListBox.GetSize: مقدار طول و عرض شئ را باز می گرداند.  

ListBox.InsertItem:یک آیتم را به لیست باکس در محل دلخواه اضافه می کند.  

ListBox.IsEnabled:  را نشان می دهد شئفعال یا غیر فعال بودن.  
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ListBox.IsItemSelected: انتخاب یا عدم انتخاب آیتم مورد نظر را نشان می دهد.  

ListBox.IsVisible: دیده شدن یا پنهان شدن شئ را نشان می دهد  

ListBox.SelectItem: یک آیتم را انتخاب می کند.  

ListBox.SetEnabled: را فعال یا غیر فعال کنید شئ با این دستور می توانید.  

ListBox.SetItemData:مقدار دلخواه را داخل آیتم مورد نظر قرار دهید.  

ListBox.SetItemText: متن آیتم مورد نظر را تغییر دهید.  

ListBox.SetPos: می توانید موقعیت شئ را در صفحه تعیین کنید.  

ListBox.SetProperties: با این دستور می توانید خصوصیات مورد نظر را در شئ قرار دهید.  

ListBox.SetSize:  :شئ را تنظیم کنید) طول و عرض(با این دستور سایز.  

ListBox.SetUpdate: آپدیت شئ را فعال یا غیر فعال می کند.  

ListBox.SetVisible: نمایش یا عدم نمایش شئ را مشخص کنید.  

  

  :که هریک به صورت زیر عمل می کند هستند  Math  دستورات قسمت بعدي مربوط به

Math.Abs  :قدر مطلق یک عدد را باز می گرداند.  

  
Math.Acos  :آرك )Arc (کسینوس عددي را بر حسب رادیان باز می گرداند.  

Math.Asin  :آرك )Arc  (سینوس عددي را بر حسب رادیان باز می گرداند.  
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Math.Atan  :آرك )Arc  (تانژانت  ) tg or tan  (عددي را بر حسب رادیان باز می گرداند.  

Math.Atan2 :  آرك )Arc  ( تانژانت دو عدد را)باز می گرداند) بر حسب رادیان.  

Math.Ceil  :عدد را به سمت باال گرد می کند.  

X=2.3 à Ceil à [2.3]+1 =3 

X=-(2.3) à Ceil à [-2.3]+1 =-2 

Math.Cos  :کسینوس را بر حسب رادیان گرفته و مقدار آن را باز می گرداند.  

Math.Deg  : یک عدد را از رادیان به درجه تبدیل می کند.  

Math.Exp  :ارزش نمایی عدد را باز می گرداند.  

Math.Floor  : عدد را باز می گرداند) جزء صحیح(براکت.  

X=2.3 à Floor à [2.3] =2 

X=-(2.3) à Floor à [-2.3] =-3 

Math.Frexp :  عدد را گرفته و دو عددm و n را باز می گرداند).m*(2^n)=عدد(  

10 à m = 0.625   و    n=4              à (2^4)*0.625=10 

Math.HexColorToNumber  : گرفته و عدد حقیقی رنگ را باز می گرداند 16عدد رنگ را در مبناي.  

Math.HexToNumber :  باز می گرداند 10می گیرد و در مبناي  16عدد در مبناي.  

Math.Ldexp : برعکس دستورMath.Frexp عدد  2.(عمل می کندm  وn  را گرفته و عدد اصلی را باز می
  .)گرداند

Math.Log : لگاریتم عدد را باز می گرداند.  

Math.Log10 : باز می گرداند 10لگاریتم عدد را در پایه.  

Math.Max : عدد بزرگتر را باز می گرداند عدد ، 2بین.  

Math.Min: داندعدد کوچکتر را باز می گر عدد ، 2بین.  

Math.Mod :باقیمانه تقسیم را نمایش می دهد.  
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Math.Pow:عددي را به توان عدد دیگر می رساند.  

Math.Rad:عدد را بر حسب درجه گرفته و به رادیان تبدیل می کند.  

Math.Random:یک عدد تصادفی بین اعداد خواسته شده تولید می کند.  

Math.RandomSeed: د تصادفی مقدار اولیه تعریف کنید تا اعداد مانند هم نشوندبا این دستور براي تولید عد.  

Math.RGBToNumber: عدد رنگ را بر حسبRGB)گرفته و با یک عدد نمایش می دهد) ، سبز ، آبی قرمز.  

Math.Round:عدد داده شده را تا تعداد رقم دلخواه اعشاردار باز می گرداند.  

rounded = Math.Round(3.1415926535,4); 

rounded = 3.1415 

Math.Sin: عدد را بر حسب رادیان دریافت کرده و سینوس آن را محاسبه می کند.  

Math.Sqrt :از عدد داده شده جذر می گیرد.  

Math.Tan: عدد را بر حسب رادیان دریافت می کند و سپس تانژانت آن را محاسبه می کند.  
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  12فصل 

  )2(اکشن ها 

هریک  عملکرد .مربوط به فایل هاي نصبی سازگار با ماکروسافت می باشد کهرسیدیم   MSIبه دستورات بخش 
  :آن ها عبارت است از  از

MSI.ApplyPatch  :اگر در برنامه اي با فرمت msi  تصحیحی صورت گرفته باشد و شما آن فایل تصحیح را در
  .با این گزینه می توانید آن را به روز کنید اختیار داشته باشید ،

MSI.CloseHandle  : یک فایلMSI که در حال اجراست را می بندد.  

MSI.ConfigureFeature  : خصوصیات یک فایلMSI را براي استفاده تنظیم می کند.  

MSI.ConfigureProduct  :یک فایل  نوع نصبMSI را براي استفاده تنظیم می کند.  

MSI.ConfigureProductEx  :یل تابعی است براي نصب یا پاك کردن فاMSI  و قرار دادنCommand line 
  .در آن

MSI.EnableLog  :ثبت وقایع را فعال می کند.  

MSI.EnumClients  :جدولی از اطالعات فایل هاي نصبی را باز می گرداند.  

MSI.EnumComponents  :جدولی از مولفه هاي ) دستور(این تابعMSI را باز می گرداند.  

MSI.EnumFeatures  :العات فایل منتشر شده را باز می گرداندجدولی از اط.  

MSI.EnumPatches  : شمارش تمامPatch  هاي نصب شده بر روي یک برنامهMSI 

MSI.EnumProducts :شمارش تمام فایل هاي نصب شده ي MSI  

MSI.EnumRelatedProducts   : مشخصات فایل هايMSI  نصب شده در سیستم را همراه با کد آپدیت آن
  .جدول بر می گرداند ها در یک

MSI.GetComponentPath  : کد فایلPatch یک کامپوننت را باز می گرداند.  

MSI.GetFeatureInfo  : اطالعات فایلMSI Feature را باز می گرداند.  

MSI.GetFeatureUsage :بازگرداندن اطالعات فایل هاي استفاده شده.  
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MSI.GetFileVersion : ورژن فایلMSI گرداند را باز می.  

MSI.GetMSIVersion  : نسخه(ورژن (Windows Installer  را باز می گرداند.  

MSI.GetPatchInfo : اطالعات فایلPatch را باز می گرداند.  

MSI.GetProductCode  :را باز می گرداند) کد فایل نصبی(کد محصول.  

MSI.GetProductInfo   :دانداطالعات مربوط به فایل اصلی را باز می گر.  

MSI.GetProductProperty   :خصوصیات فایل را باز می گرداند.  

MSI.GetShortcutTarget :  مقدارProductCode  ،FeatureId  وComponentCode را باز می گرداند. 

MSI.GetUserInfo  :اطالعات کاربر استفاده کننده از فایل را باز می گرداند.  

MSI.InstallMissingComponent  :پوننت هاي از بین رفته را دوباره نصب می کندکام.  

MSI.InstallMissingFile  :فایل هاي از بین رفته را دوباره نصب می کند.  

MSI.InstallProduct  :نصب پک.  

MSI.LocateComponent  : نوعPatch ف بدون کد را باز می گرداند.  

MSI.OpenPackage  :یک پکیج را باز می کند.  

MSI.OpenProduct  :می کند فایل اصلی  را باز.  

MSI.QueryFeatureState  : جدولی از اطالعات  یک Feature نصب شده را باز می گرداند  

MSI.QueryProductState  :وضعیت نصب یک فایل را باز می گرداند.  

MSI.ReinstallFeature  : یکFeature را دوباره نصب می کند.  

MSI.ReinstallProduct  : را دوباره نصب می کندیک فایل.  

MSI.RunMsiexec  : اجرا ي برنامه نصبWindows Installer   ،"msiexec.exe"  
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MSI.SetInternalUI  :internal user interface را فعال یا غیر فعال می کند.  

MSI.VerifyPackage  :بررسی اطالعات یک پکیج  

   

  :می رسیم که عبارتند از  Pageحال به دستورات 

Page.ClickObject  :دستورات قسمت On Click  را اجرا می کند.  

Page.CreateObject  : دکمه و  برچسب ،.(کنید اضافه یک شئ دلخواه بر روي صفحه(...  

Page.DeleteObject   :شئ دلخواه را از روي صفحه پاك می کند.  

Page.EnumerateObjects  :ی گرداندلیستی از تمام اشیاء موجود در صفحه را باز م.  

Page.GetFocus   : نام شئ را کهFUCUS دارد را باز می گرداند.  

Page.GetFocus   :دستورات موجود در یک شئ را باز می گرداند.  

Page.GetObjectType  :فلش و  تصویر ،  دکمه ،( نوع یک شئ را باز می گرداند(...  

Page.GetRadioValue  :ا باز می گرداندمقدار دکمه ي رادیویی داخل صفحه ر.  

Page.GetSize  :اندازه صفحه را باز می گرداند.  

Page.Jump  :با این دستور می توانید به صفحه ي دیگري از پروژه بروید.  

Page.Navigate  : صفحه بعدي و  صفحه اول ، صفحه آخر ،: انتقال به صفحات دیگر بوسیله...  

Page.Print  :از صفحه پرینت می گیرد.  

Page.Redraw : مجدد صفحه و اشیاء داخل آن بارگذاري.  

Page.SetFocus  :Focus را براي یک شئ تنظیم می کند.  

Page.SetObjectScript :دستوراتی را در قسمت اسکریپت شئ قرار می دهد.  
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Page.SetObjectZOrder  :در حقیقت کار (بردار سوم شئ را تنظیم می کندAlign را انجام می دهد(.  

Page.SetRadioValue  :مقدار یک دکمه رادیویی را به مقدار مورد نظر تغییر می دهد.  

Page.StartTimer  :تایمر صفحه شروع به کار می کند.  

Page.StopTimer  :تایمر صفحه متوقف می شود.  

  

  :می باشد که به توضیح کار هر یک می پردازم Paragraphدستورات بعدي مربوط به 

Paragraph.GetPos :  وقعیت شئ را در صفحه برمی گرداند م.  

Paragraph.GetProperties  :جدولی از خصوصیات شئ را باز می گرداند.  

Paragraph.GetScrollPos  :وضعیت اسکرول بار پاراگراف را باز می گرداند.  

Paragraph.GetScrollRange  :محدوده تغییرات اسکرول بار را باز می گرداند.  

Paragraph.GetSize  : مقدار طول و عرض شئ را باز می گرداند.  

Paragraph.GetText  :متن داخل شئ را باز می گرداند.  

Paragraph.IsEnabled  :فعال یا غیر فعال بودن شئ را نشان می دهد.  

Paragraph.IsVisible : دیده شدن یا پنهان شدن شئ را نشان می دهد.  

Paragraph.SetEnabled  :وانید شئ را فعال یا غیر فعال کنیدبا این دستور می ت.  

Paragraph.SetPos :می توانید موقعیت شئ را در صفحه تعیین می کند.  

Paragraph.SetProperties :با این دستور می توانید خصوصیات مورد نظر را شئ اعمال کنید.  

Paragraph.SetScrollPos  :وضعیت مکان اسکرول بار پاراگراف را تعیین کنید.  

Paragraph.SetSize :شئ را تنظیم کنید) طول و عرض(با این دستور سایز.  
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Paragraph.SetText :متن داخل شئ را تغییر دهید.  

Paragraph.SetVisible :نمایش یا عدم نمایش شئ را مشخص کنید.  

  

  :می باشد که عبارتند از Pluginدستورات بخش بعد مربوط به 

Plugin.GetPos  :ا در صفحه برمی گرداند موقعیت شئ پالگین ر.  

Plugin.GetSize : مقدار طول و عرض شئ پالگین را باز می گرداند.  

Plugin.IsEnabled :فعال یا غیر فعال بودن شئ پالگین را نشان می دهد.  

Plugin.IsVisible :دیده شدن یا پنهان شدن شئ پالگین را نشان می دهد.  

Plugin.SetEnabled :ید شئ پالگین را فعال یا غیر فعال کنیدبا این دستور می توان.  

Plugin.SetPos :می توانید موقعیت شئ پالگین را در صفحه تعیین می کند.  

Plugin.SetSize :شئ پالگین را تنظیم کنید) طول و عرض(با این دستور سایز.  

Plugin.SetVisible :نمایش یا عدم نمایش شئ پالگین را مشخص کنید.  

  

  :می باشد که عملکرد هریک به شرح زیر است Progressط به دستورات بعدي مربو

Progress.GetCurrentPos : مکان متحرك داخل شئProgress را باز می گرداند.  

Progress.GetPos  : موقعیت شئ را در صفحه برمی گرداند.  

Progress.GetProperties :خصوصیات شئ را باز می گرداند.  

Progress.GetRange : مقادیرRange که در خصوصیات شئ تنظیم کرده اید را باز می گرداند.  
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Progress.GetSize  : مقدار طول و عرض شئ را باز می گرداند.  

Progress.GetText  :متن داخل شئ را باز می گرداند.  

Progress.IsEnabled :فعال یا غیر فعال بودن شئ را نشان می دهد.  

Progress.IsVisible : پنهان شدن شئ را نشان می دهددیده شدن یا.  

Progress.SetCurrentPos :مکان متحرك داخل شئ را تنظیم می کند.  

Progress.SetEnabled  :با این دستور می توانید شئ را فعال یا غیر فعال کنید.  

Progress.SetPos  :می توانید موقعیت شئ را در صفحه تعیین می کند.  

Progress.SetProperties :را بر ...)سایز آن و  از قبیل فونت ،(دستور می توانید خصوصیات مورد نظر  با این
  .روي شئ اعمال کنید

Progress.SetRange  :Range شئ را تنظیم می کند.  

Progress.SetSize :شئ را تنظیم کنید) طول و عرض(با این دستور سایز.  

Progress.SetStep : میزان پرش را تنظیم می کند. 

Progress.SetText :متن داخل شئ را تغییر دهید.  

Progress.SetVisible :نمایش یا عدم نمایش شئ را مشخص کنید.  

Progress.StepIt : به اندازه يStep ،  متحرك داخل شئ را به جلو می برد.  

  

  :رسیدیم که عبارتند از RadioButtonحال به دستورات بخش .دستورات این بخش نیز به پایان رسید
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RadioButton.GetChecked  :توپر و تو خالی(انتخاب شدن یا نشدن شئ را باز می گرداند(  

RadioButton.GetPos  : موقعیت شئ را در صفحه برمی گرداند.  

RadioButton.GetProperties :خصوصیات شئ را باز می گرداند.  

RadioButton.GetSize : مقدار طول و عرض شئ را باز می گرداند.  

RadioButton.GetText : متن داخل شئ را باز می گرداند.  

RadioButton.IsEnabled :فعال یا غیر فعال بودن شئ را نشان می دهد.  

RadioButton.IsVisible :دیده شدن یا پنهان شدن شئ را نشان می دهد.  

RadioButton.SetChecked  :توپر می کند(شئ را به حالت انتخاب در می آورد(.  

RadioButton.SetEnabled :با این دستور می توانید شئ را فعال یا غیر فعال کنید.  

RadioButton.SetPos :می توانید موقعیت شئ را در صفحه تعیین می کند.  

RadioButton.SetProperties  :با این دستور می توانید خصوصیات مورد نظر را شئ اعمال کنید.  

RadioButton.SetSize  :شئ را تنظیم کنید) عرضطول و (با این دستور سایز.  

RadioButton.SetText: متن داخل شئ را تغییر دهید.  

RadioButton.SetVisible :نمایش یا عدم نمایش شئ را مشخص کنید.  

  

  :را توضیح می دهم Registryدستورات  در ادامه کار ،عملکرد . نیز تمام شد RadioButtonدستورات 

Registry.CreateKey  : یک"key"    رجیستري کاربر می سازددر.  

Registry.DeleteKey  : : یک"key" را از رجیستري پاك می کند.  

Registry.DeleteValue  : مقدار یکKey را پاك می کند.  
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Registry.DoesKeyExist   : وجود یا عدم وجود یکKey را کنترل می کند.  

Registry.GetAccess  : نوعKey )باز می گرداندرا )  ...نوشتنی ،و ی ،خواندن.  

Registry.GetKeyNames :  نام یکKey را باز می گرداند.  

Registry.GetValue  : مقدار یکKey را باز می گرداند.  

Registry.GetValueNames:مقدارهاي تمامKey هاي یکsub key را باز می گرداند.  

Registry.GetValueType  :یک نوع Key را باز می گرداند)BINARY , DWORD ,And …(  

Registry.SetValue  : با این دستور مقدار یکKey را تعیین و تعویض کنید.  

  

  :می باشند که عبارتند از RichTextدستورات بعد متعلق به 

RichText.CanPaste  : فعال یا غیر فعال بودن وضعیتPaste در شئ   RichTextرا باز می گرداند.  

RichText.CanUndo  :بودن وضعیت  فعال یا غیر فعالUndo در شئ را باز می گرداند.  

RichText.Copy  :قسمتی از متن داخل شئ که انتخاب شده را در حافظه کامپیوتر کپی می کند  

RichText.Cut  :قسمتی از متن داخل شئ که انتخاب شده را بریده ودر حافظه کامپیوتر نگه می دارد.  

RichText.Delete:  انتخاب شده را پاك می کند قسمتی از متن داخل شئ که.  

RichText.EmptyUndoBuffer  :حافظه(بافر (Undo را خالی می کند.  

RichText.FindText : متن یا کلمه اي را داخل شئ پیدا می کند.  

RichText.GetLine :تعداد خطوط موجود در شئ را باز می گرداند.  

RichText.GetParagraphFormat  :را به صورت یک جدول باز می گرداند فرمت پاراگرافی در متن.  

RichText.GetPos  : موقعیت شئ را در صفحه برمی گرداند.  
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RichText.GetProperties :خصوصیات شئ را باز می گرداند.  

RichText.GetSelection :ابتدا و انتهاي متن انتخابی را باز می گرداند.  

RichText.GetSelectionFormat  : را به صورت یک جدول باز می گرداندفرمت متن انتخابی.  

RichText.GetSize : مقدار طول و عرض شئ را باز می گرداند.  

RichText.GetText :متن داخل شئ را باز می گرداند.  

RichText.GetTextLength:طول متن را باز می گرداند.  

RichText.IsEnabled  :فعال یا غیر فعال بودن شئ را نشان می دهد.  

RichText.IsVisible  :دیده شدن یا پنهان شدن شئ را نشان می دهد.  

RichText.LoadFromFile  :می کند بارگذاري فایلی را داخل شئ(متن را از داخل یک فایل می خواند(.  

RichText.Paste  : جایگزینی و انتقال یک متن از حافظه موقت به داخل شئ  

RichText.SaveToFile  : ذخیره می کندمتن را داخل یک فایل.  

RichText.ScrollLines  :خط باالتر 8خط پایین تر یا  5مثالً (به خط مورد نظر نقل مکان می کند(  

RichText.ScrollToLine  :8یا خط  5مثالً (به خط مورد نظر نقل مکان می کند(  

RichText.SetEnabled :با این دستور می توانید شئ را فعال یا غیر فعال کنید.  

RichText.SetParagraphFormat :با این دستور می توانید فرمت پاراگراف را تنظیم کنید.  

RichText.SetPos  :می توانید موقعیت شئ را در صفحه تعیین می کند.  

RichText.SetProperties  :با این دستور می توانید خصوصیات مورد نظر را شئ اعمال کنید.  

RichText.SetSelection  :از متن داخل شئ انتخاب قسمتی.  

RichText.SetSelectionFormat  :فرمت کاراکترهاي انتخابی را تنظیم می کند.  
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RichText.SetSize :شئ را تنظیم کنید) طول و عرض(با این دستور سایز.  

RichText.SetText: متن داخل شئ را تغییر دهید.  

RichText.SetVisible  :نمایش یا عدم نمایش شئ را مشخص کنید.  

RichText.Undo : تغییرات انجام شده در داخل شئ را یک مرحله به عقب باز می گرداند.  

  

  :می رسیم که کارکرد آْنها به شرح زیر می باشد Shellبعد از دستورات فوق به دستورات مربوط به 

Shell.CreateShortcut  :، یک میانبر ایجاد می کند از یک فایل.  

Shell.DeleteShortcut   :ل میانبر ایجاد شده را پاك می کندفای.  

Shell.Execute  : بر روي یک فایل انجام می دهد...) ویرایش و  باز کردن ،( عملیاتی.  

Shell.GetFolder   :با دادن نوع شاخه مسیر شاخه را باز می گرداند.  

  

  :می باشد که عبارتند از  SlideShowدستورات بعدي مربوط به 

SlideShow.AddSlide  : یک اسالید را به شئ اضافه می کند.  

SlideShow.DeleteSlide  :یک اسالید را از داخل شئ پاك می کند.  

SlideShow.FillFromFolder  :فایل ها را از یک شاخه خوانده و داخل شئ قرار می دهد.  

SlideShow.GetCurrentSlide:شماره ي اسالید جاري را باز می گرداند.  

SlideShow.GetImagePath  :مسیر عکس موجود در اسالید را باز می گرداند.  

SlideShow.GetPos  : موقعیت شئ را در صفحه برمی گرداند.  

SlideShow.GetProperties :خصوصیات شئ را باز می گرداند.  
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SlideShow.GetSize : مقدار طول و عرض شئ را باز می گرداند.  

SlideShow.GetSlideCount  :ا باز می گرداندتعداد اسالیدها ر.  

SlideShow.GoToSlide  :مستقیماً به اسالید خواسته شده می رود.  

SlideShow.IsEnabled :فعال یا غیر فعال بودن شئ را نشان می دهد.  

SlideShow.IsVisible  :دیده شدن یا پنهان شدن شئ را نشان می دهد.  

SlideShow.Navigate   :اول و د قبلی ، بعدي ،اسالی(انجام اعمالی روي اسالید ها(...  

SlideShow.Pause  :مکث نمایش اسالیدها  

SlideShow.Play  :شروع نمایش اسالیدها  

SlideShow.SetEnabled :با این دستور می توانید شئ را فعال یا غیر فعال کنید.  

SlideShow.SetPos :می توانید موقعیت شئ را در صفحه تعیین می کند.  

SlideShow.SetProperties :با این دستور می توانید خصوصیات مورد نظر را شئ اعمال کنید.  

SlideShow.SetSize  :شئ را تنظیم کنید) طول و عرض(با این دستور سایز.  

SlideShow.SetVisible :نمایش یا عدم نمایش شئ را مشخص کنید.  

  

  :می شوند که عبارتند از  StatusDlgدستورات بخش بعدي مربوط به 

  

StatusDlg.GetAutoSize   :سایز اتوماتیک این پنجره را باز می گرداند.  
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StatusDlg.GetMeterPos  : محل قرارگیري متحركstatus dialog را باز می گرداند.  

StatusDlg.Hide  : پنجرهstatus dialog می بندد( را مخفی می کند(  

StatusDlg.IsCancelled  : انتخاب یا عدم انتخاب دکمهCancell را باز می گرداند.  

StatusDlg.SetAutoSize  :مقدار تنظیم اتوماتیک سایز پنجره را تنظیم می کند.  

StatusDlg.SetCancelled :   دکمهCancell را انتخاب کرده یا از حالت انتخاب درمی آورد.  

StatusDlg.SetMessage  : پیغامی را به عنوان متن اصلی status dialog قرار می دهد.  

StatusDlg.SetMeterPos   :مکان متحرك شئ را تنظیم می کند.  

StatusDlg.SetMeterRange   :Range  مربوط بهstatus dialog را تنظیم می کند.  

StatusDlg.SetStatusText   : متنStatus را تغییر می دهد.  

StatusDlg.SetTitle  :متن عنوان را تغییر می دهد.  

StatusDlg.Show  : : پنجرهstatus dialog را به نمایش در می آورد.  

StatusDlg.ShowCancelButton  : نمایش دکمهCancell را فعال یا غیر فعال می کند.  

StatusDlg.ShowProgressMeter  :نشان دادن مقدار متحرك را فعال یا غیر فعال می کند.  

  

  :می پردازم Stringحال به دستورات بخش 

String.AbbreviateFilePath  :مسیر را گرفته و به صورت خالصه در یک متغیر متنی قرار می دهد.  

String.Asc  :یک کاراکتر را گرفته و اسکی کد آن را باز می گرداند.  

String.Char  :یعنی اسکی کد را گرفته و کاراکتر آن را باز می گرداند.برعکس دستور باال عمل می کند.  
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String.Compare  :کوچکتر یا برابر بودن آن ها یکی از اعداد  مقایسه می کند و بنا بر بزرگتر ، دو رشته را با هم
  .را باز می گرداند 0و  -1،  1

String.CompareFileVersions  : ها را با هم مقایسه می کند) ورژن( نسخه.  

String.CompareNoCase  :مانند دستور String.Compare چک عمل می کند با تفاوت اینکه بزرگ و کو
  .بودن کاراکترها در این دستور اهمیتی ندارد

String.Concat   :دو متن را گرفته و یکی را ته متن دیگر اضافه می کند.  

String.Find   :یک یا چند کلمه را در یک رشته جستجو می کند.  

String.GetFormattedSize   :گیگابایت باز  حجم را بر حسب بایت گرفته و بر حسب کیلو بایت ، مگابایت و یا
  .می گرداند

String.Left  :به میزان کاراکترهاي مورد نیاز از سمت چپ یک رشته جدا می کند.  

String.Length   :طول یک رشته را باز می گرداند.  

String.Lower  :تمام رشته را به حروف کوچک تبدیل می کند.  

String.MakePath   :از می گردانداز اطالعات داده شده ، مسیر فایل را ب.  

String.Mid  :سپس به مقدار داده شده .از سمت چپ به تعداد معین جلو رفته و آنجا را ابتداي متن قرار میدهد
  .از متن جدا می کند

String.Repeat  :به تعداد معین رشته را تکرار می کند.  

String.Replace   :یک متن را در قسمتی از رشته جایگزین می کند.  

String.ReverseFind   :از اتها دنبال یک کلمه در متن می گردد.  

String.Right   :به میزان کاراکترهاي مورد نیاز از سمت راست یک رشته جدا می کند.  

String.SplitPath  :، فایل را باز می گرداند) پسوند(نام فایل و فرمت نام شاخه ، مسیر فایل را گرفته و نام درایو.  
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String.ToNumber  :ک رشته را به عدد تبدیل می کندی.  

String.TrimLeft  :، کلمه یا فضاي خالی را از رشته حذف می کند حرف ، از سمت چپ.  

String.TrimRight  :، کلمه یا فضاي خالی را از رشته حذف می کند حرف ، از سمت راست.  

String.Upper  :تمام رشته را به حروف بزرگ تبدیل می کند.  

  

  :هر یک از این دستورات به صورت زیر عمل می کنند.می شود Systemبعد مربوط به  دستورات قسمت

System.EnumerateProcesses  :از پردازش هاي انجام شونده در ) جدولی(لیستCPU را باز می گرداند.  

System.GetDate   :تاریخ سیستم را باز می گرداند.  

System.GetDefaultLangID  :یندوز را باز می گرداندکد زبان پیش فرض و.  

System.GetDisplayInfo  :طول و عرض و تعداد رنگ ها(اطالعات مربوط به صفحه را باز می گرداند(  

System.GetLANInfo :  اطالعاتLan(Local Area Network) را باز می گرداند.  

System.GetMemoryInfo  :انداطالعاتی از حافظه سیستم را به صورت جدول باز می گرد.  

System.GetMousePosition  :محل قرارگیري نشانه گر ماوس را روي صفحه باز می گرداند.  

System.GetOSName  :نام ویندوز در حال استفاده را باز می گرداند.  

System.GetOSVersionInfo  :نسخه ویندوز را باز می گرداند.  

System.GetTime  :زمان سیستم را باز می گرداند.  

System.GetUserInfo  : اطالعات کاربر)USER  (ویندوز را باز می گرداند.  

System.Is64BitOS  :64 هزار رنگی بودن ویندوز را کنترل می کند.  

System.IsKeyDown  :فشرده شدن یک دکمه از صفحه کلید را کنترل می کند.  
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System.Reboot  :سیستم را راه اندازي مجدد می کند.  

System.RegisterActiveX  : یکActiveX را بر روي سیستم نصب می کند.  

System.RegisterFont   :یک فونت را بر روي سیستم نصب می کند.  

System.RegisterTypeLib  : یک فایلTLB را بر روي سیست نصب می کند.  

System.TerminateProcess  : به کار یک عملیا انجام شونده درCPU پایان می دهد.  

System.UnregisterActiveX  : یکActiveX را از حالت ثبت شده در سیستم در می آورد.  

System.UnregisterFont   :فونتی را از حالت ثبت شده در سیستم در می آورد.  

  

  :می باشند که عبارتند از   Tableدستورات قسمت بعد مربوط به 

Table.Concat  :چند خانه از جدول را یکی می کند.  

Table.Count   :تعداد خانه هاي یک جدول را باز می گرداند.  

Table.Insert  :یک متن یا عدد را در داخل خانه اي از یک جدول قرار می دهد.  

Table.Remove   :یک آیتم را از جدول حذف می کند.  

Table.Sort  :خانه هاي جدول را مرتب می کند.  

  

  :هریک به شرح زیر است می باشند که عملکرد TextFileدستورات بعدي مربوط به 

TextFile.ReadToString  :قسمت یا کل متن از یک فایل را داخل یک متغیر متنی می خواند.  

TextFile.ReadToTable  :قسمت یا کل متن از یک فایل را داخل یک جدول  می خواند.  

TextFile.WriteFromString  :یک متن را داخل یک فایل می نویسد.  
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TextFile.WriteFromTable  :ذخیره می کند.(یک جدول را داخل فایل  می نویسد(  

  

  :عملکرد هریک عبارت است از . می باشند  Treeدستورات قسمت بعدي مربوط به 

Tree.CollapseNode   :گره مورد نظر را حذف می کند.  

Tree.EnsureVisible  :نمایش یا عدم یک گره را مشخص می کند.  

Tree.ExpandNode  :ه را باز می کندیک گر.  

Tree.FindNodeByData  :یک گره را بر حسب مقدار آن جستجو می کند.  

Tree.FindNodeByText   :یک گره را بر حسب متن آن جستجو می کند.  

Tree.GetChildCount   :تعداد زیر مجموعه هاي یک گره را باز می گرداند.  

Tree.GetChildren  :را باز می گرداند اطالعات زیر مجموعه هاي یک گره.  

Tree.GetNode  :اطالعات یک گره را باز می گرداند.  

Tree.GetPos : موقعیت شئ را در صفحه برمی گرداند.  

Tree.GetProperties  :خصوصیات شئ را باز می گرداند.  

Tree.GetSelectedNode  :گره انتخاب شده را معین می کند.  

Tree.GetSize  : باز می گرداند مقدار طول و عرض شئ را.  

Tree.InsertNode   :یک گره به شئ اضافه می کند.  

Tree.IsEnabled   :فعال یا غیر فعال بودن شئ را نشان می دهد.  

Tree.IsVisible  :دیده شدن یا پنهان شدن شئ را نشان می دهد.  

Tree.RemoveNode  :یک گره را از داخل شئ پاك می کند.  
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Tree.SetEnabled  :ستور می توانید شئ را فعال یا غیر فعال کنیدبا این د.  

Tree.SetNode  :با این دستور می توانید خصوصیات مورد نظر را بر روي گره داخل شئ اعمال کنید.  

Tree.SetPos :می توانید موقعیت شئ را در صفحه تعیین می کند.  

Tree.SetProperties :اعمال کنید با این دستور می توانید خصوصیات مورد نظر را شئ.  

Tree.SetSelectedNode  :یک گره را انتخاب می کند.  

Tree.SetSize  :شئ را تنظیم کنید) طول و عرض(با این دستور سایز.  

Tree.SetVisible  :نمایش یا عدم نمایش شئ را مشخص کنید.  

  

  :می باشند که هریک به صورت زیر عمل می کنند Videoدستورات بعد، دستورات قسمت 

Video.GetCurrentPos : زمان سپري شده از فایل ویدئو را باز می گرداند.  

Video.GetFilename  :نام فایل ویدئویی را باز می گرداند.  

Video.GetLength  :کل زمان فایل را باز می گرداند.  

Video.GetPos : موقعیت شئ را در صفحه برمی گرداند.  

Video.GetProperties : می گرداندخصوصیات شئ را باز.  

Video.GetSize : مقدار طول و عرض شئ را باز می گرداند.  

Video.GetState  :متوقف شده یا مکث شده در حال پخش ،(نوع عملکرد فایل را نشان می دهد(  

Video.GetVolume   :میزان صداي شئ را نشان می دهد.  

Video.IsEnabled :فعال یا غیر فعال بودن شئ را نشان می دهد.  

Video.IsFullScreen  :تمام صفحه بودن یا نبودن ویدئو را کنترل می کند.  
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Video.IsVisible  :دیده شدن یا پنهان شدن شئ را نشان می دهد.  

Video.Load  :می کند بارگذاري یک فایل ویدئویی.  

Video.Pause  :ویدئو را به حالت مکث قرار می دهد.  

Video.Play   :دویدئو شروع به پخش می کن.  

Video.Seek  :انتها ، ابتدا یا زمان مشخص جلو بردن ، عقب بردن ،(جابجایی در یک ویدئو(  

Video.SetEnabled: با این دستور می توانید شئ را فعال یا غیر فعال کنید.  

Video.SetFullScreen  :با این دستور می توانید ویدئو را به صورت تمام صفحه درآورید.  

Video.SetPos :انید موقعیت شئ را در صفحه تعیین می کندمی تو.  

Video.SetProperties :با این دستور می توانید خصوصیات مورد نظر را شئ اعمال کنید.  

Video.SetSize  :شئ را تنظیم کنید) طول و عرض(با این دستور سایز.  

Video.SetVisible :نمایش یا عدم نمایش شئ را مشخص کنید.  

Video.SetVolume   :ندازه ي صداي ویدئو را تنظیم می کندا.  

Video.Stop  :پخش ویدئو را متوقف می کند.  

  

  :می باشند که عبارتند از Webدستورا بعدي مربوط به 

Web.Back  :، یک صفحه به عقب باز می گردد در یک شئ وب.  

Web.Forward:در یک شئ وب ، یک صفحه به جلو می رود.  

Web.GetPos : صفحه برمی گرداند موقعیت شئ را در.  

Web.GetProperties :خصوصیات شئ را باز می گرداند.  

http://forum.v


 
http://www.vasva3.com                              http://forum.vasva3.com Page 155 

Web.GetSize:  مقدار طول و عرض شئ را باز می گرداند.  

Web.GetURL :  آدرسی)URL (را که شئ وب از آن استفاده می کند را نمایش می دهد.  

Web.IsEnabled: فعال یا غیر فعال بودن شئ را نشان می دهد.  

Web.IsVisible  :دیده شدن یا پنهان شدن شئ را نشان می دهد.  

Web.LoadURL:یک آدرس را در داخل شئ وب بارگذاري می کند.  

Web.Print  :اطالعات داخل شئ وب را پرینت می کند.  

Web.Refresh  : شئ وب راRefresh می کند.  

Web.SetEnabled : یدبا این دستور می توانید شئ را فعال یا غیر فعال کن.  

Web.SetPos : می توانید موقعیت شئ را در صفحه تعیین می کند.  

Web.SetProperties :با این دستور می توانید خصوصیات مورد نظر را شئ اعمال کنید.  

Web.SetSize  :شئ را تنظیم کنید) طول و عرض(با این دستور سایز.  

Web.SetVisible :نمایش یا عدم نمایش شئ را مشخص کنید.  

Web.Stop  :شئ وب را متوقف می کند.  

  

  :می رسیم Windowحال به دستورات قسمت .دستورات مربوط به وب نیز به پایان رسید

Window.Close : پنجره ي مورد دلخواه را می بندد.  

Window.EnumerateProcesses  :جدولی از  پنجره هاي در حال اجرا را باز می گرداند.  

Window.EnumerateTitles  :دولی از عناوین پنجره هاي باز سیستم را باز می گرداندج.  

Window.GetPos  : موقعیت پنجره را در صفحه نمایشگر برمی گرداند.  
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Window.GetSize  : مقدار طول و عرض پنجره را باز می گرداند.  

Window.Hide:پنجره را مخفی می کند.  

Window.Maximize  :پنجره را بزرگ می کند.  

Window.Minimize  : پنجره درTitle bar کمینه می کند.  

Window.Restore  :پنجره را به حالت اولیه باز می گرداند.  

Window.SetMask  :حالت ماسک را براي پنجره فعال می کند.  

Window.SetOrder  : را تنظیم می کند...) در باال ، پایین تر از یک پنجره و ( نوع قرارگیري پنجره.  

Window.SetPos :می توانید موقعیت  صفحه را تعیین کنید.  

Window.SetSize  :صفحه را تنظیم کنید) طول و عرض(این دستور سایز.  

Window.SetText  :با این دستور خواهید توانست عنوان پنجره را تغییر دهید.  

Window.Show   :پنجره مخفی شده را نمایش می دهد.  

  

  :که عبارت اند از  است XMLدستورات بخش بعد مربوط به 

XML.Count  :عناصر XML را می شمارد.  

XML.GetAttribute  : ویژگی هاي عناصر داخلXML را باز می گرداند.  

XML.GetAttributeNames : نام ویژگی داخلXML را باز می گرداند.  

XML.GetElementNames  : نام عناصر موجود درXML را نشان می دهد.  

XML.GetElementXML : عناصر پردازش نشده یکXML را باز می گرداند.  

XML.GetValue :مقدار یک عنصر را باز می گرداند.  
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XML.GetXML  :XML بارگذاري شده را به صورت رشته باز می گرداند.  

XML.InsertXML  : اضافه کردن دستورات بهXML 

XML.Load  : بارگذاري یک فایلXML ندر مموري براي استفاده و پردازش آ.  

XML.RemoveAttribute :ویژگی هاي داخل یک عنصر را حذف می کند.  

XML.RemoveElement : یک عنصر را از داخلXML پاك می کند.  

XML.Save  :XML بارگذاري شده را داخل یک فایل ذخیره می کند.  

XML.SetAttribute   :می توانید ویژگی هایی را براي یک عنصر تعریف کنید.  

XML.SetValue  :مقدار یک عنصر را تعیین می کند.  

XML.SetXML  :XML بارگذاري شده را در داخل لیست رشته اي قرار می دهد.  

  

  :می باشد و به شرح زیر است Zipدستورات قسمت آخر می رسیم که مربوط به به حال 

Zip.Add  : اضافه کردن فایل به یک فایلZip 

Zip.Extract  :یل زیپاستخراج فایل ها از داخل فا  

Zip.GetContents   :گرداند فایل هاي موجود در فایل زیپ را باز می.  
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  ضمیمه

تا با استفاده از آن هـا بتوانیـد    می دهم قرار  و دستوراتی  )بدون توضیحات(تعدادي برنامه ي آماده  بخشدر این 
تمامی این دسـتورات بـه صـورت     الزم به ذکر است.و با نرم افزار راحت تر کار کنید با دستورات بیشتر آشنا شوید

  .در داخل سی دي قرار دارند  exeپروژه و فایل 

  .آن تایپ نمایید Scriptیک دکمه ایجاد کنید و دستور زیر را در  :باز شدن کنترل پنل -

H = File.Run("control", "", "", SW_MAXIMIZE, false); 

 

 آن تایپ نمایید Scriptستور زیر را در یک دکمه ایجاد کنید و د : Word Padباز شدن برنامه -

H = File.Run("write", "", "", SW_MAXIMIZE, false); 
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  آن تایپ نمایید Scriptیک دکمه ایجاد کنید و دستورات زیر را در  :نمایش یک پیغام در شروع ویندوز-

Registry.SetValue(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows 
NT\\CurrentVersion\\Winlogon", "LegalNoticeCaption", "Your Title", REG_SZ); 

Registry.SetValue(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows 
NT\\CurrentVersion\\Winlogon", "LegalNoticeText", "Your Text", REG_SZ); 

که می خواهید باالي پنجره و در داخل آن قرار گیـرد را  به ترتیب متنی  Your Textو   Your Titleفقط بجاي 
  تایپ نمایید

 Your Textو   Your Title .(در صورتی که نیاز به برداشتن این پیغام دارید متن داخل آنها را خـالی کنیـد   "
  )را پاك کنید

Registry.SetValue(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows 
NT\\CurrentVersion\\Winlogon", "LegalNoticeCaption", "", REG_SZ); 

Registry.SetValue(HKEY_LOCAL_MACHINE,"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows 
NT\\CurrentVersion\\Winlogon", "LegalNoticeText", "", REG_SZ); 

  

  :  CPUنمایش اطالعات -

  .دکمه بنویسید  scriptزیر را در و دستورات یک پاراگراف و یک دکمه در صفحه ایجاد کرده 

vID=Registry.GetValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, 
"HARDWARE\\DESCRIPTION\\System\\CentralProcessor\\0", "VendorIdentifier", 
true); 

cpuType=Registry.GetValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, 
"HARDWARE\\DESCRIPTION\\System\\CentralProcessor\\0", 
"ProcessorNameString", true); 

cpuSpeed=Registry.GetValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, 
"HARDWARE\\DESCRIPTION\\System\\CentralProcessor\\0", "~MHz", true); 

cpuID=Registry.GetValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, 
"HARDWARE\\DESCRIPTION\\System\\CentralProcessor\\0", "Identifier", true); 

Paragraph.SetText("CPUID", vID.."\r\n \r\n"..cpuType.." "..cpuSpeed.."\r\n 
\r\n"..cpuID); 
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  :تغییر شکل نشانه گر ماوس به شکل دلخواه خودتان -

در مرحلـه ي بعـد    .سپس تصویر را وارد پروژه کنید.را باید انتخاب یا طراحی کنید )مانند (شکل  دوابتدا 
  .دستور زیر را تایپ کنید On Showسکریپت در خصوصیات صفحه و در قسمت در سربرگ ا

HideCursor(true); 

  .آن را با دستور زیر خنثی نمایید On Close و در قسمت 

HideCursor(false); 

  .دستورات زیر را تایپ کنید On Mous Buttonدر همین پنجره در قسمت 

if (e_Type == LEFT_BUTTON_DOWN) then 

Image.Load("Image1", "AutoPlay\\Images\\blue.bmp"); 

else 

Image.Load("Image1", "AutoPlay\\Images\\black.bmp"); 

end 

Blue.bmp "  وBlack.bmp پـس بایـد آن هـا را بـا     .همان تصاویري هستند که باید طراحی می کردیدedit 
  .دستورات فوق وارد نرم افزار کنید کردن

  دستورات زیر را تایپ نمایید On mouse Moveمینطور در قسمت ه

mouse = System.GetMousePosition(true); 

Image.SetPos("Image1", mouse.X, mouse.Y); 
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ولـی در اینجـا یـک مشـکل وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه اگـر از          .کار عوض کردن نشانه گر ماوس تمـام شـد  
نید نشانه گر ماوس از بین می رود و اگـر نشـانه گـر را روي    استفاده ک Dialog.Messageدستوراتی مانند دستور 

  :پس براي رفع این مشکل .دکمه اي قرار دهید، دیگر شکل آن نمایش داده نخواهد شد

استفاده می کنید، قبل از آن ماوس را از حالت مخفـی در آوریـد و پـس از     Dialogدر صورتی که از دستورات -1
  :دین صورت ب.آن دوباره ماوس را مخفی کنید 

HideCursor(false); 

H = Dialog.Message("Test", "Test"); 

HideCursor(true);  

  . کنید Bring To Frontمشکل دوم باید در انتهاي کار، تصویر خود را   براي رفع
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  )سایتدر : (برنامه سریال ساز -

  
  

  System Tray :نمایش پیغام در -

بـدین  .کار با این برنامه راحت است.کی دارد که در داخل سی دي همراه قرار داده امبا پروژه نیاز به یک برنامه کم
وارد می کنید و سپس نرم افـزار را بـا ایـن اطالعـات فراخـوانی مـی         Auto Playگونه که ابتدا اطالعاتی را درون 

  کنید

  
 Fileیا با استفاده از  نتهاي کاردر ا(پروژه خود کپی نمایید DOCSپس براي این کار باید نرم افزار را در قسمت 

Layout( درست کنید "بدون آیکون "و  "خطا"  ، "اخطار"  ، "خبر رسانی"دکمه با متن هاي  4سپس.  

  :براي دکمه خبر رسانی دستورات زیر را تایپ کنید
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strTitle = "By Hamed Heydari"; 

strText = "This Is A Sample Text"; 

strTime = "5"; 

strIcon = "1"; 

strArgument = '"'..strTitle..'" "'..strText..'" '..strTime..' '..strIcon; 

result = File.Run("AutoPlay\\Docs\\Traytip.exe", strArgument, "", 
SW_SHOWNORMAL, false); 

  :براي دکمه اخطار نیز چنین تایپ کنید

strTitle = "Created By H.Heydari"; 

strText = "Are You Created This?"; 

strTime = "5"; 

strIcon = "2" 

strArgument = '"'..strTitle..'" "'..strText..'" '..strTime..' '..strIcon; 

result = File.Run("AutoPlay\\Docs\\Traytip.exe", strArgument, "", 
SW_SHOWNORMAL, false); 

  :همچنین براي دکمه خطا به صورت زیر تایپ کنید

strTitle = "Created By H.H"; 

strText = "You Don't Create It..."; 

strTime = "5"; 

strIcon = "3"; 

strArgument = '"'..strTitle..'" "'..strText..'" '..strTime..' '..strIcon; 

result = File.Run("AutoPlay\\Docs\\Traytip.exe", strArgument, "", 
SW_SHOWNORMAL, false); 

  .و در انتها براي دکمه بدون آیکون دستورات زیر را وارد نمایید

strTitle = "Create By H.H"; 
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strText = "H.H Means Hamed Heydari"; 

strTime = "5"; 

strIcon = "0"; 

strArgument = '"'..strTitle..'" "'..strText..'" '..strTime..' '..strIcon; 

result = File.Run("AutoPlay\\Docs\\Traytip.exe", strArgument, "", 
SW_SHOWNORMAL, false); 

  .حال می توانید پروژه را اجرا کنید 

  :خبررسانی

  
  :اخطار

  
  :خطا

  
  :بدون آیکون
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بـراي اسـتفاده در نـرم افـزار هـا و برنامـه       ) التـین (کدهاي استاندار بین المللـی  ) اسکی کد( ASCII:اسکی کدها 
ایـن کـدها را در   )  Aمثال کنترل براي فشرده شدن حرف ( براي راحتی کار شما در برنامه ها .نویسی ها می باشد
  .این ضمیمه قرار دادم

  )Decimal(10عدد در مبناي  )Hex(16مبناي عدد در  )حرف(عملکرد
Space 20 32 

! 21 33 
" 22 34 
# 23 35 
$ 24 36 
% 25 37 
& 26 38 
' 27 39 
( 28 40 
) 29 41 
* 2A 42 
+ 2B 43 
, 2C 44 
- 2D 45 
. 2E 46 
/ 2F 47 
0 30 48 
1 31 49 
2 32 50 
3 33 51 
4 34 52 
5 35 53 
6 36 54 
7 37 55 
8 38 56 
9 39 57 
: 3A 58 
; 3B 59 
< 3C 60 
= 3D 61 
> 3E 62 
? 3F 63 

@ 40 64 
A 41 65 
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B 42 66 
C 43 67 
D 44 68 
E 45 69 
F 46 70 
G 47 71 
H 48 72 
I 49 73 
J 4A 74 
K 4B 75 
L 4C 76 
M 4D 77 
N 4E 78 
O 4F 79 
P 50 80 
Q 51 81 
R 52 82 
S 53 83 
T 54 84 
U 55 85 
V 56 86 
W 57 87 
X 58 88 
Y 59 89 
Z 5A 90 
[ 5B 91 
\ 5C 92 
] 5D 93 
^ 5E 94 
_ 5F 95 
` 60 96 
a 61 97 
b 62 98 
c 63 99 
d 64 100 
e 65 101 
f 66 102 
g 67 103 
h 68 104 
i 69 105 
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j 6A 106 
k 6B 107 
l 6C 108 

m 6D 109 
n 6E 110 
o 6F 111 
p 70 112 
q 71 113 
r 72 114 
s 73 115 
t 74 116 
u 75 117 
v 76 118 
w 77 119 
x 78 120 
y 79 121 
z 7A 122 
{ 7B 123 
| 7C 124 
} 7D 125 
~ 7E 126 

DEL 7F 127 
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  .امیدوارم توانسته باشم قدمی در راه پیشرفت شما بردارم

 موفق و سربلند باشید
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