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گذری بر نرم افزار

آماده سازی توزیع برنامه
ھای مورد عالقه و 

سیستم عامل ھای ویندوز
MultiSet Automatic

Installer

ساخت یک دیسک کلی 
برای نرم افزار ھا و 

سیستم عامل ھای ویندوز 
در یک دیسک

ھم اکنون نسخه ھای 
قالب نصب اتوماتیک آماده 

.ھستند

دیگر نگران نباشید، این نرم 
افزار ھمه کار ھای روتین و 

کننده نصب ویندوز و خسته 
نرم افزار ھای آن رو برایتان 

.انجام میده

v7.8.8almeza multi setنرم افزار     آموزش کامل کار با

2

گذری بر نرم افزار

آماده سازی توزیع برنامه
ھای مورد عالقه و 

سیستم عامل ھای ویندوز
MultiSet Automatic

Installer

ساخت یک دیسک کلی 
برای نرم افزار ھا و 

سیستم عامل ھای ویندوز 
در یک دیسک

ھم اکنون نسخه ھای 
قالب نصب اتوماتیک آماده 

.ھستند

دیگر نگران نباشید، این نرم 
افزار ھمه کار ھای روتین و 

کننده نصب ویندوز و خسته 
نرم افزار ھای آن رو برایتان 

.انجام میده

v7.8.8almeza multi setنرم افزار     آموزش کامل کار با

2

گذری بر نرم افزار

آماده سازی توزیع برنامه
ھای مورد عالقه و 

سیستم عامل ھای ویندوز
MultiSet Automatic

Installer

ساخت یک دیسک کلی 
برای نرم افزار ھا و 

سیستم عامل ھای ویندوز 
در یک دیسک

ھم اکنون نسخه ھای 
قالب نصب اتوماتیک آماده 

.ھستند

دیگر نگران نباشید، این نرم 
افزار ھمه کار ھای روتین و 

کننده نصب ویندوز و خسته 
نرم افزار ھای آن رو برایتان 

.انجام میده

www.SoftGozar.com



v7.8.8almeza multi setنرم افزار     آموزش کامل کار با

3

:قسمت اول

آماده سازی توزیع برنامه ھای مورد عالقه و سیستم عامل ھای ویندوز

، نیدو بر روی سیستمم نصب کهرو دریافت کردalmeza multi setنرم افزار7.8.8ورژن 
.رو مشاھده می کنیداجرای آن شما صفحه زیرو بعد از نصب برنامه 

1عکس شماره 

:این برنامه به چند بخش و ھر بخش به چند قسمت تقسیم میشه
:بخش اصلی این نرم افزار عبارتند از2
تھیه دیسک خودکار1-
تھیه فلش مموری خودکار2-
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:قسمت زیر می باشند3که ھر کدام این بخش ھا خود دارای 
و نصب به صورت خودکاربخش ساخت پکیج نرم افزاری 1-
بخش ساخت پکیج ویندوز و نصب به صورت خودکار2-
بخش ساخت پکیج ویندوز و نرم افزار و نصب به صورت خودکار3-

را 0در این تصویر عدد ... مشاھده می نمایید تمامی پکیج ھا و 1ھمانطور که در شکل 
اری به برنامه معرفی نکردین، دارند و این بدین معنی می باشد که شما ھیچ پکیج نرم افز

.پس قبل از شروع باید پکیج را ایجاد نمایید

توجه داشته باشید که این برنامه مثل یک دستگاه ضبط می باشد یعنی شما ھر کاری 
می کنید این برنامه آن را ثبت می نماید پس ھمانطور که قبل از مثال ضبط صدا شما باید 

ساکت می کنید برای استفاده از این برنامه ھم باید محیط محیط را آمداه نمایید و ھمه را 
رو آماده نمایید و یه سری قوانین این کار را رعایت فرمایید در غیر این صورت در ادامه به 

.مشکل بر می خورید

جھت تھیه دیسک ھای خودکار مخصوصا almeza multisetقوانین آماده سازی نرم افزار
:یدیسک پکیچ ھای نرم افزار

.قبل از باز کردن نرم افزار تمامی برنامه ھای باز و در حال اجرا را ببندید1-

اگر می خواھید نصب خودکار برنامه ای رو که در حال حاضر آن را به صورت نصب شده 2-
Uninstallخود برنامه یا ویندوز آن راuninstallerدارید، آماده نمایید باید ابتدا نرم افزار را با

.ده و در صورتی که فولد آن نرم افزار بافی مانه است آن را نیز حذف نماییدنمو
با آرامش بر روی موس و دکمه ھا کلیک کنید و به ھیچ وجه عجله ننماید زیر چند میلی 3-

.ثانیه طول می کشد تا رفتار و کلیک ھای شما ثبت و ضبظ گردد
فولدری رو وارد نمایید، ایتدا به فیلد اگر می خواھید یه شماره سریال طوالی و یا آدرس4-

رو بزنید در ادامه متوجه می Breakمربوطه رفته و آنجا کلیک کنید سپس بر روی کی بورد

. !شویم چرا
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و readmeمعموال در انتھای نصب برنامه به شما پیشنھاد داده می شود که یک فایل5-
یر فعال نمایید یعنی اینکه ھیچ یا خود برنامه اجرا شود، ھمیشه این دو گزینه را غ

.کدامشان اجرا نشوند
ضبط stopضبط برنامه با اولین کلیک شما شروع شده و در آخر ھم با کلیک بر روی6-

.پایان میابد

.اطمینان حاصل نماییدadministratorقبل از شروع به ضبط از بودن در حالت7-
کردن موس ضبط می شود به طور مثال حرکت و چرخش موس تنھا یعد از یک بار کلیک 8-

آن window barاگر شما میخواھید صفحه در حال نصب رو جابه جا کنید ابتدا بر روی
.نماییدdragکلیک نمایید و سپس آن را به جایی دیگر

.خوب حاال با در نظر گرفتن این قوانین به ایجاد بسته نرم افزاری خود اقدام می نماییم
ھستش که می خوایم کاریو به نرم افزار آموزش دھیم پس باید شمرده و این مثل حالتی 

.با آرامش و رعایت اصول و قوانین باشه

دارد کلیک نمایید سپس شکل + برای اضافه نمودن پکیج ابتدا بر روی آیکان اول که شکل 
.زیر را مالحظه می نمایید
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.

2شکل شماره 

م افزاری رو که می خواھید نصب آن را خود کار آدرس نرexecutable fileسپس در فیلد

می توانید nameنمایید را انتخاب نمایید، توجه فرمایید که برای تغییر نام نرم افزار از فیلد
.می توانید استفاده نماییدcategoryاستفاده نمایید و جھت تعیین نوع نرم افزار از فیلد

.در مورد نرم افزار ھستشھم برای توضیحات بیشتر descriptionزبانه
.کلیک نماییدokپس از انجام تغییرات مورد نیاز بر روی

امکان دارد که پس از کلیک به شما ھشدار داده شود که آنتی ویروس خود را ببندید، این 
.بدین دلیلد است که عملیات ضبط به مشکل بر نخورید

ک حرکات شما رو ضبط می کند و در این مرحله عملیات نصب رو انجام دھید و برنامه تک ت

.کلیک نماییدstopدر پایان نصب بر روی دکمه
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.در نھایت نام نرم افزار به لیست اضافه خواھد شد
**توجه**

در صورتی که شما در حین نصب برنامه الزم بود شماره سریال و یا آدرسی را : نکته مھم
رو فشار دھید، pauseو سپس دکمهوارد نمایید،حتما ابتدا در فیلد مربوطه کلیک نموده

سپس برای شما مطابق شکل زیر صفحه ای باز می شود که شما یاید شماره سریال و 

کلیک کرده و خود playیا آدرس را در آن محل وارد نمایید و پس از وارد نمودن آن بر روی
این حالت میگنبرنامه اطالعات ورودی شما رو وارد می نماید و به ادامه نصب بپردازید به 

INSERT

3شکل شماره 

خوب میریم سراغ بخش تھیه دیسک خودکار
برای ورود به این بخش پس از اجرای برنامه بر روی آیکون دوم از سمت چی که یک 

.دیسک می باشد کلیک می نماییم،سپس تصویر زیر را مشاھده می کنیم
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4عکس شماره 

.فوق الذکر را دراین صفحه می توان یافتقسمت 3ھمانطور که مشاھده می نمایید 

ما ابتدا از تھیه دیسک پکیج نر م افزاری شروع می کنیم، برای این کار اولین منو رو 
انتخاب می نماییم

:1مرحله 
در صفحه یاز شده از شما آدرس فولدری رو می خواھد که شما مایلید دیسک خود رو در 

ر آینده راحت بتونیم به اون دسترسی پیدا کنیم شما که برای اینکه د. آنجا ایجاد نمایید

.انتخاب نماییدuniversal Multi Setاسم فولدر رو
.کلیک کرده و به مرحله بعد برویدnextپس از آدرس دھی فولدر بر روی
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:2مرحله 
در مرحله بعدی لیست تمام پکیج ھایی که ساختین میاد و شما میتونید برنامه 

.نتخاب نماییددلخواھتون رو ا
در منوی ادیت میتونید وارد شوید و آدرس پکیج و یا کپی کردن یا نکردن برنامه رو تنظیم 

شما کل فولدر که فایل setupکه مغموال نیازی نیست به تغییر مگر اینکه جای فایل. کنید

.ھای جانبی ھم داره رو بخواید
کلیک nextدیسک در بیارید بر رویپس از انتخاب برنامه ھایی که مایلید آنا رو به صورت

.کنید

5شکل شماره 
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:3مرحله 
و ھمه چی تمومه بعدشم. کلیک کنیدstartخوب ھمه چی تموم شد،اینجا کافیه بر روی

OKو خالص

6شکل شماره 
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:قسمت دوم

تھیه دیسک خودکار ویندوز

آیکون دوم از سمت چپ که یک برای ورود به این بخش پس از اجرای برنامه بر روی
.دیسک می باشد کلیک می نماییم،سپس تصویر زیر را مشاھده می کنیم

7شکل شماره 
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.کلیک نمایید( windows )سپس بر روی گزینه دوم

:1مرحله 
شما دو قسمت کلی دارید اولیش انتخاب نوع ویندوز 8در این مرحله مطابق شکل 

.ندوزیمربوط به وھستش و دومی اطالعات 

8شکل شماره 

&vistaھست یاxpدر قسمت اول شما باید نوع ویندوز خود را انتخاب کنید که ویندوز
seven رو انتخاب کردید حتما باید وارد منوی7که اگه شما ویندوزsetting شده و

:اطالعات اونجا رو تکمیل نمایید و اصالح نمایید مطابق شکل زیر
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9شماره شکل

در .بشوید8کلیک نموده و وارد قسمت دوم شکل شماره OKبعد از اعمال تغییرات بر روی
این قسمت شما اطالعات مربوط به ویندوز خود را از جمله نام و کمپانی و نام دستگاه و 

.وارد مرحله بعدی شویدnextشماره سریال ویندوز رو وارد نمایید و با کلیک بر روی

:ممرحله دو
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ویندوز را بر روی ھارد خود setupدر این مرحله شما در فیلد اول باید آدرس مکان فولدر
مشخص نمایید

.و در فیلد دوم آدرس مکانی که می خواھید خروجی شما در آنجا ذخیره شود

10شکل شماره 

و آخرش okکلیک نموده و پس از چند دقیقهcreateپس از انجام کار ھای مربوطه بر روی
ھم خالص

سازنده این برنامه درد Alexتھیه دیسک نصب ویندوز از این صاده تر واقعا نمی شد دست
.نکنه که ھمه چی رو انقدر ساده کرده

در قسمت بعدی آموزشم،ترکیب این آموزش و آموزش قبلی رو قرار می دھم یعنی تھیه 
نرم افزار3بخش دیسک خودکار نصب ویندوز و برنامه ھای آن که میشه 
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11شکل شماره 
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:قسمت سوم

تھیه دیسک خود کار ویندوز و برنامه ھا به صورت یکجا

برای ورود به این بخش پس از اجرای برنامه بر روی آیکون دوم از سمت چپ که یک 
.دیسک می باشد کلیک می نماییم،سپس تصویر زیر را مشاھده می کنیم

12شکل شماره 

.کلیک نمایید( windows & software )سپس بر روی گزینه سوم

قبل از وارد شدن به مراحل دوباره متذکر بشم که بحث امروز دقیقا ترکیب دو بحث ***
قبل ھستش و در صورتی که دو بحث قبل رو مطالعه نکردین پیشنھاد میکنم ابتدا آن دو 

چیز ھایی رو که اونجا گفتم دیگه پست را مطالعه و سپس به این پست بیایید چون می
***اینجا نمی گم چون کامال تکراری ھستش

:مرحله اول
.دقیقا مطابق پست قبل ابتدا اطالعات ویندوز رو از شما می خواھد

)9و 8توضیحات شکل شماره ( مراجعه شود به مرحله اول پست قبلی 
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:مرحله دوم
.در این مرحله ھر چی کاشتین درو می کنید

فیلد دارید که باید آدرس درست رو بدھید3مطابق شکل در این مرحله 

13شکل شماره 

:1فیلد 
ویندوز شما به ھمراه ملحقات آن وجود setupمربوط می شود به آدرس مکانی که فایل

)دقیقا مثل خط اول مرحله دوم پست قبل( دارد رو بدھید 

:2فید 
بعدش گفتم ) تا فکر کنم 8( آموزش یه سری قوانین گفتم خوب یادتونه توی پست اول 

و بعدش ھم رفتیم سراغ ) طریقه ضبط کردن ( چی جوری یه برنامه رو خود کار کنیم 
اون گفتم که میتونید یه پکیج نرم افزاری تھیه کنید و دیسک 1آموزش اصلی و توی مرحله 

می خواست گفتم اسم فولدر رو خود کار داشته باشید و یه جا ھم ازتون اسم یه فولدر
( ،ھمه اونایی که گفتم اینجا به درد می خورده و کاربرد داره universal Multi Setبزارید

)6و 5و 2شکل شماره 
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رو آدرسش رو االن بدید توی این فیلدuniversal Multi Setاون فولدر

:3فیلد 
( خودتون رو بھش بدید Isoروجی فایلاین فیلد ھم که دیگه آسونه ، فقط باید آدرس خ

)دقیقا خط سوم مرحله دوم پست قبل

ھست و چند دقیقه انتظار CREATEخوب ھمه چی تموم شد و آخرین کار کلیک بر روی
OKھمراه با صبر و آخرشم

.یادمه قبال ھا یه برنامه بود میگفت مصدوم حاضره
.حاال منم میگم پکیچ حاضره

:رابطه با نرم افزارچند سوال در 

؟ی بدیمکٍ 7ندوزنصب ویبرای حتما باید .1
.بله در این نرم افزار حتما باید سریال رو وارد نمایید

؟این کی ھای معتبر رو میتونیم از کجا پیدا کنیم.2
.داستفاده کنیانیدن می تواسریال ھست از ھمکی7ویندوز dvdھرداخل

استفاده کنی که عمال تو ایران VLKافزار اینه که از سریال ھایالبته حالت قانونیش واسه این نرم(
)شدنی نیست

د؟عملیات اکتیو و جنیون صورت بگیر,ھمراه با نصب خودکارودچطوری میش.3
اول ویندوز رو نصب میکنه بعدش میاد تو ویندوز نرم افزار هدمیمامرحله باال بهدرخروجی که 

این عملیات اکتیو و جنیون ھم مثل نصب نرم افزار می مونه پس باید اول ( ھا رو نصب می کنه 
اینو ھم ) بزاریش universalپکیج ازش درست کنی و اون پکیج رو ضبط کنی و بعد در اون فولدر

و یا اکتیو شما دستی ھست این نرم افزار کاری نمی تونه بگم که اگه قسمت ھایی از جنیون 
بنویسد و پکیج اونو Batchواسش بکنه مگر اینکه اون کار ھای دستی رو واسش یه فایل

)درست کنیدو به نرم افزار معرفیش کنید
تا دستگاه 3-2نھایتا ھم اینکه بسنگی داره شما چند تا ویندوز می خواین نصب کنید اگه واسه 

تا ھستش خوب وقت بزارید و 30-20ولی اگه ( تش دستی این مراحل رو انجام بدید بھنره ھس
)رو درست کتید مسلما بھترهbatchاون

؟نت فریم ورک ھا به چه صورتی ھستنصب خودکار سرویس پک ھا و.4
از استفاده کنید که Win 7 Service pack Includedدر مورد سرویس پک که پیشنھاد میکنیم از

شرش خالص بشید،در مورد نت فریم ورک ھم مثل برنامه میمونه شما پکیجش رو ضبط و به نرم 
)رو تھیه نماییدUniversalبعنی فولدر. ( افزار معرفی نمایید

اگه خواستیم شخصی سازی بیشتری صورت بگیره و سی دی ساخته شده ما اتو اینستال .5
مارو نصب کنه ویا عکس بک گراندی که ما میخوایم بشه ومثال در پایان کار گجت ھای انتخابی 

.اره باید چه کردذرو ب
در مورد شخصی سازی بیشتر این نرم افزار قابلیت مستقیم آنرا ندارد مگر اینکه این رو ھم مثل 

رو ھم اجرا batchرا تھیه نمایید و به نرم افزار بگید فایلآنbatchتعویض تصویر پس زمینه فایل
مورد گجت ھا ھم که اکسرشون نصبی ھستن که مشکلی نداره مثل نرم افزار باھاش کنه ؛ در 

.استفاده نماییدbatchبرخورد کنید ولی اگه کپی کردنی و یا شیوه دیگری ھستن باز باید از
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