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 مقدمه:

تازَجِ تِ ًیاصسٍصافضٍى جاهؼِ تـشی تِ ػلَم ٍزکٌَلَطی کاهدیَزشی،خلَكاخیـشفر فشٌّگ ػاخر ٍزَلیذػی دی،تشآى 

AutoRun Pro EnterPriseقذهی دسساُ خیـشفر دٍػساى تشداسم. ؿذم زاتاآهَصؽ ًشم افضاس   

 هی تاؿذ.Auto –runیکی اصخیـشفسِ زشیي ًشم افضاسّای ػاخرAutoRun Pro EnterPriseًشم افضاس
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 Mp3 player،Videoقایلیر ّای دیگشی ًظیشػاخرAuto-runایي ًشم افضاسػالٍُ تشػاخر 

player،Browser کساتخاًِ ّای الکسشًٍیکی،ػی دی ّای آهَصؿی،آلثَم ػکغ،آصهَى ّای زؼسی،هؼشفی هحلَالذ،

 .ٍ...ساًیضدساساػر.دسایي کساب ػؼی تشآى تَدُ کِ زواهی قؼور ّای ًشم افضاسهَسدتحث قشاسهی گیشد

 فصل اول

 اتسذاػی دی ّوشاُ کساب ساداخل دسایَػی دی خَدقشاسدّیذ.Autorun Pro Enterpriseتشای ًلة ًشم افضاس

 اٍل ًوایؾ دادُ هی ؿَد. خٌجشُ ی خَؽ آهذگَیی دسهشحلِ

 

 

 کلیک کٌیذ. Nextتشای اداهِ کاستشٍی دکوِ

 کلیک کٌیذ. Nextزؼییي کٌیذٍػدغ تشسٍی Browseدسكفحِ تؼذهؼیشًلة تشًاهِ ساتاکلیک تشسٍی دکوِ
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 هشاحل ًلة سااداهِ دّیذٍهٌسظشتواًیذزاًلة ًشم افضاس تِ خایاى تشػذ. Nextٍتاکلیک کشدى تشسٍی دکوِ 

 

www.SoftGozar.com
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 کلیک کٌیذ. Finishٍدسًْایر تشسٍی دکوِ 

ًشم افضاستشسٍی کاهدیَزشؿواًلة ؿذُ اهادسحالر ػادی ایي ًشم افضاسآصهایـی اػر.خغ تشای دائوی کشدى آى تایذًشم 

ظاّشهی  Register AutoRun Pro Enterpriseافضاسساسجیؼسش کٌیذ.تشای ایٌکاسخغ اصخایاى ًلة، خٌجشُ 

 ؿَدٍاصاطالػاذ سجیؼسشکشدى ًشم افضاساػسفادُ ًواییذ.

 

ًشم افضاسػالی تشای زوام اقـاسٍگشٍُ ّای ػٌی ٍتذٍى ًیاصتِ داًؾ تشًاهِ ًَیؼی زْیِ ؿذُ  یکAutoRunًشم افضاس

 اػر.چشاکِ اصتشًاهِ ّای کَچک زاخشٍطُ ّای ػٌگیي ساهی زَاى زَلیذٍآهادُ تْشُ تشداسی کشد.
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ؿواهی زَاًیذدسّشكفحِ اصاؿیاگًَاگًَی هاًٌذػکغ،هسي،هَصیک،دکوِ 

 ػولیاذ الصم سااًجام دّیذ. ٍ...اػسفادُ کٌیذٍتشای ّشیک

هثالتاقشاسگشفسي اؿاسُ گشهاٍع سٍی اجضای هحیط تشًاهِ کادسساٌّوای هسٌی 

 ظاّشؿَد.
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 ًـاًِ گشهاٍع ساتشسٍی  Startاتسذاًشم فضاسساجشاًواییذ.تشای ایي کاساصهٌَی  AutoRunتشای ؿشٍع تِ کاستاًشم افضاس

Autorun Pro Enterprise ٍػدغ تشسٍیAutorun Pro Enterprise .کلیک کٌیذزاتشًاهِ ظاّشؿَد 

 

 

 تااجشای ًشم افضاسكفحِ ٍسٍدتِ ًشم افضاسظاّشهی گشدد.

 اصتخؾ  ّای اكلی صیشزـکیل ؿذُ اػر.AutoRunتشًاهِ 
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 یافشم اكلی اػر.Page Surface)ٍّوچٌیي ؿاهل ًوای كفحِ)

Menu:7هسـکل اص(تخؾFile،Project،Page،Edit،View،Tools،Help.کِ تِ ؿشح هخسلشّشیک هی خشداصم) 

 تاکلیک تشسٍی آى هٌَی فایل ًوایاى هی ؿَد.آیسن ّای هخسلف ایي هٌَتِ ؿشح صیشًذ:

New Project…: 

 یک خشٍطُ جذیذایجادهی کٌذ.

Open: 

 خشٍطُ ای کِ اصقثل آهادُ ؿذُ،تاسگضاسی هی کٌذ.

Save: 

 آخشیي زغییشاذ سادسخشٍطُ جاسی رخیشُ هی کٌذ.

Save As: 

 خشٍطُ جاسی ساتاًام دیگشی رخیشُ هی کٌذ.

Exit: 

 اصًشم افضاسخاسج هی ؿَد.
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دٍهیي گضیٌِ دسهٌَهی تاؿذ.تاکلیک تشسٍی آى هًٌَوایؾ دادُ هی ؿَدکِ آیسن ّای 

 آى تِ ؿشح صتشػول هی کٌٌذ.:

Project Option: 

 زٌظیواذ خشٍطُ ساًوایاى هی ػاصد.

CD Icon: 

 ؼییي هی کٌذ.آیکي ػی دی ساز

Executable File Information: 

 خٌجشُ اجشایی اطالػاذ فایل ساظاّشهی ػاصد.

Save and Test: 

 تشًاهِ ساػالٍُ تشرخیشُ کشدى زؼر هی کٌذ.

Save and Publish: 

 تشًاهِ ساخیادُ ػاصی هی کٌذ.

Create Target File: 

 ایجادّذف هـخق تشای تشًاهِ
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آیسن تِ ؿشح صیشهی تاؿذ:4هی تاؿذکِ هسـکل اص  Pageػَهیي گضیٌِ دسهٌَّاگضیٌِ 

 

Add Page: 

 ػاخر كفحِ ای جذیذ

Delete Page: 

 كفحِ اًسخاب ؿذُحزف کشدى 

Load Form Template: 

 قالة ّای آهادُ فشم

Preview Page: 

 خیؾ ًوایؾ كفحِ

  هی تاؿذ.کِ آیسن ّای آى تِ كَسذ صیشػول هی کٌٌذ:  Editگضیٌِ تؼذی دسهٌَّاگضیٌِ 

  



  09363498646-09186599633 11   نویسنده کتاب:اسػطَاحوذی

 

Align to Grid: 

 ّن زشاصکشدى تاجذٍل تٌذی كفحِ

Align Left: 

 ػور چح ؿی ساتاػور چح ؿی اًسخاتی ّن زشاصهی کٌذ.

Align Center: 

 ٍػط ؿی ساتاٍػط ؿی اًسخاتی ّن زشاصهی کٌذ.

Align Right: 

 ػور ساػر ؿی ساتاػور ساػر ؿی اًسخاتی ّن زشاصهی کٌذ.

Align Top: 

 ؿی ساتاتاالی ؿی اًسخاتی ّن زشاصهی کٌذ.

Align Middle: 

 ؿی ساتاؿی اًسخاتی هیاًی ّن زشاصهی کٌذ.

Align Bottom: 

 ؿی ساتاخاییي ؿی اًسخاتی ّن زشاصهی کٌذ.

Copy: 

 اصؿی اًسخاب ؿذُ کدی هی گیشد.

Paste: 

 ؿذُ سادسهحل هَسدًظشهی چؼثاًذ. Cutیا   Copyؿی 

Duplicate: 

 اصؿی اًسخاب ؿذُ دٍتاسکدی هی گیشد.
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Delete: 

 ؿی اًسخاب ؿذُ ساحزف هی کٌذ.

Clear: 

 اؿیاءهَجَددسكفحِ ساحزف هی کٌذ.

Bring to Front: 

 هسي هَجَدسٍی ؿی ساتِ ًوای جلَهی آٍسد.

Send to Back: 

 ساتِ خـسـی اًسقال هی دّذ.هسي هَجَدسٍی ؿی 

Select All: 

 اًسخاب اؿیا

Set Visible True in Group: 

 ًوایاى ؿذى گشٍُ ّا

Set Visible False in Group: 

 ًوایاى ًـذى گشٍُ ّا

 آیسن ّای ایي گضیٌِ کِ هخلَف چگًَگی ًوایؾ گضیٌِ ّاٍخٌل ّاهی تاؿذتِ ؿشح صیشًذ:

Toolbar: 

 اضافِ کشدى یاحزف ًَاساتضاسّا

Statusbar: 

 ًوایؾ یاػذم ًوایؾ ًَاسٍضؼیر

www.SoftGozar.com
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Property Editor: 

 ًوایؾ یاػذم ًوایؾ قالة اؿیا ٍخٌل خلَكیاذ

 

Group List: 

 ًوایؾ لیؼر گشٍُ ّاًوایؾ یاػذم 

Object Templates: 

 ًوایؾ یاػذم ًوایؾ قالة اؿیا

 صیشػول هی کٌٌذ: گضیٌِ ؿـن کِ آیسن ّای آى تِ كَسذ

 

 

Page Template: 

 قالة ّای آهادُ كفحِ ساًوایاى هی ػاصد.

Add Template Group: 

 اضافِ کشدى قالة ّای خاف تِ جذٍل قالة اؿیا

Delete Template Group: 

 حزف کشدى قالة ّای خاف اصجذٍل قالة اؿیا
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Add Selected Object To Group: 

 اضافِ کشدى اؿیاءهٌسخة ؿذُ)آیسن ّا( تِ جذل قالة اؿیاء

Delete Template Item: 

 حزف کشدى آیسن ّای دسج ؿذُ دسجذٍل قالة اؿیاء

Display Grid: 

 ًوایؾ یاػذم ًوایؾ جذٍل كفحِ تٌذی

Snap To Grid: 

 قشاسدادى اؿیاءدسجذٍل تٌذی ّا

Grid Size: 

 اًذاصُ جذٍل كفحِ تٌذی

Back Ground Color: 

 زؼییي سًگ خغ صهیٌِ تشًاهِ

 هٌَی ساٌّواکِ ًیاصی تِ داًؼسي آیسن ّای آى ًذاسیذ

 

 اتسذاگضیٌِ ّای هَجَددسخٌل خلَكیاذ  فشم ساهَسدتشسػی قشاسهی دّین:

 ٍاقغ دسخٌل خلَكیاذ ًام دلخَاّی ساتشای كفحِ تشًاهِ دسًظشهی گیشین.اصطشیق قؼور
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 "زغییشهی دّین هثال: Captionػدغ ػٌَاى كفحِ سااصطشیق گضیٌِ 

 

 

BorderStyle: 

None: 

 كفحِ ساتذٍى حاؿیِ هی کٌذ

Single: 

 هی تاؿذ  Closeكفحِ فقط داسای دکوِ

Sizeable: 

 اًذاصُ كفحِ سازغییشهی دّذ

SingleMinimizeIcon: 

 هی ؿَد  Minimizeكفحِ فقط حاٍی دکوِ 

SizeableMinimizeIcon: 

 سازغییشداد Minimizeاصطشیق ایي گضیٌِ هی زَاى كفحِ حاٍی دکوِ 

SingleNoneIcon: 

 هی ؿَد كفحِ فقط حاٍی ًَاسػٌَاى

SizeableNoneIcon: 
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 اصطشیق ایي گضیٌِ هی زَاى كفحِ حاٍی ًَاسػٌَاى سازغییشداد

 سااًسخاب هی کٌین زاكفحِ تذٍى حاؿیِ ؿَدNoneدسایٌجاگضیٌِ 

 ًیضهی زَاى آیکي كفحِ هَسدًظشسازغییشداد PageIconاصطشیق گضیٌِ 

 توجه:

 Noneدسحالر ّای دیگشغیشاصحالر  BorderStyleصهاًی اػسفادُ هی ؿَدکِ گضیٌِ  PageIconاصگضیٌِ 

 قشاسگیشد.

 ًوایاى ؿَد  Image Editorکلیک کٌیذزاخٌجشُ  Browseتشسٍی دکوِ 

 

 

 ًوایاى ؿَد Openکلیک کشدُ زاخٌجشُ ػدغ تشسٍی دکوِ 
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 دسایي خٌجشُ آیکي دلخَاُ خَدسااًسخاب کٌیذ

 توجه:

 تاؿذ  icoآیکي هَسدًظشتایذداسای خؼًَذ 

 

 تِ طَسازَهازیک دسحالر ّای خیؾ فشم قشاسداسًذ Stay Time(s) ٍ ClickContinueگضیٌِ ّای 

ًیضهی زَاى سًگ خغ صهیٌِ كفحِ سازغییشدادالثسِ ایي گضیٌِ تاگضیٌِ تااػسفادُ اصگضیٌِ 

BackImage   ٌِدساسزثاط اػر یؼٌی دسكَسزیکِ تشای كفحِ هَسدًظش طیف ّای سًگی تِ ػٌَاى خغ صهی

 تِ ًحَی دی اکسیَهی ؿَد BackImageسگیشددیگشاػسفادُ اصگضیٌِ قشا

 طیف ّای سًگی ساهـاّذُ هی کٌیذ Color Editorکلیک کٌیذ.دسخٌجشُ   Browseتشسٍی دکوِ 
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 ًیضهی زَاى ًحَُ قشاسگیشی خغ صهیٌِ سازؼییي ًوَد: ImageStyleBackتؼذاصزؼشیف خغ صهیٌِ تشای كفحِ اصطشیق گضیٌِ

Normal: 

 زلَیش سادسحالر ًشهال ًوایؾ هی دّذ

Center: 

 زلَیشسادسهشکضكفحِ ًوایؾ هی دّذ

Stretch: 

 زلَیشتِ اًذاصُ كفحِ تاصهی ؿَد

Tile: 

 زلَیشساتِ كَسذ کاؿی ٍاسًوایؾ هیذّذ
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GradientStyle: 

 ایي گضیٌِ ًیضهیضاى ؿیة خغ صهیٌِ كفحِ سادسحالر ّای صیشزؼییي هی کٌذ:

دساسزثاط اػر ٍ صهاًی اػسفادُ هی ؿَدکِ تشای كفحِ هَسدًظشخغ  BackColorًیضتاگضیٌِ  GradientStyleگضیٌِ  

ساتاّن زَضیح هی GradientStyleٍGradientColor دسًظشگشفسِ تاؿین.دسایٌجاگضیٌِ ّای BackColor)صهیٌِ سًگی)

 دّین.

 

None: 

 ّیچ ػولی تشسٍی كفحِ اًجام ًوی خزیشد Noneدسكَسذ اًسخاب گضیٌِ 

TopBottom: 

قؼور خاییٌی كفحِ ساؿیة داسهی کٌذ.تِ ػٌَاى هثال اگشسًگ خغ صهیٌِ كفحِ آتی تاؿذٍّوچٌیي سًگ اًسخاتی 

 ِ ی ؿیة داسؿذُ ساتِ سًگ ػفیذدسهی آٍسد.ػفیذتاؿذًاحی GradientColorقؼور

دسؿکل خاییي هـاّذُ هی کٌیذکِ ؿکل زقشیثاحالر ػایِ سٍؿي گشفسِ اػر.یؼٌی اصخاییي تِ تاالسًگ ّاسٍؿٌی تیـسشی 

 خیذاهی کٌٌذ
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BottomTop: 

ٍّوچٌیي سًگ ّاسٍؿٌسش قؼور تاالیی كفحِ ساؿیة داسهی کٌذ.یؼٌی تالؼکغ ؿکل قثل اصتاالتِ خاییي ػایِ سٍؿي ایجادؿذُ 

 هی ؿًَذ.

LeftRight: 

قؼور ساػر كفحِ ساؿیة داسهی کٌذتِ ایي هٌظَسکِ اصطشف ػور ساػر تِ طشف ػور چدؼایِ سٍؿي ایجادؿذُ ٍسًگ 

 ّاسٍؿٌی تیـسشی خیذاهی کٌٌذ.
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RightLeft: 

 ػول هی کٌذ LeftRightقؼور چح كفحِ ساؿیة داسهی کٌذٍتالؼکغ 

MiddleTopBottom: 

 تااًسخاب ایي گضیٌِ سًگ ّای سٍؿي دستاالٍخاییي كفحِ قشاسهی گیشد

 TopBottomMiddle: 

 تااًسخاب ایي گضیٌِ سًگ ّای سٍؿي تاالیی ٍخاییٌی دسًاحیِ هیاًی قشاسهی گیشًذ
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MiddleLeftRight: 

 تااًسخاب ایي گضیٌِ ػایِ ّای سٍؿي ػور ّای چح ٍساػر تِ ًاحیِ هیاًی کـاًذُ هی ؿًَذ.
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LeftRightMiddle: 

 اػرTopBottomMiddleایي گضیٌِ تشػکغ گضیٌِ 

Transparent: 

تااًسخاب ایي گضیٌِ زلَیشاًسخاب ؿذُ تشای خغ صهیٌِ كفحِ حالر کاغزؿفاف تِ خَدهی گیشدیؼٌی زلَیشحالر ًاخیذاتِ 

قشاستگیشدایي   Trueهی تاؿذدسكَسزیکِ سٍی حالر  TrueٍFalseخَدهی گیشد.الثسِ ایي گضیٌِ داسای دٍحالر هٌطقی 

 گضیٌِ فؼال هی ؿَددسغیشایي كَسذ دی اکسیَاػر.

Shadow: 

ایي گضیٌِ ًیضًحَُ ػایِ تٌذی حاؿیِ ّای ساػر ٍخاییي كفحِ سایشای هازؼییي هی کٌذ.ایي گضیٌِ ًیضؿاهل دٍحالر هٌطقی 

True ٍFalse  اػر کِ تااًسخاب حالرTrue ؿَد.ػایِ ایجادهی 

ShadowColor: 
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 ًیضسًگ ػایِ سازؼییي هی کٌذ ShadowColorگضیٌِ 

Shadow X Off: 

 زؼییي هی کٌذ Xایي گضیٌِ ًیضاًذاصُ ػایِ سا دسجْر هحَس

Shadow Y Off: 

 زؼییي هی کٌذ Yایي گضیٌِ ًیضاًذاصُ ػایِ سادسجْر هحَس 

Shadow Alpha (%): 

 ساتشحؼة دسكذًوایؾ هی دّذّوچٌیي ایي گضیٌِ هیضاى سٍؿٌایی سًگ ػایِ 

MenuBarItems: 

 ایجادًَاسهٌَتشای تشًاهِ.

 ًوایاى ؿَد. Menu Editorکلیک کٌیذزاخٌجشُ Browseتشای ایٌکاستشسٍی دکوِ 
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 کلیک کٌیذ.ایي دکوِ تاػث ایجادآیسن سیـِ هی ؿَد.یشسٍی دکوِ 

 کٌیذ.کلیک اکٌَى تشای اضافِ کشدى صیشآیسن تِ ایي سیـِ تشسٍی دکوِ 

 

ػٌَاى هٌَیاصیشهٌَسازؼییي  Captionًیضهی زَاى اصطشیق گضیٌِ  Menu Item Propertiesّوچٌیي دسًاحیِ 

 هیاًثشی تشای هٌَیاصیشهٌَایجادکشد. Shot Cutکشدیااصطشیق کادس کـَیی 

 زؼشیف کشد.ًیضهی زَاى آیکٌی تشای هٌَیاصیشهٌَّای ایجادؿذُ  Selectتاکلیک کشدى تشسٍی دکوِ  Imageدسقؼور 

 

 ػولیاذ صیشسااًجام داد: ClickActionّوچٌیي هی زَاى اصطشیق کادسکـَیی 

None: 
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 تااًسخاب ایي گضیٌِ ّیچ ػولی كَسذ ًوی گیشد.

Open/Run File: 

دسکساتخاًِ هی  PDFاًسخاب ایي گضیٌِ فایلی ساجْر اجشا تاصهی کٌذ.تِ ػٌَاى هثال تشای تاصکشدى فایل ّای 

هَجَددسخاییي ایي گضیٌِ فؼال  FileName(s)زَاى اصایي گضیٌِ اػسفادُ کشد.تااًسخاب ایي گضیٌِ گضیٌِ 

 هیـَد.کاستشدایي گضیٌِ دسآى اػر کِ کِ فایل ّای هَجَدساتِ هٌَّایاصیشهٌَّاخسلاف هی دّذ. 

 

 ظاّشؿَد. Open/Run Filesکلیک کٌیذزاخٌجشُ  Browseتشسٍی دکوِ 

 

 

www.SoftGozar.com
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 هؼیشفایل ّای هَجَسٍی ّاسدساتِ تشًاهِ اخسلاف دّیذ.تاکلیک کشدى تشسٍی دکوِ 

 ًیضهی زَاى فایل دسج ؿذُ ساٍیشایؾ کشد.تاکلیک تشسٍی دکوِ

 

تاػث هی ؿَدکِ هٌسظشخشداصؽ  Wait for progress to complete before continue next oneزیک صدى گضیٌِ

 کاهل فایل ؿَدقثل اصایٌکِ فایل دیگشی ٍاسدتشًاهِ ؿَد.

 ساحزف کشد. Open/Run File Editorًیضهی زَاى زک زک فایل ّای هَجَددسخٌجشُ تااػسفادُ اصدکوِ 

 اػسفادُ کشد. ًیضهی زَاى اصدکوِ  Open/Run File Editorتشای حزف کل فایل ّای هَجَدسخٌجشُ 

 

ًیضتشای تاصدیذکشدى اصٍتؼایر ّاتِ کاسهی سٍدکِ ایي ػول ساًیضتِ  Visit Websiteاًسخاب گضیٌِ 

 فؼال هی ؿَد. WebSiteURLهٌَّاٍصیشهٌَّااخسلاف هی دّذتِ ػالٍُ تااًسخاب ایي گضیٌِ کادس

 آدسع ػایر تایذدسج ؿَد. WebSiteURLدسکادسهسٌی 
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چاج اػٌادتِ کاسهی سٍدکِ دسٍاقغ ایي گضیٌِ ًیضتِ هٌَّایاصیشهٌَّااخسلاف  ًیضتشای  Print Documentاًسخاب گضیٌِ 

هؼیشدسج فایل زؼییي هی  Browse فؼال هی ؿَد تاکلیک تشسٍی دکوِ FileNameدادُ هی ؿَدتااًسخاب ایي گضیٌِ کادس

 ؿَد.

 

 

 فؼال هی ؿَدکِ هی زَاى آدسع ایویل سادسآى ٍاسدکشد. EmailAdressکادسهسٌی  ClickActionتااًسخاب گضیٌِ 

 

تاػث هی ؿَدکِ فایل ّایاخَؿِ ّاجْر کدی تشداسی تِ  Copy File(s) then Open/Runاًسخاب گضیٌِ 

 ًوایاى هی ؿَد. File/Folderهٌَّاٍصیشهٌَّااخسلاف دادُ ؿَدتااًسخاب ایي گضیٌِ کادس

 ًوایاى ؿَدCopy file or files in a folderکلیک کٌیذزاخٌجشُ  Browseتشسٍی دکوِ 
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 هی زَاى فایل ّاٍخَؿِ ّایی ساتِ تشًاهِ ستط داد Source File or Files in Folderاصقؼور 

 هحل قشاسگیشی خَؿِ ساًیضهی زَاى دسیکی اصهؼیشّای صیشزؼییي کشد.



  09363498646-09186599633 30   نویسنده کتاب:اسػطَاحوذی

 

 

سیکی اصهؼیشّاتی تاالهَجَدتَددٍتاسُ سًٍَیؼی سافؼال کٌیذزادسكَسزیکِ فایل د Overwrite if existsزیک کٌاسگضیٌِ 

 ؿَد.

ٍاقغ  File Nameدسكَسزیکِ هی خَاّیذهؼیشقشاگیشی خَؿِ تااًسخاب خَدزاى زؼییي ؿَدهؼیشقشاسگشفسي خَؿِ سادکادس

 ٍاسدکٌیذ.Open/Run file in the target folder after copyingدسًاحیِ 

 ًیضخیغاهی جْر کدی کشدى فایل ّاكادسهی ؿَد.Promptقغ دسًاحیِ ٍا Messageتاٍاسدکشدى خیغام هَسدًظشدسکادس

 ًَع خیغام ساًیضهی زَاى تادکوِ ّای دادُ ؿذُ زؼییي کشد.

 

 

سافؼال کٌیذزادسكَسزیکِ فایل دسیکی اصهؼیشّای تاالهَجَدتَددٍتاسُ سًٍَیؼی  Overwrite if existsزیک کٌاسگضیٌِ 

 ؿَد.

 

هی ؿَد.اًسخاب  ImageFileهٌجشتِ فؼال کشدى کادس ClickActionدسکادسکـَیی  Show Pictureتااًسخاب گضیٌِ 

 ایي گضیٌِ زلَیشساتافشهر ّای خاف ًوایؾ هی دّذٍآى ساتِ هٌَّاٍصیشهٌَّااخسلاف هی دّذ.
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 هی زَاى اػسفادُ کشد. Browse CD/Folderّاًیضاصگضیٌِ DVDّاCDٍّوچٌیي تشای ػاخر ازَساى

ToolBarBottons: 

دسخٌل خلَكیاذ صهیٌِ ای فشاّن هی ػاصدزاػالٍُ تشایجادهٌَدکوِ ّایی ساتِ ػٌَاى  ToolBarBottonsگضیٌِ 

 اػر. MenuBarItemsًَاساتضاساػساًذاسدایجادکٌذ.زٌظیواذ ایي قؼور ًیضدقیقاًهاًٌذگضیٌِ 

ٍتاایي زفاٍذ کِ تاافضٍدى چٌذیي دکوِ تِ تشًاهِ هی زَاى اصطشیق دکوِ ّای 

 ایجادؿذُ ی تاالساتِ خاییي فشػسادٍتالؼکغ.دکوِ ّای 

ToolBarFont: 

 ToolBarBottonsتشای زغییشفًَر،اًذاصُ هسي ٍػثک هسي ٍّوچٌیي زغییشسًگ هسي، دکوِ ّای حاكل ؿذُ اصگضیٌِ 

 اػسفادُ هی ؿَد. ToolBarFontًیضاصگضیٌِ 

 ظاّشهی ؿَد. Font،خٌجشُ  Browseتاکلیک تشسٍی دکوِ 

 

 

 زغییشداد.Size،Font styleٍFontًذاصُ هسي،ػثک هسٌَزغییشفًَر ساهی زَاى تِ زشزیة اصطشیق کادسّای دسایي خٌجشُ ا
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 یک خط افقی سٍی هسي ایجادهی ؿَد. Strikeoutًیضتازیک صدى گضیٌِ  Effectsدسًاحیِ 

 اػسفادُ هی ؿَد. Underlineتشای خط کـیذى صیشهسي ّن اصگضیٌِ 

 

 سًگ هَسدًظشزاى سااًسخاب ًواییذ. Colorتشای زغییشسًگ هسي ًیضاصکادسکـَیی 

ToolBarShowCaption: 

 

اًسخاب   Falseهی تاؿذ.دسكَسزیکِ حالر  True ٍFalseداسای دٍحالر هٌطقی ToolBarShowCaptionگضیٌِ 

 ؿَدػٌَاى دکوِ ًوایؾ دادُ ًوی ؿَد.

ToolBarCaptionsF: 

 خاییي آیذ. Enterاًسخاب ایي گضیٌِ تاػث هی ؿَدهسي سٍی دکوِ تافاكلِ صدى دکوِ 

ToolBarImageWidth: 

 اًسخاب ایي گضیٌِ هیضاى ػشم دکوِ سازؼییي هی کٌذ.

 

ToolBarImageHigh: 
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 اًسخاب ایي گضیٌِ هیضاى اسزفاع دکوِ سازؼییي هی کٌذ.

StatusBarPanels: 

 

 کلیک کٌیذزاخٌجشBrowseُتشای ػاخر ًَاسٍضؼیر اصایي گضیٌِ اػسفادُ هی ؿَد.تشای ایٌکاستشسٍی دکوِ 

Status Bar Panels Editor  ِتؼذاصظاّشؿذى ایي خٌجشُ تشسٍی دکوAdd کلیک کٌیذ 

 زایح کٌیذ. Captionتشای زغییشػٌَاى آیسن جذیذایجادؿذُ،هسي هَسدًظشزاى سادسکادس 

 

 

 زؼییي کشد. Alignmentًحَُ ی قشاسگشفسي )ّن زشاصی(آیسن جذیذدسًَاسٍضؼیر ایجادؿذُ ساهی زَاى اصطشیق گضیٌِ 

 زٌظین کشد. Widthػشم آیسن ایجادؿذُ ساهی زَاى اصطشیق 

StatusBarFont: 
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 ایي گضیٌِ ًیضفًَر،اًذاصُ ٍ... زواهی آیسن ّای ایجادؿذُ دسًَاسٍضؼیر هَجَدسازغییشهی دّذ.

StatusBarHeight: 

ایي گضیٌِ هیضاى طَل ًَاسٍضؼیر ایجادؿذُ ساهؼیي هی کٌذکِ هی زَاى تازغییشهقذاسآى طَل ًَاسٍضؼیر ساتِ اًذاصُ 

 دلخَاُ زغییشداد.

Cursor: 

 

اػر تِ ایي  Default)ایي گضیٌِ ًیضآیکي هکاى ًوا)اؿاسُ گش(سازؼییي هی کٌذ.الثسِ ایي گضیٌِ دسحالر ػادی خیؾ فشم)

کلیک  Browseكَسذ کِ آیکي خیؾ فشم تشًاهِ زؼشیف ؿذُ اػر.تشای زغییشآیکي خیؾ فشم تشًاهِ تشسٍی دکوِ 

 فشهر ّایی تشای آیکي ّادسج ؿذُ اًذ. File of typeتاصؿَد،دسکادسکـَیی  Openکٌیذزاخٌجشُ 

 

Hint: 

 ایجادکادسساٌّوای هسٌی صسدسًگ.

هی زَاًین کاستشسااصایجادزؼشیف خؼَسدهطلغ  Hint خؼَسدی زؼشیف کشدُ این اصطشیق ایجادتِ ػٌَاى هثال تشای تشًاهِ 

 ػاصین.

 

 

PopupMenu(Right): 

 ػاخر هٌَی هیاًثشتِ ٍػیلِ کلیک ساػر.

اػر تاایي زفاٍذ کِ ایي گضیٌِ یک هٌَی هیاًثشاصفایل ّای دادُ  MenuBarItemsػولکشدایي گضیٌِ ًیضدقیقاهاًٌذگضیٌِ 

 ؿذُ تِ تشًاهِ ساتِ ٍػیلِ ساػر کلیک ایجادهی کٌذ.
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StartSound: 

 

 ایجادهَػیقی ٌّگام اجشای تشًاهِ.

 الثسِ ایي گضیٌِ هاًٌذػایشگضیٌِ ّای رکشؿذُ دسحالر خیؾ فشم قشاسداسد.

StartSoundLoop: 

 كذا.زٌظین هیضاى قَع 

StartSoundDelay: 

 تِ زاخیشاًذاخسي اجشای هَػیقی تشًاهِ.

 تازٌظین هقذاسآى هی زَاى زؼییي کشدکِ هَػیقی هؼیي ؿذُ دسچِ هذذ صهاًی اجشاؿَد.

Width: 

 زٌظین هیضاى ػشم فشم.

Height: 

 زٌظین هیضاى طَل فشم.

StartAction: 

 

 اػر. MenuBarItemsاصگضیٌِ  Menu Editorٍاقغ دسخٌجشُ   Click Actionایي گضیٌِ هیاًثشکادسکـَیی 
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 ساهَسدتشسػی قشاسهی دّین.Object Templates)حال خٌل خلَكیاذ قالة اؿیا)

یکی اصتشچؼة ّای آهادُ ،سادسگ کشدُ ٍٍاسدتشًاهِ هی  Labelsدستشًاهِ اصزة Label)تشای هثال تشای دسج تشچؼة)

 کٌین:

 

 َسدتشسػی قشاسهی دّین:ساه  Labelحاالخٌل خلَكیاذ 

Margin: 

 زٌظین هقذاسحاؿیِ ی تشچؼح.

Layout: 

 گضیٌِ هی تاؿذ: 3ًحَُ ی قشاسگیشی تشچؼح سازؼییي هی کٌذکِ ؿاهل 

 

Top: 

 تااًسخاب ایي گضیٌِ تشچؼح ایجادؿذُ دسقؼور تاالقشاسهی گیشد.

Bottom: 

 گیشد.تااًسخاب ایي گضیٌِ ًیضتشچؼح ایجادؿذُ دسقؼور خاییي قشاسهی 

Center: 

 تااًسخاب ایي گضیٌِ ًیضتشچؼح ایجادؿذُ دسٍػط قشاسهی گیشد.

 

AutoSize: 
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هی   True  ٍFalseایي گضیٌِ اًذاصُ حاؿیِ تشچؼح ساتِ طَسازَهازیک زؼییي هی کٌذّوچٌیي داسای دٍحالر 

 ٍجَدًذاسد.  Layout   ٍAlignmentاًسخاب ؿَددیگشاهکاى زغییشگضیٌِ ّای  Trueتاؿذ،دسكَسزیکِ حالر 

WindowsMoveHar: 

ایي گضیٌِ ًیضاهکاى جاتِ جایی خٌجشُ تشًاهِ ساتِ ٍػیلِ تشچؼح ٍحاؿیِ ی ایجادؿذُ ی اطشاف آى فشاّن هی ػاصدایي گضیٌِ 

 اهکاى جاتِ جایی كَسذ هی گیشد. Trueهی تاؿذکِ تااًسخاب حالر   True  ٍFalseًیضداسای دٍحالر 

Angle: 

 

دسجِ  45هیضاى صاٍیِ تشچؼح سازؼییي هی کٌذتِ ایي كَسذ کِ تادادى صاٍیِ دلخَاُ تِ ػٌَاى هثال صاٍیِ ی  ایي گضیٌِ

 دسجِ زـکیل هی دّذ.)هطاتق ؿکل صیش( 45تشچؼح ایجادؿذُ هطاتق جذٍل هخسلاذ صاٍیِ 

 

 

دسجِ زـکیل دادُ اًذ.کِ تِ جای ایي خط  45کِ دسؿکل تاالتشچؼح هَسدًظشخط ّای آتی سًگ ّؼسٌذکِ صاٍیِ ی 

 هسي دلخَاُ خَدساٍاسدًواییذ.  Captionّاًیضهی زَاى اصطشیق گضیٌِ 

Alpha(%): 

 ایي گضیٌِ هیضاى ؿفافیر تشچؼح سازؼییي هی کٌذ.الثسِ هقذاسآى ًیضتشحؼة دسكذاػر.

Spray(%): 
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ایي گضیٌِ هسي تشچؼح ایجادؿذُ ساتِ ّن هیضًذ)حالسی هاًٌذخاؿیذى اػدشی(.الثسِ هقذاسایي گضیٌِ ًیضتشحؼة 

 تشچؼح كفشاػر. Sprayدسكذاػر.تشای هثال دسؿکل صیشهقذاس

 

 دسكذحالر صیشساتِ خَدهی گیشد. 1تازغییشهقذاسآى تِ 

 

Blur(%): 

 زاسکشدى تشچؼح هَسدًظش.

 هاًٌذؿکل صیش:.دسكذ(تشچؼح هَسدًظشزاسهی ؿَد55گضیٌِ )تِ ػٌَاى هثال هقذاس تاهقذاسدادى تِ ایي 

 

Noise(%): 

 ایجادخؾ دستشچؼح.

 تاهقذاسدادى تِ ایي گضیٌِ تشچؼح هَسدًظشخؾ خیذاهی کٌذ.

 

HorzMirror: 

 هٌؼکغ ػاخسي تشچؼح ایجادؿذُ تِ كَسذ افقی.

تشچؼح هَسدًظشهٌؼکغ هی  Trueهی تاؿذ.کِ تااًسخاب گضیٌِ   True  ٍ  Falseایي گضیٌِ ًیضداسای دٍحالر هٌطقی 

 ؿَد.
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VerMirror: 

 هٌؼکغ ػاخسي تشچؼح ایجادؿذُ تِ كَسذ ػوَدی.

تشچؼح هَسدًظشهٌؼکغ هی  Trueهی تاؿذ.کِ تااًسخاب گضیٌِ   True  ٍ  Falseایي گضیٌِ ًیضداسای دٍحالر هٌطقی 

 ؿَد.

 

Outline: 

 هسي.حالر زَخالی دادى تِ 

 یقشاسگیشدتشچؼح هَسدًظشزَخال  Trueهی تاؿذٍدسكَسزیکِ سٍی حالر   True   ٍFalseایي گضیٌِ ًیضداسای دٍحالر 

 هی ؿَد.

 

GradientStart  &GradientEnd: 

 

اتسذایی گضیٌِ ّای تاالًیضهیضاى ؿیة تشچؼح سااصاتسذازااًسْاتِ ٍػیلِ طیف ّای سًگی زؼییي هی کٌذ.تشای هثال سًگ ؿیة 

 تشچؼح قشهضٍسًگ ؿیة اًسْایی تشچؼح صسدهی تاؿذ.هاًٌذؿکل صیش:

 

 

:TextureImage 

 .اًسخاب ایي گضیٌِ تاػث زشکیة ؿذى ػکغ تاهسي تشچؼح هی ؿَد

:TextureStyle 

 ًحَُ قشاسگیشی زشکیة ػکغ تاهسي تشچؼح هَسدًظشساًیضهی زَاى اصطشیق ایي گضیٌِ زؼییي کشد.
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Shadow: 

 

هی تاؿذکِ تااًسخاب   True   ٍFalseایي گضیٌِ تشچؼح ایجادؿذُ ساػایِ داسهی کٌذ.الثسِ ایي گضیٌِ ًیضداسای دٍحالر 

 ػایِ هَسدًظشتِ تشچؼح ایجادؿذُ اػوال هی ؿَد.  Trueحالر 

 اسزثاط داسدتذیي كَسذ کِ سًگ ػایِ سازؼییي هی کٌذ.  ShadowColorّوچٌیي ایي گضیٌِ تاگضیٌِ 

دسااسزثاط اػر کِ دسكَسزیکِ ایي  (%)ShadowAlpha(%)  ٍShadowBlurػالٍُ تشآى ایي گضیٌِ ًیضتاگضیٌِ ّای 

دٍگضیٌِ زٌظین ًـَدّیچ ػولی تشسٍی تشچؼح كَسذ ًوی گیشد.زٌظین کشدى ایي دٍگضیٌِ تاػث هی ؿَدکِ هیضاى  ؿفافیر 

 ٍزاسکشدى تشچؼح  تِ كَسذ ػایِ ًوایاى ؿَد

 

سًگ هَسدًظشتِ تِ   Shadowاصگضیٌِ   Trueٍاًسخاب حالر   ShadowColorل تاًسخاب سًگ صسداصگضیٌِ تِ ػٌَاى هثا

 .ٍّن حالر ؿفاف تِ خَدهی گیشد،ٍتشچؼح ّن حالر زاسکل تشچؼح اػوال هی ؿَد

زؼییي  X ٍ  Yهیضاى ػایِ سادسجْر هحَسّای  ShadowXOff ٍShadowXOff ٍّوچٌیي تاهقذاسدّی گضیٌِ ّای 

 تِ گضیٌِ ّای تاالاػوال ؿَدػایِ ایجادؿذُ تِ كَسذ صیشحاكل هی ؿَد:55ٍ55کشد.تشای هثال اگشتِ زشزیة هقادیش

 

تِ  Transparent ٍّوچٌیي  BackImage   ،BckImageStyle، گضیٌِ ّای 

 ّوذیگشستط داسًذ.

اػسفادُ هی کٌین،ّوچٌیي ًحَُ   BackImage دسكَسزیکِ تخَاّین تشای تشچؼة ایجادؿذُ خغ صهیٌِ زؼشیف کٌین اصگضیٌِ

 زؼییي هی کٌین.  BackImageStyleقشاسگیشی خغ صهیٌِ سااصطشیق گضیٌِ 
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دسكَسزیکِ تشای تشچؼح ایجادؿذُ خغ صهیٌِ زؼشیف کٌین ّیچ خغ صهیٌِ ای هـاّذُ ًوی ؿَدتِ دلیل ایٌکِ گضیٌِ 

Transparent   دسحالرFalse  .خغ تشای هـاّذُ خغ صهیٌِ تایذگضیٌِ قشاسداسدTransparent   دسحالرTrue  

 شاسگیشد.ق

Visible: 

 

هی تاؿذتٌاتشایي دسكَسزیکِ سٍی حالر   True ٍFalseحالر هٌطقی  2ایي گضیٌِ ًیضهاًٌذػایشگضیٌِ ّای رکشؿذُ داسای 

False  تشچؼح ًوایؾ دادُ ًوی ؿَد.قشاسگیشددسٌّگام خیؾ ًوایؾ 

Enable: 

 . True  ٍFalseفؼال یاغیشفؼال کشدى تشچؼة تاحاالذ 

Comment: 

 ایجادیادداؿر یازَضیح هسٌی  تشای تشچؼح ایجادؿذُ.

 Textکلیک کٌیذزاخٌجشُ   Browseدساسزثاط اػر.تشای ایٌکاستشسٍی دکوِ  CommentViewerایي گضیٌِ تاگضیٌِ 

Editor .ًوایاى ؿَد 
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 تؼذاصًوایاى ؿذى خٌجشُ هزکَسهسي دلخَاُ خَدسادسکادسهسٌی زایح کٌیذ.

سااصًَاساتضاسکلیک کٌیذٍهکاى ًواساسٍی تشچؼح Preview Pageٍی تشچؼة دکوِ ذُ اػوال هسي تشستشای هـاّ

 تثشیذًٍسیجِ ساهـاّذُ کٌیذ.

  MouseDownUp & MouseEnterSound: 

 ایجادكذاصهاى فـشدى کلیذّای هاٍع.

MouseUpSound & MouseLeaveSound: 

 ایجاكذاصهاى تشداؿسي کلیذّای هاٍع.

کی اصدکوِ ّای آهادُ قالة اؿیاساتِ هحیط تشًاهِ دسگ هی کٌین حال تِ كَسذ اػاػی خٌل خلَكیاذ آى تشای ایٌکاسی

 ساهَسدتشسػی قشاسهی دّین.

NormalFont: 
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 زؼییي فًَر هسي سٍی دکوِ.)هطاتق ؿکل صیش(

 

MouseOverFont: 

 صیش(زؼییي فًَر هسي سٍی دکوِ ٌّگام قشاسدادى اؿاسُ گشهاٍع سٍی دکوِ)هطاتق ؿکل 

 

MouseDownFont: 

 زؼییي فًَر هسي سٍی دکوِ صهاى فـشدى دکوِ هاٍع)هطاتق ؿکل صیش(

 
 

BottonStyle: 

 زؼییي ػثک دکوِ.

 

 گضیٌِ تِ ؿشح صیشاػر:3ایي گضیٌِ ًیضداسای 

Normal: 

 اًسخاب ایي گضیٌِ دکوِ سادسحالر ًشهال یاطثیؼی قشاسهی دّذ.
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Flat: 

 هؼطح تِ دکوِ هی دّذ.اًسخاب ایي گضیٌِ حالسی 

BorderNone: 

 اًسخاب ایي گضیٌِ دکوِ ساتذٍى هشصٍلثِ هی کٌذ.

Margin: 

 زٌظین حاؿیِ ی دکوِ تاهقذاسدّی خاف.

 زَجِ:

ساٍاسدکٌین 25ّشچِ هقذاسهَسدًظشتیـسشتاؿذحاؿیِ ٍهشصدکوِ کَزاُ زشهی ؿَدٍدکوِ کَچک هی ؿَد.تشای هثال اگشهقذاس

 کٌذ:دکوِ چٌیي حالسی خیذاهی 

 

ImageLayout: 

 

 زؼییي جاًوایی دکوِ دسٍى حاؿیِ ی اطشاف آى.

هقذاسدّی ؿَددکوِ  Marginتِ ًحَی اسزثاط داسد.تِ ایي كَسذ کِ اگشگضیٌِ   Marginالثسِ ایي گضیٌِ تاگضیٌِ 

ِ)هسي هَسدًظشدسٍى حاؿیِ ی ایجادؿذُ جاتِ جاهی ؿَد.اهااگشهقذاسخیؾ فشم )كفش(دسًظشگشفسِ ؿَدهحسَیاذ دکو

 دکوِ(قاتلیر جاتِ جایی خیذاهی کٌذ.
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تشای هثال اگشّواى هقذاسخیؾ فشم یؼٌی ّواى كفشساتِ ػٌَاى هقذاسهَسدًظشزؼییي کٌین تاحالر صیشهحسَیاذ دکوِ جاتِ 

 جاهی ؿَد:

Left: 

 هحسَیاذ دکوِ ساتِ ػور ساػر اًسقال هی دّذ.

Top: 

 هحسَیاذ دکوِ ساتِ ػور خاییي اًسقال هی دّذ.

Right: 

 هحسَیاذ دکوِ ساتِ ػور چح اًسقال هی دّذ.

Bottom: 

 هحسَیاذ دکوِ ساتِ ػور تاالاًسقال هی دّذ.

Center: 

 هحسَیاذ ساتِ ٍػط دکوِ اًسقال هی دّذ.

Stretch: 

 ػول هی کٌذ.  Centerایي گضیٌِ ًیضّواًٌذگضیٌِ 

Space: 

 کٌذ.هقذاسدادى تِ ایي گضیٌِ ًیضهحسَیاذ دکوِ فاكلِ خیذاهی 

ّواًطَسکِ هی داًیذٌّگام ًلة ًشم افضاسفشهی جْر زَافق اػسفادُ اصآى ظاّشهی گشددکِ دسكَسذ هَافقر کشدى تِ 

هشحلِ ًلة ساُ خیذاهی کٌیذٍدسكَسذ ػذم هَافقر اصتشًاهِ خاسج هی ؿَیذ.هؼوَالدسایي ًَع فشم ّاٍیظگی ًشم افضاسّاتِ 

 یٌجاًیضفشهی دقیقاؿثیِ ّواى فشم ّاایجادهی کٌین.طَسهخسلشؿشح دادُ هی ؿَددسا
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 الثسِ خَدتشًاهِ داسای فشم ّای هجَص اػر کِ تِ زشزیة هشاحل صیشیکی اصآى ّاساتِ تشًاهِ اخسلاف هی دّین:

 5سااًسخاب کٌیذAdd Page گضیٌِ Pageاصهٌَی -1

 

 سااصًَاسایضاستشگضیٌیذ.Add Pageاػسفادُ کٌیذٍیاآیسن   Ctrl+Pیااصکلیذّای زشکیثی 

 ًوایاى هی ؿَد. New Pageخٌجشُ 

 

 گضیٌِ ّای صیشهـاّذُ هی ؿَد:  Page Typeدسایي خٌجشُ ٍدسًاحیِ ی 

Sub Page: 

 ایجادیک صیشكفحِ.

Splash Screen: 
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 ایجادكفحِ آػاصی ٍسٍدتِ تشًاهِ)كفحِ خَؽ آهذگَیی(.

Full Screen Background: 

 ِ ػٌَاى خغ صهیٌِ.زوام كفحِ ت Pageایجادیک 

Agreement Form: 

 ایجافشم هجَصاػسفادُ اصتشًاهِ)هَافقسٌاهِ(.

Security Form: 

 ایجادفشم سهضػثَستشای تشًاهِ)فشم اهٌیسی(.

Exit Form: 

 ایجادفشم خشٍج اصتشًاهِ.

 اػر. Create Pageٍاتؼسِ تِ ًاحیِ  Page Typeسااًسخاب هی کٌین.الثسِ ًاحیِ ی Agreement Formدسایٌجاگضیٌِ 

 تِ ؿکل صیشاػر: Create Pageاتضاسّای هَجَدًاحیِ ی 

Blank Page: 

 .Page Typeایجادكفحِ خالی هسٌاػة تاگضیٌِ اًسخاب ؿذُ ًاحیِ ی 

Select Form Templates: 

 (Page Typeاًسخاب الگَّای آهادُ تشًاهِ)هسٌاػة تااًسخاب گضیٌِ ًاحیِ 

Duplicate Current Page: 

 ّای ایجادؿذُ جذٍل كفحاذ ستط داسد. Pageایي گضیٌِ تِ 

 

 سخاب کٌین سااصجذٍل كفحاذ اً  Main Pageتشای هثال اگش
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  Page Typeتِ ػٌَاى كفحِ جاسی اًسخاب هی گشدد.تذیي كَسذ کِ اگشیکی اصگضیٌِ ّای ًاحیِ ی   Pageایي 

اًسخاب کٌین الگَی )قالة(آهادُ   Create Pageسااصًاحیِ ی  Duplicate Current Pageساتشگضیٌین ٍّوچٌیي گضیٌِ 

Main Page َد.تشای گضیٌِ ی هؼیي ؿذُ دسًظشگشفسِ هی ؿ 

 سااًسخاب هی کٌین. Select From Templatesدسایٌجاگضیٌِ 

 ظاّشهی ؿَد. Page Templatesخٌجشُ 

 Multi-CheckBox and Input YESسااًسخاب کشدُ ٍالگَی آهادُ ی دسایي خٌجشُ زة 

 ساتشگضیٌیذ.

 م اصآى ّاهی خشداصین.فشهی ظاّشهی گشددکِ دسآى فشم اتضاسّایی ٍجَداسًذکِ ًیاصتِ زَضیح داسًذٍتِ ؿشُ ّشکذا

 اتضاسّای فشم :

ChechBox: 

 :Check Boxتشسػی خٌل خلَكیاذ 

Color: 

 زؼییي سًگ چک تاکغ

Alignment: 

 

 

اػر دسكَسزیکِ حالر  Left ٍRightایي گضیٌِ ًحَُ ی ّن زشاصی چک تاکغ سازؼییي هی کٌذ.ایي گضیٌِ داسای دٍحالر 

Left  .اًسخاب ؿَد چک تاکغ تِ ػور چح جْر خیذاهی کٌذ 

 

 ٍتالؼکغ.     

www.SoftGozar.com
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Cheked: 

قشاسگیشدهشتغ   Trueهی تاؿذدسكَسزیکِ سٍی حالر   True ٍFalseایي گضیٌِ ًیضهاًٌذػایشگضیٌِ ّاداسای حاالذ 

 کٌاسچک تاکغ فؼال هی ؿَد.

TabOrder: 

 

 ایي گضیٌِ ؿواسؽ زؼذادچک تاکغ ّایی ساکِ ایجادهی ؿَداًجام هی دّذ.

NeedCheck: 

 

زٌظین ؿَدفؼال یاغیشفؼال تَدى چک تاکغ تشای تشًاهِ اّویسی ًذاسدتِ ػثاسزی  Falseدسكَسزیکِ ایي گضیٌِ سٍی حالر  

 دیگشتشًاهِ ًیاصی تِ چک کشدى ًذاسد.

ErrorMessage: 

 ایجادخیغام خطا.

 هَقؼی ایي خیغام سخ هی دّذکِ چک تاکغ دسحالر غیشفؼال داؿسِ تاؿذ.

ErrorCaption: 

 زغییشػٌَاى خیغام خطا.)هاًٌذؿکل صیش(

 

www.SoftGozar.com
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Border: 

قشاسگیشدکادسهسٌی   Trueزیکِ سٍی حالر هی تاؿذکِ دسكَس  True ٍ Falseحالر 2ایي گضیٌِ داسای 

 سالثِ داسهی کٌذ.

 

 قشاسگیشدحالسی هاًٌذحالر صیشتِ خَدخَاّذگشفر  Falseٍدسكَسزیکِ سٍی حالر 

 

AutoHeight: 

 زٌظین ؿَد.  Trueاًذاصُ کادسهسٌی ساتِ طَسخَدکاسزؼییي هی کٌذدسكَسزیکِ سٍی حالر 

CharCase: 

 

 کاساکسشّایی کِ دسکادسهسٌی ٍاسدهی ؿَدحؼاػیر ًـاى هی دّذ.ایي گضیٌِ ًؼثر تِ 

 حالر صیشهی تاؿذ: 3ایي گضیٌِ داسای 

Normal: 

 زؼذادکاساکسشّایی ٍاسدؿذُ تاحشٍف کَچک ًوایؾ دادُ ؿًَذ.)حشٍف کَچک =حشٍف خیؾ فشم تشًاهِ(
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 abcتِ ػٌَاى هثال :

UpperCase: 

 دادُ ؿًَذ. زؼذادکاساکسشّای ٍاسدؿذُ تاحشٍف تضسگ ًوایؾ

 ABCتِ ػٌَاى هثال:

 

LowerCase: 

 ػول هی کٌذ.  Normalایي گضیٌِ دقیقاهاًٌذگضیٌِ 

 abcتِ ػٌَاى هثال:

حؼاػیر ًؼثر تِ حشٍف تضسگ ٍکَچک فقط دسحشٍف الزیي اهکاى خزیشاػر.

MaxLength: 

 کاساکسشهجاصاػر. 3ٍاسدؿَدفقط ٍسٍد 3ایي گضیٌِ ًیضزؼییي هی کٌذکِ چِ زؼذادکاساکسشٍاسدؿَد.تشای هثال اگشهقذاس

PasswordChar: 

 ایي گضیٌِ دسٌّگام ایجادسهضػثَساّویر داسد.دساداهِ هفلل آى ساتحث خَاّین کشد.

AccurateText: 

تِ ػٌَاى ٍسٍدی قشاسگیشدتشًاهِ هجَصاداهِ دادى  "تلِ"هسٌی کِ قشاساػر تِ ػٌَاى ٍسٍدی قشاسگیشد.تشای هثال اگشػثاسذ 

 ظاّشهی ؿَد.تشًاهِ ساتِ ؿواهی دّذدسغیشایٌلَسذ خیغام خطا

AllowRetry: 

ایي گضیٌِ زؼییي هی کٌذکِ هطاتق هقذاسی کِ تِ آى دادُ هی ؿَدػثاسذ دسج ؿذُ دسگضیٌِ قثل سازکشاسکٌذ.دسغیشایٌلَسذ 

 خیغام خطازَػط گضیٌِ ّای صیشاًجام تدزیشد:
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ErrorMessage: 

 سادسکادسٍاسدکٌیذ( "تلِ"ایجادخیغام خطا)هثال:ؿواتایذػثاسذ 

ErrorCaption: 

 زغییشػٌَاى خطا

 تشای هثال اگشدسکادسهسٌی ػثاسذ خیشٍاسدؿذخیغام صیشًوایاى هی ؿَد:

 

FailedMessage & FailedCaption: 

ًیضخیغاهی جْر زکشاستیؾ  FailedMessageػٌَاى خیغام سازؼییي هی کٌذٍگضیٌِ   FailedCaptionگضیٌِ 

 اصحذهجاصتشًاهِ تِ طَسخَدکاستؼسِ ؿذ.(اصحذهجاصكادسهی گشدد.)هثال:تِ دلیل زکشاتیؾ 
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 ایجادرمزعبوربرای برنامه:

 هجَصتشًاهِ اػر کِ دسخَدتشًاهِ هَجَداػر. الگَّای آهادُ ایي قؼور هاًٌذفشم

 تشای ایٌکاستِ زشزیة صیشػول هی کٌین:

 5سااًسخاب کٌیذAdd Page گضیٌِ Pageاصهٌَی -1

 

 سااصًَاسایضاستشگضیٌیذ.Add Pageاػسفادُ کٌیذٍیاآیسن   Ctrl+Pیااصکلیذّای زشکیثی 

 ًوایاى هی ؿَد. New Pageخٌجشُ 

 سااًسخاب کشدُ ٍدسًاحیِ یگضیٌِ  Page Typeایٌثاسدسًاحیِ 

Create Page  ٌِساتِ هٌظَساػسفادُ اصالگَّای آهادُ فشم اًسخاب هی      ًیضگضی

سااًسخاب   User Loginساتشهی گضیٌین ٍقالة   Security Formصتاًِ   Page Templates.دسایٌجاًیضاصخٌجشُ کٌین

 هی کٌین.

 

 AccurateTextخلَكیاذ کادسهسٌی اػر تاایي زفاٍذ کِ دسایٌجاتِ جای گضیٌِ  خٌل خلَكیاذ ایي فشم ًیضدقیقاهاًٌذخٌل

 اػسفادُ هی ؿَد.  PasswordCharاصگضیٌِ 
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گضیٌِ ی  New Pageتشای ایجادفشم خشٍج ًیضاصسٍؽ قثل اػسفادُ هی کٌین تذیي كَسذ تؼذاصتاصؿذى خٌجشُ ی 

اًسخاب کشدُ ٍّوچٌیي گضیٌِ   Page Typeسااصًاحیِ ی  

 ٍتالفاكلِ تؼذاصتاصؿذى خٌجشُ ی اًسخاب هی کٌین CreatePageسااصًاحیِ ی 

Page Templates  زةExit Form  ٍ ُالگَی ساکلیک کشدExit Confirm  .سااًسخاب هی کٌین 

 هطاتق زَضیحاذ قثل ؿکل ساتِ دلخَاُ زغییشدّیذ)هاًٌذؿکل(

زثذیل کٌین تشًاهِ تاایي سٍؽ زواهی EXE)حال هی خَاّین تشًاهِ ای کِ آهادُ کشدُ این ساتِ فایل اجشایی)فایل اجشایی

 دُ زثذیل تِ فایل اجشایی هی کٌذ.ساتِ كَسذ فـش PDFاتضاسّای تِ کاسسفسِ اػن اصفایل ّای 

 Save and Publish Projectسااًسخاب کشدُ زاخٌجشُ ی  Save and Publishگضیٌِ ی   Projectتشای ایٌکاس اصهٌَی 

 ظاّشؿَد. 

 گضیٌِ ساهـاّذُ هی کٌیذکِ تِ زشزیة ّشکذام سازَضیح هی دّین:Publish Target  3دسایي خٌجشُ ٍدسًاحیِ ی 
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Burn CD/DVD Directly Or Create ISO Image : 

 سایر هی ؿَد.  DVDیا CDتااًسخاب ایي گضیٌِ تشًاهِ آهادُ اجشاتشسٍی 

www.SoftGozar.com
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Create a Single Executable File: 

 زثذیل تشًاهِ تِ فایل اجشایی.

Folder on Your Hard Drive: 

 کدی تشًاهِ تشسٍی یکی اصدسایَّا.

 سااًسخاب هی کٌین.  Create a Singlr File Executable Fileدسایٌجاگضیٌِ دٍم یؼٌی 

ًیضهی زَاًیذتاکلیک تشسٍی دکوِ  Executable File Informationدسًاحیِ ی 

ًیضهی زَاًیذاطالػاذ هشتَط تِ تشًاهِ سازغییشدّیذ.تاکلیک تشسٍی ایي دکوِ 

 ًوایاى هی ؿَد:  Executable File Informationخٌجشُ ی 
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File Description: 

 اطالػاذ هشتَط تِ تشًاهِ)هثال:کساتخاًِ الکسشًٍیکی سایاًِ(

Company Name: 

 ًام کوداًی ساًیضهی زَاًیذدسایي قؼور ٍاسدکٌیذ)هثال:ؿشکر ایثَک(

Legal Copyright: 

 ؼر(ایي قؼور ًیضهشتَط تِ قَاًیي حق کدی سایر اػر.)هثال:کدی تشداسی اصایي تشًاهِ تذٍى رکشهٌثغ هجاصًی

 ًیضهی زَاى آیکي تشًاهِ سازغییشداسد.تاکلیک تشسٍی دکوِ 

 

 اهیذٍسام زَاًؼسِ تاؿن قذهی دسساُ خیـشفر ؿواتشداسم.

 موفق وسربلندباشید
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