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  این کتاب فقط با دانسته ھای شخصی گردآوری شده و ازھیچ منبعی: توضیحات نویسنده

  .ماه تکمیل این کتاب طول کشیده  امیدواریم استفاده  نمایید١کمک گرفته نشده و حدود 
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دوارم کامال متوجه شده باشید اگر سواالتی داشتید با من در میان بگذارید 

  
  

  

  

  

  آشنایی با آتوران و آتوران سازھا-١

  است نرم افزاری برای ساخت  آتوران  و APMکه مخفف آن  Autoplay Menu Builderنرم افزار 

محصوالت می باشد  اما این نرم افزار می تواند کارھایی بیشتری را نیز انجام دھدبروشور برای 

  

آتوران ھا در واقع می توان برنامه ھایی جھت آسان کردن نصب برنامه ھا یا بازی ھا معرفی کرد

  

یا می توان از آنھا بعنوان ویروس ھایی خطرناک استفاده  نمود که ھرگز  این کار را نخواھیم کرد

  

  پنجره ای باز شد CD ROMا تا به حال دیسکی داشتید که بالفاصله پس از قرار دادن آن در حتم

خواھید یافت که  Autorun.infاگر به محتویات داخل این دیسک توجه کرده باشید فایلی به نام 
  

در آن آدرس فایلی که بالفاصله اجرا شد نوشته شده است و ویروسی که ذکر شد نیز با ھمین

  

  می تواند اجرا شود که اکثراین ویروس ھا در حافظه ھای قابل حمل مثل فلش وجود دارندروش 

۵اگر ھنوز نسخه 
  

این برنامه در دسترس نیست می توانید ھمین حاال از آدرس زیر دریافت کنید
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تا اینجا رو امی

  

  



  

  

  آشنایی با محیط برنامه-٢
  با توجه به شماره ھای داخل عکس و خواندن ھر شماره در متن زیر عکس می توانید کامال با محیط

:برنامه و نحوه استفاده از آنھا آشنا شوید

  

  ...جرا،تست،مدیریت صفحات،تنظیمات و گشودن پروژه،ا:نوار ابزار برنامه شامل- ١

  File,Edit,Page,View,Tools,Help:منو ھا شامل- ٢

  فرم اصلی- ٣

  ...دکمه،لیبل،متن،اشکال ھندسی و :ابزار طراحی شامل- ۴

  قسمت خاصیت ھای شئ یا فرم- ۵

  نوار وضعیت- ۶

  

  

  



  معرفی کامل قسمت ھای برنامه-٣
  این نوار پرداخته شد حاال نوبت به ھمه رسیدهبرددر باال فقط به چند کار:نوار ابزار -١

  :تمامی دکمه ھا از چپ به راست توضیح داده می شوند

  .این دکمه باعث بوجود آمدن پروژه ای جدید می شود:  Newدکمه

  .این دکمه باعث باز کردن پروژه ای می شود که شما آدرس آنرا خواھید داد: Openدکمه 

  .می توانید تغییرات اعمال شده را ذخیره کنیدبا زدن این دکمه:  Saveدکمه 

  . با استفاده از این دکمه ھا می توانیدحرکات انجام شده را به جلو یاعقب برگردانید: Undo,Redoدکمه

  .این دکمه برای تست پروژه ای در حال ساخت بکار می رود:Testدکمه سبز رنگ

  .ز استفاده کردیددر این برنامه نیز ھمینطور استدکمه را در ویندو٣حتما این :Cut,Copy,Pastسه دکمه

  .این دکمه برای حذف اشیا به کار میرود.ھمه کارایی این دکمه را به خوبی می دانند:  Deleteدکمه 

  .این دکمه باعث دوبرابر کردن شی انتخاب شده در فرم برنامه می شود:Duplicateدکمه 

  .می رود که در آینده مفصل توضیح خواھم داداین دکمه برای تنظیمات بکار :Settingدکمه 

  .دکمه اول باعث افزودن صفحه جدید و دومی باعث حذف صفحه میشود:دکمه ھای مدیریت صفحات

  در روبروی این دکمه ھا نام صفحات را می بینید که با کلیک راست برروی آنھا می توانیدانھاراحذف یا

  .دوتایی کنید

  

  معرفی منو ھای برنامه-٢

  :این منو برای مدیریت پروژه بکار می رود که اگر روی آن کلیک کنید شامل:Fileی منو

New,Open,Save که قبال در نوار ابزار توضیح داده شد.  

Reopen:این گزینه برای باز کردن پروژه ھای قبلی به کار می رود  

Save temple:این گزینه برای ذخیره فرم بعنوان قالب استفاده می شود.  

Protect Password:با کلیک روی این گزینه می توانید پسوردی را برای باز کردن پروژه انتخاب کنید  

  این گزینه به امنیت پروژه کمک میکند به یاد داشته باشید این گزینه برای آتوران استفاده نمیشود

CloseوExit:رنامه میشودگزینه اول باعث بستن پروژه درحال کارمی شود امادومی باعث خروج ازب  

Test وExternal test:ھردو باعث تست پروژه می شوند اما دومی باعث ساخت فایل اجرایی نیز  

  .می شود که در آینده به آن خواھیم پرداخت

  



  

  :در این منو تمامی گزینه ھا برای ویرایش فرم قرار دارد که به آنھا می پردازیم: Editمنوی 

  داده شد و دراینجا نیز ھمان خاصیت ھا را دارنددکمه اول در قسمت ھای قبل توضیح٨

Move to Page:با کلیک روی یک شی روی فرم و انتخاب صفحه مورد نظر شی به صفحه ای  

  .که انتخاب کردید منتقل خواھد شد

Select All:بازدن این گزینه تمامی اشیای روی فرم انتخاب خواھند شد.  

Select None : انتخاب می شودبازدن این گزینه فقط فرم.  

Invert Selection:اگر ھمه اشیا را انتخاب کردید این گزینه باعث انتخاب فرم میشود و بالعکس  

Align to Gride:اگر روی شکلی که در جای نامشخصی قرار دارد کلیک و این گزینه را بزنید محل  

  .شی به نزدیک ترین نقطه تغییر پیدا می کند

Send to Back :به پشت یک شی دیگر برای مثال دکمه پشت نوشته استفرستادن یک شی  

  .عکس این قضیه است Bring to Frontتا نوشته نمایش داده شود گزینه 

Lock Control:درصورت انتخاب شی و زدن گزینه ان شی قفل می شود و دیگر تکان نمی خورد.  

Group Control: تبدیل میشوندبا انتخاب چند شی و زدن این گزینه اشیا به یک گروه.  

Project Option :کلیه اختیارات پروژه در این قسمت قرار دارد که بعدا توضیح خواھم داد.  

  

  ھمانطور که از نام این منو پیداست مدیریت صفحات در این بخش انجام می گیرد: Pageمنوی 

  :در این منو.که اگر یادتان باشد در بخش نوار ابزار ھم بود 

Add :صفحه جدید به فرمبرای افزودن یک  

Remove :با کلیک روی نام صفحه در نوارابزار آن انتخاب میشود"برای حذف یک صفحه انتخاب شده"  

Duplicate : برای دوتایی کردن صفحات  

Rename:برای تغییر نام صفحات  

Move Left,Right: بکار می روند) سمت راست نوار ابزار(برای حرکت صفحات.  

  منو می توانیدبراحتی قسمت ھای مختلف برنامه را نمایش دھیدیا مخفی کنیددر این : Viewمنوی 

  می توانید انھا را نمایان  یا  مخفیToolbar ,Status Bar ,Control Palette ,Inspectorبا کلیک روی 

  کنید اما برای ساخت یک آتوران حرفه ای به ھمه ی آنھا نیاز پیدا خواھید کردپس باید نمایان  باشند

  این گزینه تمامی تصاویر و صداھا و دکمه ھا را به شما نشان می دھد  تا  در صورت: Galleryگزینه 

  یا کشیدن ورھا کردن آنھا را در فرم آتوران خودبراحتی وسریع داشته باشیدDrag & Dropنیاز با یک 



  

  

  یک از  دکمه ھای  آن با کلیک کردن شاھد پنجره ای خواھید بود که با ھر : Alignment Paletteگزینه

  

  .براحتی می توان یک شی انتخاب شده را به چپ و راست، باال و پایین و ھر جھت  دیگر  حرکت  داد

  

  با زدن این دکمه کادری باز می شود که  در آن  می توانید  رزولوشن  صفحه: Layout Previewگزینه 

  

  .بھتر استباشد  x 768 1024آتوران را کنترل کنید که ترجیحا روی 

  

  است  که  گزینهSeparateو  Normalزیر گروه به نام ھای ٢این گزینه شامل :  Windows Styleگزینه

  

  بر عکس استSeparateنرمال یا معمولی سبب چسبیدن قسمت ھای نرم افزار به ھم می شود اما 

  

  دارد  که  استایل   استاندارد Standardو   XPزیرگروه به نام ھای ٢این گزینه ھم : Icon Styleگزینه 

  

  آیکن ھا را به صورت کالسیک اما ایکس پی به صورت مدرن و جدید نمایش می دھد که اھمیتی ندارند

  

  در این گزینه می توانید تنظیمات خط کشی صفحه،میزان فشردگی،و غیره راتنظیم کنید: Optionگزینه

  

  تست آتوران،دیسک مجازی،ساخت نصب  استاین منو شامل ابزارھای کاربردی جھت: Toolsمنوی 

  .که تک تک آنھا را در آینده توضیح خواھم داد

  

  است که فقط برای راھنمایی می باشد  و FAQو    tipe of dayو  Help Topics: شامل Helpمنوی 

  درباره Aboutبرای پشتیبانی و Technical Supportبرای بروزرسانی نرم افزار Check For Updateو 

  .است که برای ثبت برنامه بکار میرود Registerسازندگان برنامه  و آخرین گزینه 

  

  



  فرم اصلی-٣

اگر قبال برنامه نویسی کرده بودید محیط فرم برای شما بسیار آشنا بود و ھیچ نیازی به توضیح نبود اما 
  :گفتاین یک آموزش است و باید تمامی قسمت ھا توضیح داده شود پس خواھم 

  فرم در واقع ھمان پنجره ای است که شما در محیط ویندوز می بینید  با این تفاوت که خودتان میتوانید

  این پنجره ھا را ویرایش کنید عکس و متن و دکمه ھای دلخواه  خود را  به  آن  بیافزاید و آن را  بسازید

  .م کردپس از توضیحات درمورد قسمت ھای برنامه چندین فرم  طراحی خواھی

  ابزار طراحی-۴

  چھارمین قسمت برنامه یکی از بخش ھای مھم برنامه است که اشیا در آن است که به توصیف

  :ھمه آنھا می پردازم

  .اگر نشانگر موش را روی یک شی ببرید نامش در سمت چپ نوار وضعیت نمایان می شود:نکته

Courser :کاربرد داردکورسر یا ھمان نشانگر ماوس که برای انتخاب اشیا.  

Hot Label :با استفاده از این شی میتوان متن دلخواه خود را به فرم اضافه نمود.  

Button :نام این ابزار دکمه است دکمه کاربردی ترین شی می باشد و تنظیماتی زیادی را دربر میگیرد  

Cool Button : استاین ھم یک دکمه است اما از نظر زیبایی از دکمه ھای معمولی برتر.  

Cool Label :با استفاده از این دکمه می توانید متن ھای زیبا و رنگی و با استیل ھای مختلف بسازید.  

Cool Text :توسط ادیتور این شی می توانید متنی طوالنی را طراحی کنید و در فرم قرار دھید.  

Shape : را طراحی کنید... با استفاده از این شی براحتی می توانید یک مربع ، مستطیل،دایره و.  

Text Animator :این ابزار به شما امکان متحرک کردن نوشته ھا را به شما می دھد.  

Scroll Text :با این ابزار می توانید نوشته ھا را به صورت اسکرول متحرک کنید.  

Image :با استفاده از این شی می توانید یک عکس را در فرم خود قرار دھید.  

Text Box :تن به شما اجازه میدھد تا متن ھای خود را طراحی یا از فایلی جعبه مImportکنید.  

Rich Text : با این ابزار می توانید نوشته ھای خود در نرم افزارWordPadرا وارد فرم خود کنید.  

Flash Movie :شما با استفاده از این ابزار براحتی میتوانید انمیشن ھای فلش را در فرم وارد کنید.  

Web Browser :با این شی می توانید صفحات وب ذخیره شده را در فرم جاسازی کنید و قرار دھید.  

Media Player : نوع فایلھای صوتی و تصویری را به فرم بیافزارید٣٠با استفاده از این شی می توانید.  

PDF Viewer : این شی می تواند فایلھایی با پسوندPDFسیار معروفیسترا درفرم قراردھدکه پسوندب  

Comment Shower&Graphic  Shower :وقتی که نشانگر موش را روی  شیئ  ببریم  این  دو شی یا  

  کنترل قدرتمند می توانند پیامی حاوی متن یاعکس را به ما نشان دھند که بسیار سودمند خواھد بود



  معرفی قسمت خاصیت ھای شئ یا فرم -۵

  ران ساز می باشد چون در آن می توان تمامی شئ ھااین قسمت مھمترین قسمت برای یک آتو

  را تغییر داد و کنترل کرد و به دلخواه خود آنھا را  تنظیم  نمود  پس  در  یادگیری  آن  کوشا  باشید

  ھر شیئ  می تواند خاصیت ھای مختلفی داشته باشد و ممکن  نیست  که  خاصیت ھای   یک

  .قسمت باید کمی بیشتر دقت و احتیاط کنیدپس در این .دکمه با یک متن یکسان باشد

  در این قسمت می توانید رنگ برای متن یا ھر چیز دیگر تعیین کنید آنھا را زیباتر کنید  یا  به  آنھا

  یکی از دستورات میتواند اجرای یک فایل باشد که فکر کنم اکثر آتوران ھا به ھمین.دستور بدھید

  باشید وقتی دیسک نصب نرم افزاری مانند آفیس را  قراراگر دقت کرده (خاطر ساخته می شوند

  یا نصب می باشد که کاریInstallمی دھید آتورانی با چند دکمه ظاھر می شود که یکی از آنان 

  !) جز اجرای برنامه نصب که جایی در دیسک است انجام نمی دھد

  د اطالعات زیادی در موردفعال این بحث به پایان می رسد اما در بخش خاصیت ھای اشیا می توانی

  .خاصیت ھای ھر شئ بدست آورید

  

  

  نوار وضعیت-۶

  خب رسیدیم به آخرین قسمت 

  آخرین قسمت در مورد نوار وضعیت ھست که اگر دقت کرده باشید در  پایین ترین قسمت  نرم افزار

  و   پروزه تاندر این نوار اطالعات زیادی می توان بدست آورد برای  مثال محل ذخیره  آتوران .ھست

  اندازه فرم  یا شیئ که در حالت انتخاب است ، نام  شیئ  که  انتخاب کرده اید  و   اطالعات   دیگر

  قسمت سوم یعنی معرفی کامل قسمت ھای برنامه تموم شد امیدوارم تا اینجا رو یاد گرفته باشید

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  نحوه ثبت نرم افزار–۴
و ھنوز در کشور ما این .احتماال باید بدانید که در کشورھای خارجی قانون کپی رایت رعایت می شود

در نسخه .پس برنامه نویسان این برنامه محدودیتی را قرار دادند که آزار دھنده است.قانون اجرا نشده
خاب کنید و برنامه معمولی اگر یک آتوران بسازید نمی توانید ھنگام باال آمدن عکس خود یک عکس انت

  Splash Screenبه طور خودکار عکس پیش فرض را ھنگام باال آمدن آتوران اجرا می کند یعنی ھمون 
  !است و غیره  APMکه عکس زیر می باشد و در آن نوشته شده این نسخه ثبت نشده برنامه

  

                                   

  ز وبالگم دانلود کرده باشیدوداخل پوشه دانلود شده دنبال فایلیبرای رفع این مشکل باید برنامه را ا

  آنرا در محل نصب برنامه کپی کنید و سپس اجرا کنید در پنجره باز شده اول روی.بگردید Patchبنام 

  کلیک کنید و اگر آدرسیPatchکلیک کنید تا کلید ساخته شود و سپس روی دکمه Generateدکمه 

  را که در محل نصب برنامه می باشد بدھید و کلیدیAPM Builder.exeیل از شما خواست آدرس فا

  .که ساخته شد را کپی کنید

  را انتخاب کنید در کادر نام،نام خودRegisterگزینه Helpدر مرحله دوم برنامه را اجرا کنید و از منوی 

  حاال برنامه   ثبت.کنیدpasteرا وارد کنید و در کادر شماره سریال کلیدی که قبال کپی کرده بودید را 

  .                       شده است و می توانید از برنامه بدون ھیچ گونه محدودیتی استفاده کنید

  

  

  

  



  اولین آتورانساخت –۵
  :برای اینکار اول برنامه را اجرا کنید در پنجره باز شده که به شکل زیر می باشد

  

  کلیک روی دکمه شماره یک می توانید مکان پروژه برای ساختنامش پنجره پروژه جدید است شما با 

  می توانید یکی از قالب ھا را انتخاب کنید  چونTemplesفایل ھا و آتوران مشخص کنید و در قسمت 

  را انتخاب کنید٢ما می خواھیم خودمان فرم بسازیم نیازی به قالب نداریم پس منوی خالی یا شماره 

  اگر تیک دار شود این پنجره را وقتی برنامهshow this dialog at startupدکمه ."را بزنیدOKو در پایان 

  .با برداشتن تیک آن این عمل غیرفعال می شود.اجرا شود نشان می دھد

  پس ازتایید قالب خالی فرم شما آماده ویرایش است بنابر این می توانید به دلخواه خود آنرا تغییر دھید

  بیافزارید و روی آن کلیک کنید برای تغییر لیبل باید نگاھی به خاصیت ھای آن بیاندازید و درلیبل ١حاال 

  قسمتی که نامش نوشته شده آنرا تصحیح کنیددرضمن میتوانیدفونت ورنگ دلخواه خود را انتخاب کنید

  .کنیدکلیک Actionsبرای اینکار روی تب . حاال وقتش ریسده که یک دستور به نوشته خود بدھید

  پیامMessageرا انتخاب کنید حاال می توانید در کادر  Popup Messageگزینه action typeو در قسمت 

  پس از انجام این کار روی دکمه سبز رنگ تست در نوار ابزار . قرار دھید برای مثال  نام خود را قرار دھید

  لیک کنید تا پیامی که نوشتید را ببینیدکلیک کنیدتا فرم ساخته خودتان راببینید حاال روی نوشته خود ک

  "در مراحل بعد بیشتر کار خواھیم کرد"بنابراین شما توانستید اولین و ساده ترین آتوران خود را بسازید 

  

  



  Toolsمعرفی ابزار ھای برنامه در منوی -۶
Virtual Drive Manager : این برنامه می تواند یک دیسک خوان مجازی در قسمتMy computer  

  ویندوز شما بوجود آورد تا شما بتوانید آتوران ساخته شده خود را تست کنید چون رایت یک دیسک

  .ھم وقت گیر است و ھم ھزینه دارد این روش بھترین روش برای تست یک آتوران می باشد

  ست را انتخابکار با این ابزار بسیار ساده است کافیست نام درایو را انتخاب کنید و محلی که آتوران ا

  .را بزنید Createکنید و دکمه 

  "یا ویندوز ویستا سازگاری نداشته باشد٧ممکن است این ابزار با ویندوز "

  

ISO Image Maker :این ابزار کوچک میتواند از آتوران ھای شما ایمیج تھیه کند تا بتوانید از آن در  

  .استفاده کنید و نتیجه کار تقریبا ھمان ابزار باال میشودClone CDبرنامه ھای دیسک مجازی مثل 

  

SFX Creator :این ابزار برای آتوران شما یک نصب کوچک می سازد که یکی از قابلیت ھای خوب  

  .ابزار باال آسان می باشد٢این ابزار فشرده کردن آتوران ھای سنگین می باشد و کار با آن مانند 

  

Stand-Alone 2 Data File :شما   قبل از توضیح این ابزار باید بگویم که آتوران ھای ساخته شده  

  قسمتساخته می شوند که درapmبه دو صورت یک فایل اجرایی و یک فایل اجرایی و یک فایل 

Optionsقابل تغییر ھستند.  

  ربر میگیرداگر اولین گزینه را انتخاب کنید آتوران شما پرتابل و قابل حمل است اما حجم بیشتری د

  ولی اگر دومی را انتخاب کنید حجم نسبتا پایین تری دارد اما به ھمراه آتوران اطالعات اصلی آن 

  حذفapmنیازمند است یعنی اگر فایل apmبه فایل exe.ذخیره میگردد پس فایل  apmدر فایل 

  .شود آتوران شما از کار می افتد و چیزی را نمایش نمی دھد

  ر ا نمی توان با برنامه exeقابلیت ویرایش دارند اما فایلھای apmاینکه فایلھای و از ھمه مھمتر 

Autoplay menu builder ویرایش کرد.  

  

  کار این ابزار کوچک این است که آدرس فایل اجرایی را به او می دھید و آدرس فایل خروجی را

apmرا به فرمت قابل ویرایش exeنیز مشخص می کنید سپس این ابزار کوچک فایل اجرایی یا 

  تبدیل می کن



  معرفی و استفاده از خاصیت ھای اشیا-٧
  Captionھمانطور که قبال گفتم اشیا خاصیت ھای یکسان ندارند اما در بعضی قسمت ھا مثل 

  :در ادامه خاصیت ھای اشیا را دانه به دانه توضیح خواھم داد.با ھم مشترک ھستند

Hot Label:  

Caption :لیبل در اینجا قرار داردنام.  

Font :می توانید یک فونت یا نویسه برای لیبل انتخاب کنیدودرپایین ترمیتوانید ظاھر فونت را تغییر دھید  

Style :پر رنگ ،کم رنگ،پس زمینه دار و .در این قسمت میتوانید استیل لیبل را عوض کنید...  

Outline/Frame Color: یا قاب آنرا تغییر دھیدمی توانید رنگ بیرونی لیبل.  

Mouse Over Color:وقتی نشانگر موش روی نوشته بیاید رنگ نوشته به رنگ این کادر تغییر میکند.  

Mouse Down Color :وقتی روی نوشته کلیک کنید رنگ نوشته به رنگ داخل این کادر تغییر میکند.  

Visited Color: شوداین رنگ برای نوشته ھای دیده شده استفاده می.  

BG Colors :اگر نوشته ی شما در یک قاب باشد میتوانید از این رنگ ھا استفاده کنید.  

  اکثراشیا ازخاصیت ھای فونت ورنگ ونام استفاده میکنندوما برای خالصه شدن دوباره توضیح نمیدھیم

Button & Cool Button:  

  کمی زیباتر است که می توانید تشخیص دھیدcoolھر دو مانند ھم ھستند اما 

Style: استیل ھایی که می توانید برای زیبایی استفاده کنید مانند بدون پس زمینه،کالسیک و...  

Caption Style:در اینجا می توانید تعیین کنید استیل نوشته روی دکمه چگونه باشد.  

Caption shadow Color:برای نوشته روی دکمه را تعیین کنیددر این قسمت می توانید رنگ سایه.  

Image :عکسی است که روی بدنه دکمه قرار میگیرد.  

Image Layout : در اینجا می توانید استیل عکس را انتخاب کنید مثال کوچک باشد،دوبرابر باشد و...  

XP Them Support : با تیک زدن این گزینه دکمه فرم شما شکل دکمه ھای ویندوزXp   میگیردبه خود.  

Cool Label&Cool Text:  

Style :می توانید استیل و طرح نوشته را تغییر دھید آنرا پر رنگ کنید خط دارد کنید.  

Hightlight postion :اگر در استیل لیبل را پررنگ کنید اینجا می توانید آنرا تغییر مکان دھید.  

Hight Light Offset : را تنظیم کنیددر این قسمت می توانید  ضخامت پررنگی.  

Hight Light Color :دراین قسمت می توانید رنگ پررنگی متن را انتخاب  کنید.

Outline Color :در این قسمت می توانید رنگ بیرون خط نوشته را انتخاب کنید.  



Outline Width :در این قسمت می توانید درازای بیرون خط نوشته را تنظیم کنید.  

Fill Style : میتوانید استیل لیبل را تنظیم کنید میتوانید روی دو رنگی یا غیره تنظیم کنیددراین کادر.  

Gradient Style: اگر در استیل گزینهGradientرا انتخاب کنید در اینجا میتوانید آنرا تنظیم کنید.  

Gradient Begin Color :دراینجا می توانید اولین رنگ لیبل یا متن را انتخاب کنید.  

Gradient End Color :در اینجا نیز میتوانید دومین رنگ را انتخاب کنید.  

Wallpaper :با انتخاب یک عکس می توانید آنرا بعنوان والپیپر عکس لیبل خود انتخاب کنید.  

Shadow Postion :در این کادر می توانید محل افتادن سایه را مشخص کنید.  

Shadow Offset :ه را تنظیم کنیددراین کادر می توانید ضخامت سای.  

Shadow Style :در این کادر می توانید استیل و طرح سایه را مشخص کنید.  

Shadow Color :در این کادر می توانید رنگ سایه را انتخاب کنید.  

Angle :دراین قسمت می توانید میزان چرخش متن را تنظیم کنید.  

Text Animator:  

Style : نوشته ھا را تعیین کنید مثال بصورت موجدر این کادر می توانید نوع حرکت  

Begin Color :در اینجا می توانید اولین رنگ نوشته را انتخاب کنید.  

End Color :در اینجا می توانید دومین  رنگ نوشته را انتخاب کنید.  

Speed :در این کادر می توانید سرعت حرکت نوشته ھا را معین کنید.  

Swing : فاصله بین کلمات و بزرگی و کوچکی آنھا را تعیین کنیددر این کادر می توانید.  

SHAPE:  

Shape :در این قسمت می توانید نوع شکل را انتخاب کنید مثال دایره مستطیل لوزی و...  

Color :انتخاب رنگ شکل در اینجا صورت میگیرد.  

Border Color :در این کادر می توانید رنگ حاشیه شکل را تنظیم کنید.  

Border Width :در اینجا میتوان ضخامت حاشیه ھا را کنترل کرد.  

Round Radius :با کم و زیاد کردن این قسمت می توانید کروی بودن یک شکل را تنظیم کنید.  

Vector :با دستکاری این قسمت میتوانید شکلی خاصی به دست آورید.  

Indent Percent : تنظیم کنیددر این قسمت می توانید فرورفتگی یک شکل را.  

Start Angle :با کم و زیاد کردن این قسمت می توانید شکلی سفارشی بسازید.  

Transparent :با تیک دار کردن این گزینه حالت بی رنگ شدن به بدنه شکل بدھید.  



Scroll Text & Text box:  

Text :در این قسمت می توانید متن خود را بنویسید یا از فایلی وارد کنید.  

Border Width :در این کادر می توانید اندازه ضخامت قاب متن را تنظیم کنید.  

Border Style :در این کادر می توانید استیل حاشیه ھا را تعیین کنید.  

Border Color :در این قسمت می توانید رنگ حاشیه ھا را انتخاب کنید.  

Background :ن کنیددر اینجا می توانید نوع پس زمینه قاب متن را تعیی.  

Color :شما در اینجا می توانید رنگ قاب را انتخاب کنید.  

Image :شما براحتی می توانید یک عکس برای پس زمینه قاب انتخاب کنید.  

Direction :در این قسمت می توانید جھت حرکت متن را تعیین کنید.  

Speed :در اینجا می توانید سرعت حرکت نوشته ھا را تعیین کنید.  

Transparent :با انتخاب این گزینه قاب متن بی رنگ میشود.  

Scroll Bars :در اینجا می توانید نوع اسکرول بار ھا را مشخص کنید.  

Aligment :در این قسمت میتوانید تعیین کنید نوشته ھا در چه سمتی باشند مثال چپ یا راست  

Image

Picture : بیافزایددر این قسمت می توانید عکس دلخواه خود را.  

Tile,Strech,Center,Transparentھم برای تنظیم اندازه و کیفیت نمایش عکس کاربرد دارند.  

Rich Text  

Rich Text File: در این قسمت می توانید فایلھایی با پسوندRtf را به فرم اضافه کنید.  

Border Style :با این گزینه می توانید استیل حاشیه ھا را انتخاب کنید.  

Border Color :در این کادر می توانید رنگ حاشیه را انتخاب کنید.  

Color :این رنگ مربوط به قاب متن است.  

Scroll Bars :افقی ، عمودی یا ھردو.در این قسمت می توانید نوع اسکرول بارھارا مشخص کنید  

Auto hide Scroll Bars : می شودانتخاب این گزینه سبب مخفی شدن خودکار اسکرولبارھا.  

Show Selection Bars :این گزینه بار ھای انتخاب شده را نمایش می دھد.  

Autodetect URL :اگر این گزینه فعال باشد لینک ھای داخل نوشته فعال میشوند.  

Store Text In data File :با فعال کردن این گزینه نوشته ھا در یک فایل ذخیره میشوند.  



Flash Movie:  

Movie :تخاب یک فایل با پسوند با انswfآن فایل در فرم به نمایش در خواھد آمد.  

Border Color :در اینجا می توانید رنگ حاشیه را انتخاب کنید.  

Border Width :در این قسمت میتوانید ضخامت حاشیه را تنظیم کنید.  

Background Color :در این قسمت نیز می توانید رنگ پس زمینه را انتخاب کنید.  

Quality :در اینجا امکان تنظیم کیفیت فایل فلش وجود دارد .Lowکم-Mediumمعمولی-Hightزیاد  

Scale Mode :در این قسمت می توانید مقیاس یا انداره فایل را تنظیم کنید.  

Autoplay :با فعال کردن این گزینه فایل به صورت خودکار پخش میشود.  

Pause On Page :باشد و شما به صفحه ای دیگر بروید پخش متوقف میشوداگر این گزینه فعال.  

Loop:در صورت تیک زدن این گزینه اگر پخش فایل تمام شوددوباره به صور اتوماتیک فایل پخش میشود  

Show Context Menu :اگر این گزینه فعال شود کلیک راست روی پخش کننده امکانپذیر می شود.  

Web Browser:  

File URL :ده از این قسمت می توانید صفحاتی که از اینترنت ذخیره می کنید را نشان دھیدبا استفا.  

Control Bar Style :در این بخش می توانید نحوه نمایش نوار کنترل را تعیین کنید.  

Windows Media Player:  

File/URL : شوددر این کادر می توانید آدرس یک فایل صوتی یا تصویری را بدھید تا در فرم پخش  

  ،پلیر به صورت اتوماتیک تمامی فایلھای صوتی تصویری دیسک را پخش میکندCDو با زدن دکمه 

Control Bar Style :در این بخش می توانید نحوه نمایش نوار کنترل را تعیین کنید.  

Autoplay:با فعال کردن این گزینه فایل به صورت خودکار پخش خواھد شد.  

Pause On Page :نه فعال باشد و شما به صفحه ای دیگر بروید پخش متوقف میشوداگر این گزی.  

Loop:در صورت تیک زدن این گزینه اگر پخش فایل تمام شوددوباره به صور اتوماتیک فایل پخش میشود  

Stretch to fit :با فعال کردن این گزینه تصویر فایل به صورت اتوماتیک تنظیم میشود.  

Show Context Menu :ک زدن این گزینه کلیک راست روی پخش کننده امکانپذیر می شوددرصورت تی.  

PDF Viewer:  

File Name :  در این کادر می توانید آدرس فایلpdfرا بدھید تا در فرم نشان داده شود.  

Graphic Comment Shower & Comment Shower

شامل این دو شی شود کاربرد این دو شی را قبال گفتم و انشاهللا در صفحات بعد یک فرم  که
  .خواھیم ساخت و در آن کامال آنھا را توضیح خواھم داد



  

  :خاصیت ھای فرم

Caption:پنجره برای معرفی آن بکار می رودنامی که در باالی.  

Style : چند استیل برای فرم وجود دارد مانندNo border،بدون حاشیهFull Screenیا تمام صفحه  

Color : فرمرنگ پس زمینه  

Background :معمولی ودورنگ و والپیپر.در این قسمت می توان استیل پس زمینه را انتخاب کرد  

  :درصورت انتخاب دو رنگ از خواص.استفاده کنید Colorدر صورت انتخاب معمولی از خاصیت 

Gradient Style & Color استفاده کنید و در صورت انتخاب والپیپر ازImage استفاده کنید.  

Opacity:میزان محو بودن پنجره در ویندوز را نشان می دھد که یکی از زیبایی ھای ویندوز ویستا  

  باشد پنجره مخفی می شود٠باشد پنجره نمایان است و اگر ١٠٠اگر مقدار آن .بحساب می آید

Always On Top :راناگر فعال باشد آتوران ھمیشه باالتراز پنجره ھای دیگر است برای مثال اگر آتو  

  .درحال اجرا باشد و پنجره دیگری باز شود پنجره جدید اجرا میشود اما نشان داده نمی شود

Synce Caption With Page Name :در صورت فعال بودن این گزینه نیازی به نوشتن نام پنجره نیست  

  "منظور از صفحه،صفحه در نوار ابزار است."و نام صفحه به جای نام پنجره درج می شود



Comment Shower ساخت فرم با کمک-٨
  .کنیدOKبرای شروع یک صفحه خالی به عنوان قالب انتخاب کنید و آدرس دلخواه را بدھید و 

  به فرم خالی ساخته شده اضافه نمایید   حاال  رویComment Showerحاال یک دکمه و یک 

  در  کادر.  خودتان تغییر دھیدآنرا به نام دیگری مانند نام Captionدکمه کلیک کنید و خاصیت 

  را باز کنید و  درCommentکلیک کنید و سپس قسمت Actionخاصیت ھای دکمه روی تب 

  :آن چیزی درمورد خودتان بنویسید حاال پروژه را تست کنید  ظاھر ش باید مثل عکس  باشه

                                                   

  کنترل بسیار کار آمد است و برای توضیح یک دکمه یا نوشته گزینه خوبی   استاین . خیلی ساده بود

  شما می توانید این کار را با لیبل یا متن یا چیز دیگر امتحان کنید.ما درمثال باال از دکمه استفاده کردیم

  سعی  در ضمن اگر کمی دقت کنید نوشته ھای باال از فونت و رنگ زیبایی استفاده نکردند  اگر  کمی

:کنید می توانید فرمی مثل شکل زیر بسازید که در ادامه توضیح خواھم داد

  



    XP THEMبرای به دست آوردن دکمه ای که من ساختم کافی یک دکمه بسازید و گزینه 

  Comment Showerرا تیک بزنید تا دکمه ساده تبدیل به دکمه زیبا شود برای متن باید روی

  را انتخاب کنید   وTahomaحاال کافیست فونت .کلیک کنید تا خواص آن نشان داده شوند

Bرا بزنید تا نوشته پررنگ شود و رنگ دلخواه خودتان را انتخاب کنید.  

  

  آنھا     Commentsبه ھمین ترتیب شما می توانید چندین دکمه اضافه کنید و در قسمت 

  ا وقتی نشانگر موش روی یکی از آنان رفت متن نوشتهمتن دلخواه خودتان را قرار دھید ت

  کار  کردیم  از این پس باید روی  Comment Showerرا نشان دھد تا حاال با ھم در مورد  

Graphic Comment Showerبه ھمین خاطر یک فرم خالی بسازید و یک دکمه.کار کنیم  

  دکمهCommentsپیدا کردن اضافه کنید و این دفعه بجای graphic Comment Showerو 

  کنید  بعدLoadباشید و در آن قسمت یک عکس را انتخاب یا Graphic Commentبدنبال 

  :وقتی نشانگر موش روی دکمه برود عکس نمایان میشود. می توانید پروژه را تست کنید

  

  

  خب این قسمت یعنی قسمت ھشتم ھم به پایان رسید امیدوارم مورد توجه

  شما قرار گرفته باشه و بتونید از این تکنیک ھا به  خوبی  استفاده  کنید   در 

  ھا استفاده و فواید آنھا توضیح  خواھم  دادAction Typeقسمت بعد در مورد 

  

  

  



٩-Actionھا،فواید و استفاده آنھا  
  اکشن ھم یک خاصیت شی محسوب می شود که در قسمت خاصیت ھا وجود دارد

  لیبل به فرم اضافه کنید و روی آن کلیک کنید خواص آنرا می بینید و اگر   رویاگر یک 

  :کلیک کنید شاھد تنظیمات حرفه ای خواھید بود که توضیح می دھمActionتب 

  :ھای یکسان بھره می برند Actionاشیای زیر از 

Hot Label,Button,Cool Button,Cool Label,Cool Text,Shape,Text Animator,Image

  :را ندارند actionاشیای زیر قابلیت 

Scroll Text,Text Box,Rich Text,Flash Movie,Web Beowser,Media Player,PDF & Comments  

  :دارند را معرفی کنمActionندارند کاریی نداریم و می خواھم آنھایی که Actionبه آنھایی که 

  .ھا را به خوبی نشان می دھد Actionشکل مقابل تمامی 

Action Type :برای دستور دادن به اشیا کاربرد دارد که در آینده کار خواھیم کرد.  

Parameter   : پارامتر ھا نیز مرتبط باAction Type ھا ھستند.  

Background Music Control: در صورت انتخاب موسیقی برای آتوران از طریق این کادر  

  ...ن نظارت کنید مثال با کلیک روی شئ موسیقی متوقف شود یا می توانید بر آ

C.MusicEnter:با انتخاب یک صدا اگر نشانگر موش روی شی برود صدا پخش میشود  

C.Music Click:با انتخاب یک صدا اگر روی شی کلیک شود آن صدا پخش خواھد شد  

  .می گیرنداین است که اگر انتخاب شود ھمه اشیا این صدا را Cمنظور از 

Mouse Enter Sound : خاصیتMusic Enterرادارد اما فقط برای خودش نه برای ھمه  

Mouse Click Sound: خاصیتMusic Click  رادارد اما فقط برای خودش نه برای ھمه  

Tooltip :پیام این قسمت در زمانی که نشانگر موش روی شئ برود نمایان می شود  

Comments :برای نمایش پیام ھستند"قبال آشنا شده و کار کردیدبا این دو قسمت"  

Ignore Common Sounds : اگر فعال شود صدا ھایCرا قبول می کند.  

Ignore Hot Cursor :غیرفعال بودن این گزینه باعث استفاده از نشانگر ویندوز میشود  

Minimize Before Action: اگر برای شئAction Type انتخاب کرده باشید با فعال
  .آتوران شما کوچک می شودAction Typeکردن این گزینه قبل از انجام 

Exit After Action : اگر این گزینه فعال شود پس از انجامActionشئ ،آتوران خارج می شود.  

Right Click open: میشوددر صورت انتخاب اکشن باز کردن پوشه با کلیک راست روی شئ پوشه باز. 



  ھاAction Typeاستفاده از - ١٠
  :را معرفی می کنمAction Typeاول از ھمه گزینه ھای داخل کادر 

Run Program :این دستور برای اجرای یک فایل در مسیرذخیره آتوران بکار میرود و بسیارکاربرد دارد  

  !ا اجرا کندتصور کنید یک دکمه می سازید و به آن دستور میدھید تا نصب یک برنامه ر

  

Open Document :این دستور کار دستور باال را انجام می دھد با این تفاوت که فایلھای متنی  مانند  

Word,Word Pad,Note padو غیره را اجرا می کند اما دستور باال فایلھایexe,dll,را اجرا میکند... و  

  

Explorer:این دستور برای اجرای یک پوشه در محل ذخیره آتوران کاربرد دارد.  

  

Go to Web : اگر آدرسی در کادر پایینی یعنیParametreبنویسید با کلیک روی شی مرورگر ویندوز  

  .شما به ھمان آدرس اینترنتی می رود

  

Mail:ود اما این آدرس ایمیلاین قسمت نیز مانند قسمت باال کار می کند اما در باال آدرس سایت ب.  

  

Popup Message :اگر در کادر پایینی آن چیزی بنویسید با کلیک روی شئ آن نوشته نمایان میشود.  

  

Show Picture:باانتخاب یک عکس وقتی روی شئ دستورداده شده کلیک کنیدعکس نمایان میشود  

  

Slide Show: و افکت ھای دلخواه را افزود در این قسمت می توان چند عکس انتخاب کرد و تنظیمات
  .تا زمانی که روی شئ کلیک شد عکس ھا مانند اسالید به نمایش در بیایند

  

Control Interact:با این دستور می توانید بر روی تمامی اشیا نظارت داشته باشید و کنترل کنید.  

  

Jump to Page : به صفحه دیگر برویداگر قبال یک چند صفحه ساخته باشید می توانید از یک صفحه.  

  

Minimize & Exit: اولین .برای کوچک کردن پنجره بکار می رودExit برای خروج و دومی برای خروج و
  .در آوردن دیسک بکار می رود



  :اجرا کنم Run Programحاال می خواھیم یک فایل را با استفاده از 

  .بسازید" نصب برنامه"اول فرم را به سلیقه خود آماده کنید سپس یک دکمه با نام 

  را انتخاب کنید خواھید دید کادر جدیدی Run Programبروید و  Actionحاال به تب 

  :باز می شود که با کلیک راست روی آن سه گزینه می بینیدProgramبا نام 

CD ROM: این دستور برای اجرای فایلھای داخل "برای اجرای فایل از سی دی رام بکار می رود  

  "پوشه آتوران شما بکار می رود پس می توانید یک فایل داخل پوشه آتوران کپی و آدرس آنرا بنویسید

WIN DIR:این دستور برای اجرای فایلھای داخل درایو نصب شده ویندوز بکار میرود.  

System DIR: این گزینه برای اجرای فایلھای پوشهSystem 32ویندوز بکار میرود.  

Desktop DIR:این گزینه برای اجرای فایلھای پوشه دسکتاپ یا میزکار استفاده می شود.  

  .سه گزینه آخر نیاز به توضیح بیشتر ندارد اما کمی با گزینه اول کار خواھیم کرد

  را انتخاب می کردید حاال می توانید آدرس فایلCD ROMباید کلیک راست می کردید و سپس 

  .ادتان نرود که فقط فایلھای داخل پوشه آتوران ذخیره شدهی.مورد نظر را بدھید یا تایپ کنید

  حاال پوشه آتوران شما ھرکجا که کپی شود  یا رایت شود می توان با زدن دکمه نصب برنامه 

  .نصب فایل مورد نظر را اجرا کرد

  یادتان باشد که فایلی که کپی کردید ھمیشه باید در جای خود باقی بماند و در صورت جابه جا

  .فایل یا حذف آن فایل با پیغام خطا مواجه خواھید شدشدن

  .اکثر شرکت ھای نرم افزاری ایران مانند پروشات پارس مھر،پرند،و غیره از این روش استفاده میکنند

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



  ساخت یک آتوران چند صفحه ای- ١١
  در اینبار می خواھیمتا حاال چندین آتوران ساختید و با نحوه ساخت یک آتوران کامال آشنا ھستید 

  .یک آتوران بسازیم و چندین صفحه را داخل آن قرار دھیم

  برای ایجاد یک صفحه جدید در فرم کافیست یک. برای اینکار دوباره باید یک فرم خالی ایجاد کنید 

  به  Main. را می بینید   نگاه به قسمت صفحه ھای نوار ابزار بیاندازید در آنجا شکل    

  می گوییم با کلیک راست روی شکل گزینه ھای متفاوتی برای انتخاب دارید    کهصفحه اصلی

Rename که برای تغییر نام است وAdd  برای افزودن یک صفحه شما باید رویAddکلیک کنید  

  )سعی کنید نام انگلیسی بکار ببرید(کنید OKسپس یک نام برای صفحه جدید انتخاب کنید و 

  یک به صفحه جدید منتقل می شود برای سوئیچ بین صفحات روی نام آنھاشما به صورت اتومات

  کلیک کنید اما از سوئیچ فقط می توان در محیط طراحی استفاده کرد اگر بخواھیم یک کاربر رااز

  به صفحه جدید منتقل کنیم باید چکار کنیم؟ Mainصفحه 

  ھاAction Typeاضافه کنید و  از بین Mainاینکار ساده است کافیه یک لیبل یا دکمه به صفحه 

Jump to Page را انتخاب کنید حاال یک کادر جدید به نامPage Name باز خواھد شد که در آن  

  .باید نام صفحه ای که می خواھید کاربر با کلیک روی لیبل به آن منتقل شود را انتخاب نمایید

  ه اما وقتی به صفحه جدید میرید دیگه نمیتونیدحاال یک تست بکنید ببینید چطور شده؟حتما کار کرد

  .را برای انتقال بزنیدMainبرای اینکار باید در صفحه جدید کارھای باال را انجام دھید و نام ! برگردید

  در صفحات بعد تنظیمات را توضیح میدھم. ھمین بود امیدوارم درست کار کرده باشه و لذت برده باشید

  .ی زیبا را خواھم گفتو تکنیک ھای ساخت آتوران

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  استفاده از تنظیمات نرم افزار- ١٢
  یکی دیگر از قسمت ھای مھم این برنامه تنظیمات آن است در واقع ھیچ برنامه ای  بدون تنظیمات

  موفق نیست و نمی توان براحتی با آن نرم افزار ارتباط برقرار کرد در این قسمت میخواھم تنظیمات

  .در دسترس اندProject Settingو قسمت Editنرم افزار را به شما معرفی کنم تنظیمات از منوی 

  :پس از اجرای تنظیمات شاھد پنجره زیر خواھید بود

  

  :حاال تک تک تب ھا و قسمت ھا را توضیح خواھم داد

General Tab: کنترل تنظیمات میباشدصدا ھا ،ھاآیکن قبیلازاصلی آتوراناین تب شامل تنظیمات،  

Icon & Cursor:این قسمت برای تعیین آیکن ھا و نشانگر موش بکار میرود که نیازی به توضیح ندارد  

Restore Default Setting:این دکمه برای برگرداندن تمامی تنظیمات به حالت اول استفاده میشود  

Page Option: با انتخاب یک صفحه بعنوانStartupPage صفحه اولین صفحه اجرایی آتوران میشودآن  

Always Show First Page: فعال شود کادر باال کاربردی نخواھد داشتاگر این گزینه.  

Back Ground Music:این قسمت برای انتخاب موسیقی پس زمینه آتوران بکار میرود.  

Play Once:اگر این گزینه فعال باشد موسیقی فقط یکبار پخش خواھد شد.  

Loop:اگر این گزینه فعال باشد موسیقی پس از اتمام دوباره بارگذاری خواھد شد.  

Autoplay&Control: باشدمیکنترل خودکاربرای اولی برای پخش خودکار موسیقی بکارمیرود ودومی  



MISC :در این قسمت به تنظیمات فنی آتوران دسترسی خواھید داشت.  

Exit With ESC: اگر این گزینه فعال باشد و دکمهESC یاESCAPزده شود آتوران بسته خواھد شد.  

Minimize to Tray: اگر این گزینه فعال باشد با کلیک روی دکمهMinimize آتوران بهTrayمیرود.  

Hide in Taskbar :اگر این گزینه فعال باشد آیکن آتوران در نوار وظیفه ویندوز مخفی خواھد شد.  

Use Sys Message Box: ویندوزاستفاده میشود...با فعال کردن این گزینه جعبه ھای اخطار،ھشدارو  

Hide "About" in Sys Menu: اگر این گزینه غیرفعال باشد آرم و نام شرکتAPM درمنوی سیستم
  .حتما این گزینه را فعال نمایید.آتوران نشان داده می شوند

  .آتوران است اگر روی آیکن در آن قسمت کلیک کنید آن را می بینیدسیستم منو در سمت چپ باالی "

Help Button: دکمه راھنما را در سمت چپ پایین تنظیمات خواھید یافت اگر روی آن کلیک کنید  

  .می توانید نحوه استفاده از اشیا و نرم افزار را ببینید و یاد بگیرید که زیاد کاربردی نیست

Tooltipe Tab: در این منو می توانید استیل و طرحTooltipe که نیازی به توضیح نداردکنیدھاراتعیین.  

Splash Screen:اگر عکسی در این قسمت انتخاب کنید آن عکس قبل از اجرای آتوران نمایش داده  

  .فعال شودShow Splashبرای فعال کردن واردکردن عکس باید گزینه .میشود

Shaped & Fade:از این دو گزینه برای زیبایی نمایش عکس استفاده میشود میتوانید امتحان کنید.  

Delay : مدت زمانی است که عکس به نمایش در می آید که قابل تنظیم است از دکمهTest    برای  

  .خود استفاده کنید Splash Screenتست 

End Screen : که قبلی عکس را قبل از اجرایکار این قسمت ھمانند قسمت قبل است با این تفاوت  

  .آتوران نمایش می داد اما این برای نمایش عکس پایانی بکار می رود 

STARTUP: یکی از جالب ترین قسمت ھای نرم افزارAPMمی باشد که قابلیت ھای خوبی دارد:  

Admin Privilege:اگر این گزینه فعال باشد و کاربری که از آتوران استفاده می کند مدیر ویندوز  

  .می نویسید روبه رو خواھد شدMessageنباشد به پیغامی که شما در کادر 

Lunch App/Doc on Startup:با تیک زدن این گزینه می توانید یک نوشته یک برنامه یا غیره را  

  .آتوران اجرا می شود نشان داده شودزمانی که انتخاب کنید تا در 

  

Expire Tab: اگر این گزینه جالب فعال باشد شما می توانید برای آتوران خود تاریخ انقضا انتخاب کنید  

  !و اگر کاربر بخواھد این انقضا را به پایان برساند باید پسورد که شما وارد میکنید را وارد کند

  .را ھنگام انقضای آتوران خود قرار دھیددر ضمن می توانید پیغام دلخواه خود 



Fonts Tab:حتما نگران این ھستید که شما از فونتی در متن ھای  آتوران  خود  استفاده  می کنید  

  که کاربران معمولی فاقد این فونت ھا و نویسه ھا ھستند  در  این قسمت براحتی می توانید  فونتی

  خود مخلوط کنید تا ھنگام اجرای آتوران آن فونت ھا نصب شوندکه در پروژه استفاده کردید را با آتوران

  فونت ھایی که استفاده میکنیددرکادر سمت چپ و فونت ھای که مخلوط میشوند در کادر سمت چپ

  .را مخلوط نکنید Arialحتما این را به یاد داشته باشید که فونت ھای سیستم خود مثل 

Version Tab:ربردی است اما برای جلوگیری از سو استفاده مناسب استیکی ازتنظیمات نچندان کا  

  در این تب شما می توانید نام خود ، نام شرکت ، نام آتوران ، نسخه آتوران و غیره را درج کنید مطمئن

  .باشید که این نام و آدرس ھا قابل تغییر نخواھند بود

  نرم افزارOptionاستفاده از- ١٣
نرم افزار شما می توانید تغییراتی را برای  Optionدر 

  .طراحی بھتر یک آتوران اعمال کنید

این تغییرات به دلخواه شما است و حتی می توانید از آنھا 
  !استفاده نکنید

Display grid : دصورت فعال کردن این گزینه محیط فرم خط
  .کشی خواھد شد

Snap Controls to Gride : این گزینه در صورت فعال بودن
وقتی در صورت حرکت دادن اشیا آنھا فقط بین خط کشی 

ھا عبور می کند در این صورت براحتی می توانید چند 
  شئ را در کنار ھم قرار دھید

Test : اگر گزینه داخل این قسمت فعال باشد در ھنگام
  .تست بقیه پنجره ھا کوچک خواھند شد

Create Disc Icon File : ران شما تبدیل به آیکن دیسک میشودگزینه آیکن انتخابی آتوبافعال کردن این                                                                                                               

Create Compressed data File :ا استفاده از این گزینه می توانب                                                                                                                       

  .به اصطالح فشرده کردو آن را آوردحجم آتوران خود را پایین 

Create Stand-Alone Data File :با این مبحث قبال آشنا شدید  

  .ساخته نمی شود apmاگر این گزینه فعال باشد فایل 

  

                                                                                

                                                                                

  به پایان رسید امیدوارم راضی باشیدAPM 5خب کتاب آموزش نرم افزار 


