
 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 1  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 به نام خدا

 

 

 

 

 آموزش ساخت اتوران

 

 مرجع نرم افزار

AutoPlay Media Studio 8 
 

 

 

 

 نویسندگان :

 جواد احشامیان

 حامد حیدری

 

 کاری از انجمن وسوسه
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 2  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیم   به   تمام   کسانی   که 

 قلبمان برای آن ها می تپد  
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 3  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 بانک ملت

 8772 5543 3370 6104شماره کارت:

 3540239659شماره حساب:

 IR50 0120 0100 0000 3540 2396 59شماره شبا:

 به نام :حامد حیدری

 

 ملیبانک 

 1191 9480 9911 6037 شماره کارت:

 0302177622009 شماره حساب:

 IR19 0170 0000 0030 2177 6220 09 :شماره شبا

 به نام : جواد احشامیان 

 

 

 مقدمه :

به امید ارتقا سطح علمی کاربران  و  نویسندگان آن می باشد هحاصل تالش چند ماهکتاب این 

و فروش آن تحت هر عنوانی  است گردآوری شده AutoPlay Media Studioنرم افزار 

ورت داشتن نظر یا در ص غیرقانونی و غیر شرعی است و نویسندگان آن راضی نخواهند بود .

پیشنهادی برای اصالح نسخه کتاب ، یا مشاهده اشکاالت احتمالی در کتاب به وسیله سایت 

vasva3.com .با ما ارتباط برقرار کنید 

ه نرم افزاری و با هزینه بر اساس نظر سنجی بین کاربران سایت قرار بر ارائه کتاب به صورت بست

تومان بود که پس از بررسی ، تصمیم بر ارائه این کتاب  به صورت رایگان  هزار 7الی  6بالغ بر 

 رضایتشد تا عموم کاربران به این کتاب دسترسی داشته باشند و در صورت استفاده از کتاب و 

 مبلغ دلخواه خود را به صورت همیاری به حساب ما واریز نمایند .

هزینه خواهد شد تا کاربران براحتی بتوانند  سهوسو انجمن حفظاکثر مبالغ همیاری شده برای 

 مشکالت خود را مطرح و حل کنند.

( در پست اصلی این کتاب در انجمن  تمایلصورت نفر از برترین همیاران )در  3همچنین نام 

  قرارخواهد گرفت. سهوسو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 4  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 5  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 

  پیشگفتار

 باشد میی چند رسانه ای و اتوران نویسی یکی از مباحث روز دنیای کامپیوتر ها برنامهساخت 

.  حال این برنامه برند میزیادی در سرتاسر جهان از آن بهره  یها ارگانو  ها شرکت، که افراد

اکثراً برای اجرا از روی  ها برنامهتبلیغاتی و ... باشد. این نوع ، آموزشی، تجاری، مذهبی تواند می

CD  یاDVD  دیسک سخت نیز استفاده  ی حافظهاز آن بر روی  توان میاما  شوند میساخته

 قابل نصب ارایه کرد. ی برنامهنمود و یا آن را به صورت 

که  باشد میخود  های عاملاتوران از اجزای معرفی شده توسط مایکروسافت بر روی سیستم 

 .شود میسیستم شناخته  تعیین کننده عملیاتی است برای زمانی که درایو توسط

در زمان قرارگیری لوح فشرده یا حافظه جانبی سیستم عامل به دنبال فایلی با نام 

autorun.inf  و در صورت یافتن این فایل دستورات فایل را اجرا  گردد میدر شاخه اصلی

 خواهد کرد.

تغییر ، کون درایوتغییر آی، دستورات متعددی از قبیل اجرای فایل خاص توان میدرون این فایل 

 نام درایو و ... را نوشت.

 ساده: autorun.infبرای مثال یک فایل 

[autorun] 

open=autorun.exe 

Label=VaSvA3  
icon=autorun.ico 

 

و  ها فایلدسترسی به ، چنینمتعامل بیشتری با کاربر ایجاد کرد و ه توان میبا استفاده از اتوران 

 را برای کاربر آسان ساخت. ها آنکار با 

با ، اتورانی زیبا، ها آنبا استفاده از  توان میبرای این کار ابزارهایی طراحی و ساخته شده که 

 AutoPlay Mediaبه افزارهااز بین این نرم  توان میفراوان ایجاد نمود که  های قابلیت

Studio ،Multimedia Builder ،Adobe Director ،Demo Shield  اشاره کرد.و ... 

در کشور ما چندان شناخته شده  متأسفانهی اتوران سازی که ها برنامهیکی از برترین و بهترین 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 6  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

گفت بی نظیر  توان می جرأتکه به  باشد می  Autoplay Media Studioنیست نرم افزار 

 است.

م را انتخاب کردیم؟ چون این نر Autoplay Media Studioحال چه دلیلی دارد که ما 

از پیش نوشته  کدهایافزار محیط کاربری آسانی دارد، انعطاف پذیری آن بسیار باال است،  

شده زیادی در خود دارد، دارای محیط کد نویسی  جذاب  و دل نشین است و در کد نویسی 

را برای برنامه نوشت یا  هایی افزونه توان میدست برنامه نویس را باز گذاشته است به طوری که 

جدیدی اضافه  های قابلیتاز افزونه های نوشته شده توسط دیگران استفاده کرد و به آن کدها و 

چند رسانه ای بسیار زیبا و حرفه ای  یها اتورانکرد، پیش زمینه ای برای برنامه نویسی است و 

 با آن نوشت. توان میرا 

( برای کد  Luaزبان برنامه نویسی محبوب ) از یک   Autoplay Media Studioهم چنین

 یک زبان برنامه نویسی را هم بیاموزید. توانید میو طی کار با این برنامه  کند مینویسی استفاده 

اتوران نویسی و به همراه آن ، یا رسانهچند برنامه نویسی  توانید میاین کتاب شما  ی مطالعهبا 

ممارست در این راه به یک برنامه نویس حرفه ای تبدیل کد نویسی را یاد بگیرید و با تمرین و 

فرهنگی، تجاری و ...  استفاده ، شوید و از این دانش خود در زمینه های مختلف همچون علمی

  نمایید.

 برای مشاهده فهرست به صفحات پایانی این نوشتار مراجعه نمایید .
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 7  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 محیط برنامهو آشنایی با   Autoplay Media Studioنصب : اولفصل 

Autoplay Media Studio  نرم افزارهای ساخت و تولید  ترین قوییکی بهترین و

و ... است که توسط شرکت  ی آموزشیها برنامه، اتوران نویسی، ی چند رسانه ایها برنامه

Indigo Rose .طراحی و تولید شده است 

چند نظیر یک دیوان اشعار  ییها برنامه توانید می   Autoplay Media Studio به وسیله

و ... طراحی و تولید  ، بسته های نرم افزاریآزمون گیر و آزمون ساز، فرهنگ لغت، یا رسانه

 کنید.

هیچ نیازی نیست که شما دانش برنامه نویسی داشته باشید حتی اگر تا به حال یک سطر هم 

 Autoplay Mediaنگران نباشید چون کدهای از پیش نوشته شده در  اید نکرده یسیکد نو

Studio  به حدی است که حتی ممکن است یک برنامه بنویسید  بدون اینکه حتی یک سطر

 . نماییدکد را تایپ 

 ها آنبرخورد خواهید کرد که با تمرین و اجرای  هایی مثالاین کتاب شما به ی  در طی مطالعه

 بیشتر با جنبه  های مختلف این برنامه آشنا خواهید شد. سیستم عاملبر روی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 8  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 Autoplay Media Studio 8نصب 

باید اول آن را بر روی سیستم عامل ویندوز   Autoplay Media Studioبرای استفاده از

 خود نصب کنیم. 

فایل ارایه شده همراه کتاب را درون درایو قرار دهید و سپس  CD ابتدابرای این کار 

Setup.exe ی  اجرا نمایید. در پنجره ظاهر شده روی دکمهNext  1 -1کلیک کنید. )تصویر 

 عمل کنید. 2 -1ی بعد شما باید مطابق تصویر  ( در مرحله

 

 
 1  - 1 ریتصو

www.booknama.com

http://www.vasva3.com/
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=443
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2


 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 9  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 2  - 1 ریتصو

قرار  serial.txtدر فایل  CDکه آن را نیز در  شود میدر ادامه از شما شماره سریال درخواست 

 ی دکمهروی و بر  وارد کنید Serial Numberآن را در کادر مقابل  بایست میکه  ایم داده

Next  کلیک نمایید . 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 10  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 3  - 1 ریتصو

با تایپ مسیر مورد  توانید میکه  شود میدر قسمت بعد مسیر نصب نرم افزار برای شما نمایان  

 را  تغییر دهید. فرض پیشو انتخاب شاخه میر  Changeنظر یا کلیک بر روی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 11  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 4  - 1 ریتصو

  

را مشاهده  Start Menuپنجره بازشده مسیر قرارگیری میانبر در  Nextبا کلیک بر روی 

 کلیک کنید تا پنجره تایید اطالعات نمایان شود . Next. بر روی  کنید می
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 12  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 5  - 1 ریتصو

  

برنامه با نمایش روند پیشرفت مراحل نصب بر روی سیستم شما  Nextپس از کلیک بر روی 

 . شود مینصب 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 13  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 6  - 1 ریتصو

  

کلیک کنید، بدین ترتیب شما   Finish ی دکمهآخرین پنجره ظاهر شده روی  در

Autoplay Media Studio 8  اید کردهرا روی سیستم عامل خود نصب. 

نکته: چنان چه پس از نصب و اجرای برنامه با فارسی نویسی در برنامه مشکل داشتید به 

 نمایید.ضمایم کتاب مراجعه 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 14  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 : Auto Playكاركرد 

یک نرم افزار عالی برای تمام اقشار و گروه هاای سانی و باا هار ساطح        Auto Playنرم افزار 

 اکشن آماده و کنترل کامال نارم افازار    058چرا که با استفاده از حدود  دانشی تهیه شده است.

سنگین را با این نرم افزار  ی کوچک تا پروژه هایها برنامهصفحه را مدیریت کرده و از  0888تا 

کاار  ، طاور جداگاناه  در این نرم افزار با مدیریت هر صفحه به  تولید و آماده بهره برداری نمایید.

 .شود یم تر آسانبرای کاربر 

دکماه  و ... اساتفاده   ، موزیاک ، متن، در هر صفحه از اشیاء گوناگونی مانند عکس دیتوان یمشما 

 دستورات جداگانه ای تعریف کنید . کیهر کنید و برای 

صفحه قابل رویت خواهد بود و چگونگی و زمان اجرا شدن  1در برنامه اجرایی فقط  طور نیهم

 صفحات دیگر به دست شما خواهد بود.

، مجموعه ای از صافحات مختلاف را در   AMSکلی در یک پروژه ساخته شده توسط  در حالت

از  میتاوان  یما سادگی قابل انجام اسات و در ایان صافحات     به ها آناختیار داریم که حرکت بین 

کارهاای   توانناد  یما اشیاء مورد نظرمان استفاده کنیم. هر یک از این اشیا نیز بسته باه نیازماان   

،  بااز کاردن یاک ساایت، پخاش آهناگ       ، نمایش یک پیغام ، نصب یک نرم افزار: متفاوت )مانند

تغییر صفحه و .... صدها عملیات دیگر( را انجاام دهناد. پاس در نتیجاه     ، مدیریت فایل یا پوشه

 مورد نیاز برای ارتباط بین کاربر و رایانه در این نرم افزار قرار گرفته است. یها تیقابلتمام 

 ساخت پروژه جدید:

گزیناه دیاده    4که در آن  گردد یمنرم افزار ظاهر  ییآمد گوخوش  ی صفحه، با اجرای نرم افزار

 .شود یم
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 15  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 7  - 1 ریتصو

  

- create a new project جدیدی را ایجاد خواهد کرد. برای آغاز کار بار   ی پروژه: این گزینه

 روی این گزینه کلیک کنید.

- open An existing project ،باز کردن پروژه های ذخیاره شاده بار     ی فهیوظ: این گزینه

 fileدیگر، از مسیر ی پروژهروی هارددیسک کامپیوترتان را دارد. البته این کار در هنگام اجرای 

> open .نیز امکان پذیر است 

- Restore last open project   را بااز   دیا ا نماوده : این گزینه، آخرین پروژه ای را کاه اجارا

 برای اولین بار نرم افزار را باز کنید این گزینه غیر فعال خواهد بود( که یصورت.)در کند یم

پنجره جدیدی برای ساخت پروژه ظاهر خواهد شد  create a new projectبا کلیک بر روی 

 .باشد یمکه شامل قسمتی برای انتخاب نام و قسمتی برای انتخاب نوع پروژه 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 16  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 8  - 1 ریتصو

  

پروژه ای با این ناام وجاود داشاته     که یصورتدر  OK و کلیک بر روی پس از انتخاب نام پروژه

، کلیاک کنیاد   Yes یبر رودر صورتی که ، کنید میپیغامی مبنی بر وجود پروژه دریافت ، باشد

پنجره برای تغییر نام پاروژه   Noو در صورت انتخاب  شود میپروژه جدید بر روی قبلی ساخته 

 ماند یمباز 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 17  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 9  - 1 ریتصو

  

 AMSشروع کار با 

است.  Page1( با نام Pageپروژه دارای یک صفحه) فرض پیشبا ایجاد پروژه جدید به صورت 

)سر برگ( یها تبو  ها پنجرهحال قبل از اینکه تغییری در این پروژه ایجاد کنیم برخی از 

و سپس به سراغ پروژه بر  میکن یمموجود در محیط پروژه را که بسیار کاربردی هستند معرفی 

 .میگرد یم

 ها آنو اشیای موجود در  ها صفحه توانید میدر این پنجره شما :  Project Explorerپنجره  .1

رویدادهای هر  Show Eventsقسمت  یگذار عالمتبا  توانید مینمایید. هم چنین  را مشاهده

 را نیز ببینید. ها آنکد محتوای  ها آنروی  کیکل دو باریک از اشیا را مشاهده نمایید و با 

 
 11  - 1 ریتصو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 18  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

  

 

خصوصیات صفحه یا شی انتخاب  توانید میدر این پنجره : Properties ی پنجره .2

 را تغییر دهید.  ها آنشده را مشاهده کرده و 

 
 11  - 1 ریتصو

  

مقدار حجم پروژه خود را مشاهده کنید. به  توانید میدر این پنجره : Project Sizeپنجره  .3

اما اگر خواستید مقدار  دهد یممگابایت را نمایش  058تا  8این پنجره از  فرض پیشصورت 

 نمایش آن را تغییر دهید از منوی زیر مقدار آن را تغییر دهید:

 

Edit>Preferences>Environment>Project Size    

 
 12  - 1 ریتصو

  

 مخفی یا آشکار کرد. View>Toolbarاز منوی  توان میهر پنجره را : نکته
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 19  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

4. Page Tab : اید کردهکه ایجاد  ییها الوگیدو یا  ها صفحه توانید میدر این تب یا سربرگ شما 

 (18 -1را مشاهده کنید.)تصویر 

 
 13  - 1 ریتصو

  

 اضافه کردن صفحه جدید

را انتخاب کنید تا یک صفحه خاالی   addگزینه  pageبرای اضافه کردن صفحه جدید از منوی 

در بین صافحات موجاود رفات و آماد کنیاد. باه ایان         دیتوان یمبه پروژه شما اضافه گردد. شما 

 صورت که در نمای صفحات یک بار بر روی صفحه مورد نظر کلیک کنید.

 اضافه کردن دیالوگ -

 توانیاد  مای  dialogی از مناو  add.با انتخاب باشد میاین قسمت هم مانند اضافه کردن صفحه 

 یک دیالوگ به پروژه اضافه نمایید.

 تغییر نام صفحه و دیالوگ -

برای اینکه صفحات موجود را اشتباه نگیرید، پس از انتخاب یک صافحه)یا دیاالوگ( از قسامت    

کلیک و نام مورد نظر را جایگزین صفحه مورد نظر کنید. زمانی کاه   nameخصوصیات بر روی 

 .کند یمنیز این نام تغییر  ها الوگیددر قسمت نمای صفحات و  دیده یمنام را تغییر 

 
 14  - 1 ریتصو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 20  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 

 تغییر پس زمینه: -

 پروژه باید در قسمت خصوصیات این کار را انجام دهید. ی نهیزمبرای تغییر دادن رنگ 

روش وجود دارد. روش اول، بر روی صفحه کلیک راست  2برای دسترسی به خصوصیات صفحه 

. کاه در ایان   شاود  یما خصوصایات صافحه بااز     ی پنجرهرا انتخاب کنید.  propertiesکرده و 

که شما قاادر باه تغییار دادن آن     شود یمپنجره، نوع رنگ پس زمینه یا تصویر آن و ... مشاهده 

 نخواهید بود.

( را Properties Panesدر سمت چپ و در قسمت پایین صفحه پنل خصوصایات) ، ومروش د

بار کلیک بر روی صفحه خصوصیات مربوط به صفحه، در این قسامت   1که با  دیکن یممشاهده 

 .شوند یمدیده 

، به صاورت پایش فارض رناگ     دیکن یمرا انتخاب  Blankجدید با قالب  ی پروژهزمانی که یک 

موجود در پنال   یها رنگاز لیست  دیتوان یمپس زمینه، سفید خواهد بود. حال برای تغییر رنگ 

 (Background colorخصوصیات یک رنگ را انتخاب کنید. )

. برای ایان کاار در پنال    باشد یمرنگ کردن پس زمینه  AMS ،2 ی برنامهاز دیگر خصوصیات 

 Gradientرا باه  solid ی نااهیگز Background styleخصوصایات، از لیساات کرکاره ای 

در پنل خصوصیات  color Gradientتغییر دهید. حال برای انتخاب رنگ دوم، رنگ مربوط به

رناگ   2که رنگ صفحه به  سایه روشن به  دیکن یمرا به رنگ دلخواه خود تغییر دهید. مشاهده 

 .استمجزا تبدیل شده 

 
 15  - 1 ریتصو

را انتخاااب کنیااد. بااا کلیااک باار روی   Image, Background Styleایان بااار از لیساات 

Background image انتخااب   ی پنجرهکه با کلیک بر روی آن  (   )شود یمنمایان  ... کونیآ

تصویر به  okکلیک کنید. با کلیک بر روی  ok. یک تصویر را انتخاب و بر روی شود یمفایل باز 

و نیازی به انتقال آن فایل باه طاور    شود یماصلی پروژه شما ذخیره  ی شاخهصورت خودکار در 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 21  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

بایاد ایان کاار را انجاام دهیاد( نیاازی        Autorunی سااخت  افزارهاا مجزا )که در  بیشتر نرم 

 .باشد ینم

 
 16  - 1 ریتصو

حال پس از تشریح کامل روش دوم توضیح مختصری از روش اول خواهم داد. پس از باز کردن 

را فعال  Use Custom Setting برای تغییر پس زمینه ابتدا گزینه ، خصوصیات ی پنجره

که دقیقاً مانند روش توضیح  دیکن یمرا مشاهده  image, Gradient, solidقسمت  3کنید .

 این پنجره را ببندید. ok. با کلیک بر روی باشد یمداده شده در قبل 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 22  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 17  - 1 ریتصو

 (project settingتنظیمات پروژه )

 مربوطه را باز کنید. ی پنجرهخود از مسیر زیر  ی پروژهتنظیمات  ی صفحهبرای باز کردن 

Project >setting 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 23  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 18  - 1 ریتصو

 ( windows titleتغییر نام پنجره ) 

 
 19  - 1 ریتصو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 24  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

برای تغییر نام آن، ناام   شود یماصلی برنامه به طور خودکار با نام پروژه شما تنظیم  ی پنجرهنام 

 جایگزین نمایید. windows titleجدید را در فیلد 

 . دیکن یمویندوز مشاهده  ی فهیوظدر زمان اجرای پروژه، کاربر این نام را در نوار 

که باه شارح    دیکن یمقسمت برای انتخاب مشاهده  title windows ،2در قسمت پایین فیلد 

 : میپرداز یم ها آنهر یک از 

 
 21  - 1 ریتصو

    

Always on top هاا  پنجاره  ی هماه پروژه )نرم افزار( همیشاه روی   شود یم: این گزینه باعث 

 قرار گیرد .

Movable شاما اضاافه خواهاد     ی پاروژه : انتخاب این گزینه قابلیت جا به جایی نرم افزار را به

 کرد.

 صفحات پروژه خواهیم پرداخت. ی اندازهیاد شده، به تنظیمات  یها قسمتحال پس از تنظیم 

 ی اندازه  ( صفحهpage size ) 

که تمامی صفحات پروژه باه   شود یمصفحات انجام  ی اندازهتنظیمات  page sizeدر قسمت 

 استفاده کنید. دیتوان یمروش زیر  2این اندازه در خواهند آمد که برای تنظیم آن از 

 را انتخااب کنیاد. و در روش دوم    largeدر روش اول از لیست کرکره ای یک مورد خاص مانند 

 وارد نمایید. Heightو  width( را در 060و  1824اعداد مورد نظرتان ) مثالً  دیتوان یم

 
 21  - 1 ریتصو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 25  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

    

style : 

و ...(  taskbar, titlebarدر این قسمت تنظیمات مربوط به نمایش ) نماایش   عادم نماایش    

زیار آن فعاال    Browse  ی دکماه  custom mask. با کلیک بر روی قسامت  ردیپذ یمانجام 

 یهاا  لیا فاانتخاب فایل را باز کنید. حال با استفاده از  ی صفحهخواهد شد. با کلیک بر روی آن 

پاروژه باه کاار     یهاا  لیفاذخیره شده بر روی هارد )کامپیوتر شما( و یا  یها لیفاگالری برنامه، 

خود را به صورت تصویر انتخاب شده درآورید. بارای ایان کاار     ی صفحهخود ادامه داده و شکل 

این تصااویر   دیتوان یمکلیک کنید.البته شما  okیک از تصاویر گالری را انتخاب کرده و بر روی 

اساتفاده نماییاد.    تانیها پروژهتولید و در  Adobe photoshop ی مانندرا خودتان با نرم افزار

( هاا  لیفا) ها عکسو همین طور این  باشد یم png ها لیفافقط دقت داشته باشید که فرمت این 

ا تاییاد  به صورت سیاه و سفید تولید شوند تا توسط نرم افزار باه خاوبی تشاخیا داده شاوند.ب    

 کردن، ظاهر و شکل صفحه به شکل فایل انتخابی تبدیل خواهد شد.

 .باشد یم) به صورت تمام صفحه(  taskbarبرای عدم نمایش  kiosk –color طور نیهم 

 براي پروژه: کونیآانتخاب یک 

را انتخااب کنیااد تاا  Custom icon, Optionتنظیماات، در قساامت  ی پنجاارهدر هماان 

Browse  فعال شود. حال بر رویBrowse    کلیکی کنیاد. از قسامتGallery   کاون یآیاک 

 کلیک کنید. okبرای پروژه انتخاب کرده و بر روی 

 شاوند  یما نماایش داده   CDو در زمان ضابط اطالعاات بار روی     taskbarبر روی  کونیآاین 

 .(شود یمشما  CDیا  DVDدرایو  کونیآانتخاب شده جایگزین  کونیآ)منظور این است که 

taskbar : 

کاه باه شارح هار      باشد یم(  Stutsbarنمایش میله وضعیت ) ی نحوهاین قسمت محل تنظیم 

 :میپرداز یمیک 

Standard مانند بقیه نرم افزارها و :My Computer  ناام پنجاره نیاز    شاود  یمنمایش داده .

 مشخا است.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 26  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 22  - 1 ریتصو

    

System Tray :شاود  یمصدای ویندوز در کنار ساعت نمایش داده  کونیآبرنامه مانند  کونیآ .

 .شود یمدر این قسمت با نگه داشتن نشانه گر ماوس، نام پنجره مشخا 

 
 23  - 1 ریتصو

    

Hidden شود ینموضعیت نمایش داده  ی لهیم: به هیچ صورت در. 

ToolTip Style:  نوع نمایش  توانید میمنوی کشویی زیر این گزینه  باز کردنباToolTip 

 را انتخاب نمایید.

Resize  دو شاود  مای پروژه توساط کااربر فعاال     اندازه:با فعال کردن این گزینه قابلیت تغییر .

 باشد. میپروژه  اندازهبرای حداقل  Min heightو  MinWidthقسمت 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 27  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Version: 

 
 24  - 1 ریتصو

    

آن و ...  ی نساخه نارم افازار،    ی سازندهاز همین پنجره اطالعات مربوط به  versionدر سربرگ 

 stamp executuble with custom ی ناه یگز، انتخااب ایان ساربرگ    شاود  یما تنظایم  

information  کنید. ) تیاک مرباوط باه آن را بزنیاد      یگذار عالمتاین گزینه را  شود یمدیده

 ) 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 28  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 

 

شما اطالعات خود و نرم افزارتان  شود یمبا انتخاب تیک این گزینه اطالعاتی برای تکمیل فعال 

 کلیک کنید. okرا جایگزین این اطالعات خواهید کرد. پس از تکمیل بر روی 

 اصلی را به طور مختصر توضیح خواهیم داد . یدر این قسمت نحوه کار با اشیا و چند ش

 انتخاب چند شي

آمد. یکای   در خواهدبه رنگ آبی  شیاطراف  دیکن یمکلیک  شیزمانی که شما یک بار بر روی 

از اشیاء موجود در صفحه را انتخاب و به قسمت خصوصیات آن توجه فرمایید. مشاهده خواهیاد  

فاصاله از بااال و غیاره نماایش داده      –عارض  -طاول  –کرد که تمامی اطالعات آن از قبیل ناام  

. بارای  شاود  ینما این اطالعات نمایش داده  دیکن یمرا انتخاب  شی. زمانی که شما چند شود یم

پاایین نگاه    باورد یک( را از روی  ctrlانتخاب شده دکماه کنتارل )   شیدوم همراه  شیانتخاب 

اول باه   شای دوم نیاز هماراه باا     شای  دیا کن یمدوم کلیک کنید مشاهده  شیداشته و بر روی 

معنای   .دیا نیب یما اول را به صورت نقطه چین  شی. عالوه بر آن کادر آبی دور دیآ یمانتخاب در 

است که کادر دور آن به رنگ پر رنگ است اماا   شیاصلی انتخاب شده آن  شیآن این است که 

انتخاب شده است. حال باز هم دکمه کنترل را پایین نگاه داشاته و بار روی     شیدر اصل هر دو 

هام در   شای کاه ناوع    دیا کن یما دیگری که از نوع اشیاء دیگر نباشد کلیک کنید. مالحظه  شی

انتخاب آن مشکل ایجاد نخواهد کرد. حال باز هم دکمه کنترل را پاایین نگاه داشاته و بار روی     

 آمد. در خواهداز حالت انتخاب  شیبا این کار این  دوم انتخابی خود کلیک کنید شی

در که تماامی اشایاء از حالات انتخااب      دیکن یمبر روی صفحه پروژه خود کلیک کنید مشاهده 

آمد. حال نشانه گر ماوس را نزدیک اشیاء موجود قرار دهید. کلیک سمت چپ مااوس را   خواهد

. کلیاد  دیا کن یما در آبی رنگای مالحظاه   نگه داشته و به سمت اشیاء مورد نظر حرکت دهید، کا

باه   -سمت چپ را رها کنید. تمامی اشیاء که در مستطیل آبی رنگ قرار داشتند انتخااب شادند  

نشانه گر مااوس را   دیا کردهرا همراه هم انتخاب  شیزمانی که چند  شیحرکت در آوردن چند 

قرار داده و کلید سمت چاپ مااوس را نگاه داشاته و اشایاء را باه اطاراف         ها آنبر روی یکی از 

 حرکت دهید.

 گروه بندي اشیا

یا یک تصویر ترکیبی و یا حتی یک متن با نوع قرارگیری  Logoبعضی اوقات برای ساخت یک 

دچاار مشاکل    هاا  آناساتفاده نماییاد ولای بارای جابجاایی       شای یا چند  2مجبورید از ، خاص
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 29  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

را به یک گروه تبدیل کنید تا با حرکات دادن   ها آنای از بین بردن این مشکل باید . بردیشو یم

حرکت داده شود. برای این کار شما باید اشیاء مورد نظرتان را انتخاب  ها آنتمامی  ها آنیکی از 

کلیک نمایید، حاال در محلای خاالی از صافحه کلیاک       Groupبر روی  editکنید و از منوی 

کنید تا اشیاء از حالت انتخاب درآید. دوباره بر روی یکی از اشایاء قبلای کلیاک و آن را جابجاا     

 با هم جابجا خواهند شد. ها آن ی همهکه  دیکن یمکنید. مشاهده 

 را انتخاب کنید. edit ،Ungroupاز منوی  ها آنبرای از گروه درآوردن 

 شیفل کردن یک ق

، امکان ناکارا بودن بعضای از اشایاء   دیکن یماستفاده  شیزمانی که در یک پروژه از تعداد زیادی 

را انتخااب   شیوجود دارد در نتیجه باید آن را قفل کنید تا دیگر جابجا نشود. برای این کار یک 

 قفل شده را انتخاب کنید. شیکلیک کنید. حال  Lockبر روی  editو از منوی 

کلیک راست کنیاد   شی. حال بر روی شود ینمقفل شده انتخاب  شیکه دیگر  دیکن یممشاهده 

با آن کار کنید. برای از بین بردن  دیتوان ینم. شما باشد یمخاموش  lockغیر از  ها نهیگزتمامی 

را انتخاب کنید تا از حالت قفل شدن خارج شود. در صورتی که تعاداد   Lockاین حالت گزینه 

 unlock Allباشاد از مناوی    هاا  آناشیاء قفل شده زیاد باشد و نیاز به از قفال درآوردن هماه   

 کلیک کنید.

 شیسنجاق کردن یک 

آن را انتخاب کنیاد ولای قاادر باه      دیتوان یماین است که شما  شیمنظور از سنجاق کردن یک 

آن را بار   Pin  Edit <را انتخااب و از مسایر    شای جابجا کردن آن نخواهید بود. برای این کار 

را  edit ،Unpinروی صفحه سنجاق کنید. هم اکنون برای از بین بردن حالت سنجاق از مناوی 

 انتخاب کنید.

 شیمخفي کردن یک 

ولای در نماایش پاروژه     شاود  یما انتخاب شده از صفحه نمایش برنامه حذف  شیدر این حالت 

کلیاک کنیاد.    Hideکلیک راست کارده و بار روی    شیدیده خواهد شد. برای این کار بر روی 

بار روی   editمورد نظر پنهان خواهد شد، برای ظاهر سازی اشایاء پنهاان شاده از مناوی      شی

Unhide All .کلیک نمایید 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 30  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 ( undoت ) بازگشت عملیا

زمانی که شما جابجایی و یا تغییراتی را بر روی اشیاء خود اعمال کرده باشید و متوجاه اشاتباه   

اعمال کنیاد بلکاه فقاط باا انتخااب       شیخود شوید الزم نیست دوباره تغییرات قبلی را بر روی 

م ایان  به تغییرات یک مرحله خود باز خواهید گشت. اگر بااز ها   editاز روی منو  undoگزینه 

 گزینه را انتخاب کنید تغییرات مرحله به مرحله به عقب باز خواهد گشت.

Redo  از دکمه  که یصورتدرundo       استفاده کرده باشید بارای بازگشات باه حالات قبلای از

 را انتخاب کنید. Redoگزینه  editمنوی 

 مرتب سازي اشیاء  

کلیک راست کنید. در منوی باز شده گزیناه باه    ها آنرا انتخاب کنید، بر روی یکی از  شیچند 

نحوه قرارگیری اشیاء انتخااب شاده را    align. گزینه های داخل دیکن یم( مشاهده  alignنام )

انتخاب نشده باشد تمامی تنظیمات بر اسااس   alignاز منو  to pageاگر گزینه  کند یمتعیین 

ولی در غیر ایان صاورت تماامی مرتاب      شود یمانجام  دیا کردهکه بر روی آن کلیک راست  شی

( کااربرد فراوانای   align. ایان گزیناه )  شود یمسازی بر اساس نحوه قرارگیری در صفحه تنظیم 

( را انتخاب کنید تاا  align( گزینه ) view>toolbarsدارد. پس برای راحتی کار با آن از منو )

 به صفحه شما اضافه شود.

 نوع چیدن اشیاء 

 شای زیار یاک    شای به پروژه اضافه کنید و یک  شی 2ای کار امکان داشته که احتماالً تا این ج

پایینی داشته باشاید. بارای مثاال یاک      شیدیگر قرار گیرد، در صورتی که شما نیاز به رو بودن 

و جای اینکه برچسب بر روی تصویر قرار گیرد تصاویر بار    دیا نمودهتصویر و یک برچسب اضافه 

ماورد نظار    شی. پس برای این کار بر روی شود ینمو برچسب دیده  ردیگ یمروی بر چسب قرار 

قارار داده تاا لیسات     Arrangeکلیک راست کرده و در آن منو نشانگر ماوس را بر روی گزینه 

  آن باز شود.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 31  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 25  - 1 ریتصو

    

 : که عبارتند از دیکن یمگزینه را مالحظه  4حال 

Bring to Front ردیگ یممورد نظر بر روی تمامی اشیاء قرار  شی: با انتخاب این گزینه. 

Bring Forward دیآ یمباال  شیمورد نظر به اندازه یک  شی: در صورت انتخاب این گزینه. 

Send to Back دهد یمقرار  ها نهیگزرا زیر تمامی  شی: این گزینه. 

Send Backward ،رود یمپایین  شیمورد نظر به اندازه یک  شی: این گزینه. 

 

 ی اضافهها فایلحذف 

در یاک شااخه    دیا کن یما که قبالً ذکر شده بود تصاویری که شما وارد پاروژه خاود    همان طور

 رایت نمایید. CDکه شما آن شاخه را در انتها بر روی یک  شود یمنگهداری 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 32  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

حال اگر شما تعداد زیادی تصویر را وارد پروژه کنید و از هیچ یک استفاده نکنید فضای زیادی 

و ... اضافه موجود در  ها لیفا. پس برای پاک کردن تمامی تصاویر و شود یماز پروژه شما گرفته 

 کلیک نمایید.  Tools>Optimize Resurceپروژه از منوی 

 
 26  - 1 ریتصو

    

کلیاک نماییاد.    okرا انتخااب و بار روی    هاا  آناشیاء مورد نظر  ی شاخهحال برای خالی کردن 

که با تیک زدن هار ماورد و کلیاک بار      شوند یمموجود هر شاخه نمایش داده  یها لیفالیست 

 پاک خواهند شد. ها آن okروی 

 تعویض نام اشیاء

چارا کاه وقتای شاما یاک       باشد یمساخت پروژه  یها قسمت نیتر مهمتنظیم نام اشیاء یکی از 

 را بدانید. ها آن، برای استفاده از اشیاء باید نام دیکن یمپروژه را طراحی 

در غیر این صورت دچار مشکل شده و امکان درست کار نکردن پروژه شما نیز وجود دارد. بارای  

 برچسب وجود دارد. 5پروژه شما مثال در صفحه اصلی 

که از یک برچسب محتوای آن را برداشته و با اضاافه   دیا نوشتهدر قسمتی از برنامه دستوراتی را 

را ندانیاد   هاا  برچساب کردن متنی به آن به برچسب دیگر منتقل کنید برای این کار اگار اسام   

 mailوجود دارد. پس در نتیجه به جای عوض شادن ماثالً قسامت     ها آنامکان اشتباه زدن نام 

محتویات برچسب آدرس تغییر خواهد کرد. برای این کار باید نام هر برچسب را متناسب با کاار  

را  attributesکنیاد. ساربرگ    clickباار   2برچسب تعیین کنید. پس بر روی برچسب خاود  

به نام مورد نظر تغییر دهد. این نام در هنگام  را Object Nameانتخاب و فیلد ورود اطالعات 

 .شود ینماجرا پروژه نمایش داده 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 33  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

  ها تیوضع

. در دیا کن یممالحظه  stateیک عنوان به نام  attributesپس از رجوع به تنظیمات و سربرگ 

 د از: نگزینه برای فعال و غیر فعال کردن وجود دارد که عبارت 2این قسمت 

 
 27  - 1 ریتصو

    

1.  Enable : و  شود یمانتخاب شده غیر فعال  شیدر صورت غیر فعال بودن این گزینه

که با  دیا کردههیچ عملیاتی روی آن انجام دهد. مثالً اگر یک متن را ایجاد  تواند ینمکاربر 

قرار گرفتن نشانه گر ماوس روی آن به رنگ دیگری تبدیل شود با غیر فعال کردن این 

 .شود ینمگزینه دیگر عملیاتی انجام 

) خصوصیات( تغییر  ها رنگدر قسمت پالت  disableرنگ این اشیاء در تمام حاالت به رنگ 

 حالت خواهد داد.

2.  visible :مورد نظر دیده  شیام اجرای نرم افزار با غیر فعال کردن این گزینه در هنگ

 .شود یم؛ یعنی مخفی شود ینم

 اضافه کردن توضیحات 

که با قرار گرفتن نشانه گار مااوس بار     اید کردهحتماً تا به حال در نرم افزاهای مختلف مشاهده 

 .شود یمروی یک دکمه توضیحات در کادر ایجاد شده زیر آن نمایش داده 

این قابلیت را به پروژه خود اضافه کنیاد. پاس باا رفاتن باه       دیتوان یمحال شما با این نرم افزار 

قسامتی باه ناام     attributesو رجوع باه ساربرگ    شیتنظیمات با دو بار کلیک کردن بر روی 

tooltip  حال در قسمت دیکن یمرا مشاهده .tooltip    متن مورد نظر را تایپ کنیاد. در پاایین

tooltip  برچسبcursor  با انتخاب نوع دیکن یممشاهده .cursor    نشانه گر مااوس در زماان

 .کند یمتغییر  شیقرار گرفتن روی آن 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 34  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 28  - 1 ریتصو

    

 تهیه نسخه دوم از اشیا

به جای سااخت اشایاء جدیاد و     دیتوان یمرا اعمال کرده  شیشما تنظیمات یک  که یصورتدر 

خود تهیه کنید و با تعویض ناام آن را از دیگار اشایا     شینسخه المثنی از  ها آنتنظیم تک تک 

از مناوی   Duplicationرا انتخاب کرده و باا انتخااب گزیناه     شیمتمایز سازید. برای این کار 

edit      و  شای ردن بار روی  نسخه دیگری از آن ایجاد نمایید. عالوه بر ایان باا کلیاک راسات کا

 این کار ممکن است. Duplicationانتخاب گزینه 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 35  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 (Menuمنو)

 
 29  - 1 ریتصو

File 

 مختلف این منو به شرح زیرند: یها تمیآ. شود یمبا کلیک بر روی آن منوی فایل نمایان 

 

New کند یم: یک پروژه جدید ایجاد. 

Open کند یمبارگذاری ،  قبل آماده شده: پروژه ای که از. 

Save کند یم: آخرین تغییرات را در پروژه جاری ذخیره. 

Save As کند یم: پروژه جاری را با نام دیگری ذخیره. 

Export :تا در موقع نیاز از  کند یمرا با فرمت های خاص خود در حالت فشرده ذخیره  ها لیفا

 آن استفاده کنید.

Revert اگر چند دقیقه پایش برناماه را ذخیاره     مثالً) گرداند می: پروژه را به آخرین ذخیره باز

و پس از اعمال تغییرات متوجه اشتباهی شدید و نیاز به بازگشتن به وضاعیت قبلای را    دیا کرده

 این گزینه را انتخاب کنید. دیتوان یمدارید، 

Properties دهد یم: اطالعات پروژه را نمایش. 

Recent File دهد یم: نام آخرین پروژه های باز شده را نمایش. 

Exit : شود یماز نرم افزار خارج. 

Edit 

آن  یها تمیآکه   شود یم. با کلیک بر روی آن منو نمایش داده  باشد یمدومین گزینه در منو 

 :کنند یمبه شرح زیر عمل 

Undo:  دیا دادهبرای بازگشت عمل آخری که انجام. 

Redo:  برای بازگرداندن عملUndo .شده 

Cut برای استفاده در مکان و محلی دیگر. شی: بریدن 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 36  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Copy:  ردیگ یمانتخاب شده کپی  شیاز. 

 Paste :شی Copy  یاCut  چسباند یمشده را در محل مورد نیاز. 

Delete : کند یمشی ء انتخاب شده را پاک. 

Duplicate : شیبرداشتن رو نوشت از روی 

Select : یا اشیاء شیانتخاب 

Arrange.تنظیم نحوه قرارگیری اشیاء : 

Group & Ungroupفعال و غیر فعال کردن گروه بندی 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 افزار :Auto Play 

 Align 

برای تنظیم چیدمان اشیای  ییها نهیگزکه  باشد یم Align ی نهیگزسومین گزینه در منوها 

 موجود در پروژه گنجانده شده است.

Left:  کند یمشی انتخابی همتراز  چپرا با سمت  شی  چپسمت 

Center Horizontal  )کند یمرا با وسط  شی انتخابی همتراز  شی: وسط)افقی 

Right :  کند یمهمتراز  یانتخابرا با سمت راست شی  شیسمت راست 

Top: کند یمانتخابی همتراز  شیرا با باالی  شی 

Center Vertical: )کند یمرا با وسط شی انتخابی همتراز  شیوسط)عمودی. 

Bottom: کند یمانتخابی همتراز  شیرا با پایین  شی. 

Distribute Vertical   وDistribute Horizontal : فاصله بین اشیاء انتخابی را )افقی و

 .کند یمعمودی( تنظیم 

Make Same Width دهد یمدیگر قرار  شیرا برابر طول  شی: طول. 

Make Same Height دهد یمدیگر قرار  شیرا برابر عرض  شی: عرض. 

Make Same Size دهد یم: طول و عرض را برابر طول و عرض شکل دیگر قرار. 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 37  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Restor Size گرداند میولیه باز ا: طول عرض تغییر یافته را به حالت. 

To Page دیگر و با توجه به  شی: با انتخاب این گزینه تمام عملیات باال بدون نیاز به

 .دهد یمقرارگیری در صفحه انجام 

 تر پررنگکه در انتها انتخاب شده و کادر آبی رنگ آن  شیدر تمام گزینه های باال 

 .کنند یماست،ثابت مانده و بقیه تغییر 

 
 31  - 1 ریتصو

    

Page 

 .کنند یمآن به صورت زیر عمل  یها تمیآکه  باشد یم  Page ی نهیگزبعدی در منوها  ی نهیگز

Add : (دهد یمساخت صفحه ای جدید)صفحه جدید را در انتهای صفحات قرار 

Remove انتخاب شده ی صفحه: پاک کردن 

Insert ساخت یک صفحه جدید یا استفاده از صفحه :Export (مانند شده در محل دلخواه

 .(دهد ینمدر انتها قرار  Add ی نهیگز

Duplicateکپی برداری از صفحه: 

Arrange :قرارگیری صفحات تنظیم ترتیب 

Move Up یک خانه رو به عقب)باال(  ی اندازه: جا به جا کردن صفحه به 

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

Export ذخیره صفحه انتخاب شده با فرمت :XPG  یاZip 

Previewپیش نمایش صفحه : 

Propertiesصفحه : مشاهده مشخصات و خصوصیات 

Dialog 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 38  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

AMSدر  ها الوگید
بر روی صفحات  ها الوگیددر اصل نوعی صفحه هستند با این تفاوت که  1

 .ماند یمتا زمانی که پنجره دیالوگ بسته نشود صفحه به صورت غیر فعال باقی و  شوند میظاهر 

 :کنند یممنوی دیالوگ به صورت زیر عمل  یها تمیآ

Add :ساخت دیالوگ جدید 

Remove :پاک کردن دیالوگ حاضر 

Insert ساخت یک دیالوگ جدید یا استفاده از دیالوگ :Export (مانند شده در محل دلخواه

 .(دهد ینمدر انتها قرار  Add ی نهیگز

Duplicate کپی برداری: 

Arrange : ها الوگیدتنظیم ترتیب قرارگیری 

Move Up یک خانه رو به عقب)باال(  ی اندازه: جا به جا کردن دیالوگ به 

Move Down یک خانه رو به جلو)پایین( ی اندازه: جا به جا کردن دیالوگ به 

Export ذخیره دیالوگ جاری با فرمت :XDG  یاZip 

Preview پیش نمایش : 

Propertiesمشاهده مشخصات و خصوصیات دیالوگ : 

Object 

 :پردازم یمآن  یها تمیآکه به شرح  باشد می Object، از دیگر گزینه های منو

Button اضافه کردن دکمه : 

 
 31  - 1 ریتصو

    

Image :اضافه کردن تصویر 

                                                             
 

 .باشد یم Autoplay Media Studio همان  AMS از منظور کتاب نیا در. 2
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 39  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 32  - 1 ریتصو

    

Lableاضافه کردن برچسب : 

 
 33  - 1 ریتصو

    

Paragraph اضافه کردن یک پاراگراف : 

 
 34  - 1 ریتصو

    

Video ویدئویی:اضافه کردن فایل  

 
 35  - 1 ریتصو

    

Quick Time : نرم افزار  لهیبه وسو کنترل ویدئویی اضافه کردن فایلQuick Time 

Flash اضافه کردن یک فلش : 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 40  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Slide Show :اضافه کردن یک اسالید شو به پروژه 

PDF :اضافه کردن فایل PDF  به وسیله نرم افزار  کنترلوAdobe Reader 

Web شی:اضافه کردن Web  متنای داخال    یهاا  لیا فااینترنتای و   یهاا  تیسابرای باز کردن

 Auto Playبرنامه 

 
 36  - 1 ریتصو

    

Xbutton : اضافه کردن یکXbutton به پروژه 

CheckBox: موضوع یا مطلبچک کردن یک  برای یاضافه کردن ش  

 
 37  - 1 ریتصو

    

RadioButton : تستی( سؤاالتبرای انتخاب از بین چند گزینه)مثل  شیاضافه کردن 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 41  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
1 ریتصو  -  38 

  

    

Input ورودی شی: اضافه کردن 

 
 39  - 1 ریتصو

    

ComboBoxاضافه کردن لیست کرکره ای: 

 
 41  - 1 ریتصو

    

ListBox :اضافه کردن یک لیست 

 
 41  - 1 ریتصو

    

Treeاضافه کردن لیست درختچه ای : 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 42  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 42  - 1 ریتصو

    

Grid :اضافه کردن یک گرید 

 

 
 43  - 1 ریتصو

    

Progress پیش رونده)مثل نصب نرم افزار( شی: اضافه کردن یک 

 
 44  - 1 ریتصو

    

RichText :( اضافه کردن باکس متنRTF Document) 

 
 45  - 1 ریتصو

    

Hotspot نامرئی برای اضافه کردن دستورات  شی: اضافه کردن 

 

Pluginsپلیر و ...( مدیا، : اضافات برنامه برای استفاده)از قبیل تقویم 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 43  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Properties انتخاب شده شی: مشاهده خصوصیات 

 

Project: 

 که از ده آیتم به شرح زیر تشکیل شده است: باشد یم Projectبعدی در منوها  ی نهیگز

Setting : دیده یمتنظیمات مربوط به پروژه را در اینجا تغییر 

Menu bar مثل  منو بار: ساخت(برای پروژهFile , Edit,… ) 

Audio آهنگ و صداهای نرم افزار:تنظیمات 

Startup Movieنمایش تصویر، فایل فلش یا ویدئو در آغاز اجرای نرم افزار : 

Dependencies چک کردن نرم افزارهای خاص که در پروژه  نیاز است و پیغام دادن به:

 کاربر در صورت نصب نبودن آن نرم افزار

Actionدستورات برای اجرا در پروژه : 

Databases :استفاده از دستورات دیتابیس در پروژه 

Global Functionتعیین متغیرها و توابع سراسری : 

Plugins :نرم افزار افزونه های 

File Layout اضافه یا کم کاردن   تیو قابل در پروژهموجود و استفاده شده  یها لیفا: مشاهده

 ها لیفااین 

Publish 

 .کنند یمآیتم آن به صورت زیر عمل  2است که  Publishبعدی  ی نهیگز

Preview مشاهده پروژه : 

Buildساخت و گرفتن خروجی برای استفاده از پروژه : 

View 

 به شرح زیرند: باشد یمها  و پنل ها نهیگزاین گزینه که مخصوص چگونگی نمایش  یها تمیآ

Toolbarsاضافه کردن یا حذف تولبارها : 

Panels ها پنل: اضافه کردن یا حذف 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 44  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Layoutsتغییر ظاهری برنامه : 

Previous Pageرفتن به صفحه قبلی: 

Next Pageرفتن به صفحه بعدی : 

Find Pageپیدا کردن یک صفحه : 

Refresh)رفرش)تجدید و بازبینی دوباره : 

Gridنمایش یا عدم نمایش جدول بندی صفحه : 

Snap to Grid ها یبندجدول : قرار دادن اشیاء در 

Snap to Pageقرار دادن اشیا در صفحه : 

Guidelinesنمایش یا عدم نمایش خطوط راهنما: 

Rulerنمایش یا عدم نمایش خط کش: 

Tools 

 :کنند یمآن به صورت زیر عمل  یها تمیآنهم که  ی نهیگز

Button Makerنرم افزار همین شرکت برای ساخت دکمه دلخواه : 

Optimize Resources زائد پروژه یها لیفا:پاک کردن 

Script Explorerنمایش تمام دستورات نوشته شده : 

Script Editor :ویرایش دستورات در برنامه کوچک جداگانه 

Open Source File انتخاب شده شی:باز کردن فایل اصلی 

 Customize :تنظیمات مربوط به منوها 

Help 

اطالعاتی در  مورد ، کار با برنامه ی نحوهدر این منو گزینه های برای کمک به کاربر در مورد 

 که نیازی به توضیح ندارند. برنامه و مواردی از این قبیل موجود هستند
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 45  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 ابزار هاینوار 

فعال  فرض پیشبه صورت  ها آنچندین نوار ابزار وجود دارد که دو مورد از  AMSدر محیط 

برای حذف یا اضافه کردن  .(Objectsو  Standardهستند) ها آنکه پرکاربردترین  باشند یم

 استفاده کنید.  View >Toolbarsاز منوی  توانید مینوارهای ابزار 

شما به صورت سریع به دستورات پرکاربرد دسترسی داشته باشید  شوند میاین نوار ابزارها باعث 

 ی نهیگزبرای مثال  و مجبور نشوید منوها را بررسی کنید و دنبال گزینه مورد نظر بگردید.

File >New  باشد میاز نوار منو، در نوار ابزار استاندارد همان گزینه اول در سمت چپ. 

 
 46  - 1 ریتصو

سپس نوار ابزار و  Standardهم اکنون کاربرد مختصر هر یک از ابزارهای موجود در نوار ابزار 

Objects  میکن یمرا با هم مرور  5 -1را با توجه به تصویر. 

 : Standardنوار ابزار  

 . ایجاد یک پروژه جدید1

 . باز کردن یک پروژه ذخیره شده2

 . ذخیره پروژه3

 شی یا اشیای انتخاب شده. بریدن 4

 کپی اشیای انتخاب شده. 5

 . جایگذاری اشیای کپی شده یا بریده شده6

 . بازگشت مرحله به مرحله به حالت قبلی0
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 46  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 . رفتن به جلو به صورت مرحله ای0

 اجرای پروژه جهت تست. 9

 . ساخت پروژه نهایی18

 

 : Objectsنوار ابزار 

 . افزودن دکمه به پروژه11

 افزودن عکس. 12

 . افزودن متن برچسب13

 به صورت پاراگراف. افزودن متن 14

 . افزودن فیلم15

 Quick Timeقابل بخش در نرم افزار  یها لمیف. افزودن 16

 swf. افزودن فایل فلش 10

 . افزودن اسالید شو10

 pdf. افزودن فایل 19

 html. افزودن فایل وب یا 28

 سیستمی با امکاناتی خاص ی دکمه. افزودن 21

 (عالمت گذاری) CheckBox.  افزودن 22

 RadioButton. افزودن 23

 .در حین اجرا متنی را درون آن تایپ کرد توان می. افزودن متن از نوع وردی یعنی 24

 (ComboBox. افزودن منوی کشویی )25

 (ListBox. افزودن یک لیست )26

 باشد. ییها شاخهدارای زیر  تواند یمکه هر قسمت از لیست  واره درختافزون لیستی از نوع . 20
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 47  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

تعداد  توان میو بسته به تنظیم کاربر  دیآ یمکه نوعی جدول به حساب  Grid. افزون 20

 آن را کم و زیاد کرد. یها ستونسطرها و 

مقدار پیشرفت یک مورد را  توان میآن  لهیبه وسیا نوار پیشرفت که  Progressافزودن . 29

 مشخا کرد مثل نمایش مقدار فایل کپی شده

 rtfیا همان  RichText. افزودن متن از نوع 38

دستوراتی را  توان میاما  دیآ ینمکه در هنگام اجرای برنامه به چشم  HotSpot. افزودن 31

 که با کلیک ماوس بر روی آن اجرا شوند. برای آن تعیین نمود

که  شود میفعال  گزینهزمانی که شما یک شی را بر روی صفحه پروژه انتخاب کنید این . 32

 خصوصیات آن شی را مشاهده نمود. توان میبا کلیک بر روی آن 

نشانگر ماوس  دهند یمدر نوارهای ابزار چه کاری انجام  کونیآنکته: اگر فراموش کردید که هر 

 در یک کادر کوچک نمایان شود. کونیآرا روی آن قرار دهید تا نام آن 

اقدام به این کار کرد اما بهتر است  Viewاز منوی  توان می ها پنجرهبرای دیدن بقیه ابزار و 

 بررسی کنیم. AMSساده با   ی پروژهرا در طول نوشتن یک  ها آن

کلیک کنید و  Settings ی نهیگزروی  Projectاز منوی ، میرو یمسراغ ایجاد پروژه به اکنون 

صفحه  پروژه  اندازهتا  دیکنرا انتخاب  Tiny، از منوی کشویی، Dimensionسپس از قسمت 

 .را کلیک کنید Okبرسد و  فرض پیششما به حداقل 

کلیک کنید سپس  )دکمه( Buttonروی شی  Objectsو یا از منوی  Objectsاز نوار ابزار 

با این کار کلیک نمایید.   Ok ی دکمهدر پنجره ظاهر شده یک مورد را انتخاب کنید و روی 

که شما  ردیگ یمو در ابتدای صفحه قرار  گردد میشما اضافه صفحه پروژه یک دکمه به 

با فشردن کلیک ماوس و پایین نگه داشتن آن بر روی شی دکمه آن را جا بجا نمایید  توانید می

 و در محل مورد نظر رها کنید.

مقابل  در Propertiesپنجره در برای نوشتن متن درون دکمه روی آن کلیک کنید و سپس 

برای این کار روی شی دکمه  توانید مین نیرا تایپ نمایید. هم چ Hello ی کلمه Text عبارت

 متن را یادداشت نمایید.  Textکلیک کنید و سپس پنجره ظاهر شده در قسمت  دو بار

www.booknama.com

http://www.vasva3.com/
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=443
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2


 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 48  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

روی  On Clickبروید و مقابل عبارت   Properties ی پنجرهاز  Actionحال به قسمت 

 (11 -1)تصویر .ای با عالمت ... کلیک کنید دکمه

 پذیر است. نیز امکان Scriptکلیک کردن روی شی و رفتن به سربرگ  دو بارنکته: با 

 
 47  - 1 ریتصو

کلیک کنید کلیک کنید و در پنجره  Action Add ی دکمهسپس در پنجره ظاهر شده روی 

New Action Wizard   از قسمتStep1   ی نهیگزاز منوی کشویی Dialog  را انتخاب

نیز تغییر  Step2گزینه های لیست موجود در قسمت که  کنید می حال مشاهدهدر این )کنید 

 Nextی  و روی دکمه  را انتخاب کنید Dialog.Message ی نهیگز Step2اند( حال از  کرده

 .(12-1)تصویر کلیک کنید

را تایپ نمایید دقت کنید  "Welcome"ی  کلمه  Titleجلوی عبارت  Step3و در قسمت 

 .قرار گیرد ""باید میان دو کاراکتر   Welcomeکه 

را تایپ کنید و بر روی  "! Welcome to AMS" ی جمله Textحال در جلوی عبارت 

 کلیک نمایید. Ok ی دکمه( و سپس روی 13 – 1کلیک کنید)تصویر  Finish ی دکمه

را از صفحه  F5 ی دکمهبرای این کار نتیجه کار خود را مشاهده نمایید  توانید میهم اکنون 

 کلیک نمایید.  Previewی  . و یا از نوار ابزار روی دکمهکلید فشار دهید

( است که با 14 -1که تقریباً شبیه به شکل ) گردد میبرنامه ساخته شده توسط شما اجرا 

 AMSپیامی در یک کادر با عنوان خوش آمد گویی به محیط  hello ی دکمهکلیک بر روی 

 خواهد شد. دادهبه شما نمایش 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 49  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 48  - 1 ریتصو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 50  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 51  - 1 ریتصو

 

که کار بسیار راحت و آسانی بود شما یک برنامه ساده نوشتید آن هم بدون اینکه یک  یددید

و تمامی مراحل کد نویسی به صورت جاودیی یا همان  دسطر کد به صورت دستی بنویسی

Wizard :انجام گرفت و آن کد زیر است 

result = Dialog.Message("Welcome", "Welcome to AMS !", MB_OK, 

MB_ICONINFORMATION, MB_DEFBUTTON1); 

کد را در یک سطر جا داد اما در محیط برنامه این  توان میبه علت کوچک بودن صفحه ن :نکته

ند بیشتر از یک توان میهم چنین به خاطر داشته باشید که کدها  .ردیگ یمکد در یک سطر قرار 

  .رسند یمسطر باشند و گاهی حتی به صدها سطر 

 .باشد مینشانگر پایان کد مورد نظر  ;عالمت نکته: 

 Close ی دکمهکلیک کنید و برای بستن برنامه روی  Okی  پیغام روی دکمه کادر برای بستن

 که شبیه ضربدر است کلیک کنید.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 51  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 یا یشی شاید برایتان جالب باشید این است که هر مورد دیگر :اشیا محاسباتی یگذار نام

و یک عدد به انتهای آن  شود می یگذار نامبه نوع آن شی  با توجهکه به پروژه اضافه کنید 

  Button1. مانند: شود میاضافه 

دچار مشکل  ها آنبه  یکد دهبرای اشیا نام مناسب انتخاب کنید تا هنگام  میکن یمتوصیه 

 نشوید.

  شیاضافه کردن ( تصویرImage object ) 

. یکای از  رناد یگ یمنام  شیمتون و ... که برای کار وجود دارند ، تمام اشکال AMSدر نرم افزار 

که در تعامل با کاربر نقش بسزایی دارند. چرا که هم مفهاوم را بیشاتر    باشد یم ویراین اشیاء تص

 object. برای اضافه کردن یک تصویر از مناوی  کند یم تر جذاببه کاربر رسانده و هم پروژه را 

 کلیک کنید . Imageبر روی 

انتخاب فایل، یک  ی پنجرهحال از  (   )کلیک کنید. Image کونیآو یا از نوار وظیفه بر روی 

به سمت چپ  شیکلیک نمایید با اضافه کردن تصویر، این  okتصویر را انتخاب کنید و بر روی 

 .شود یمو باالی صفحه اضافه 

 
 51  - 1 ریتصو

    

  اندازه و موقعیت اشیاءتغییر : 

بار کلیک کنید تا آن را انتخاب نمایید. دور تصویر انتخاب  1 دیا کردهبر روی تصویری که اضافه 

. در روش باشد یمانتخاب شده  شی ی کنندهکه مشخا  شود یمشده، کادر آبی رنگی مشاهده 

که با قرار گارفتن نشاانه گار مااوس بار روی       دیکن یمدایره را در اطراف تصویر مشاهده  0اول 

. با نگه داشتن کلیک چپ ماوس و کشیدن کند یمتغییر  و و  ، نشانه گر به اشکال ها آن

 . کند یمشما تغییر  شی ی اندازه، ماوس به اطراف
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 52  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 52  - 1 ریتصو

    

بارده ) داخال کاادر آبای رناگ(       شینشانه گر ماوس را بر روی  شیهمچنین برای تغییر مکان 

 کلیک سمت چپ ماوس را نگه داشته و به اطراف منتقل کنید.

 که به شرح هر یک خواهم پرداخت. باشند یم تر قیدق ییها روشروش دوم و سوم 

انتخاب شده نماایش   شیدر پنل خصوصیات، خصوصیات مربوط به  شیدر روش دوم با انتخاب 

فیلاد را   Position  ، 4بگردیاد. در پاایین    positionکاه شاما بایاد باه دنباال       شود یمداده 

 .دیکن یممشاهده 

Left :شما از سمت چپ صفحه ی فاصله 

Top :از باالی صفحه شی ی فاصله 

Height, width :کنند یمرا تنظیم  شیپهنا و ارتفاع )طول و عرض(  بیبه ترت. 

. از باالی شود یمخصوصیات آن باز  ی پنجره شیبار کلیک کردن روی  2در روش سوم با 

فیلد  4مانند روش دوم  positionرا انتخاب کنید. در قسمت  Attributesصفحه سربرگ 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 53  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Left ،Top ،Height, width  تنظیمات روش قبلی یکسان ها آنکه تنظیمات  دینیب یمرا ،

  کلیک کنید. ok. بر روی باشد یم

 
 53  - 1 ریتصو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 54  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 54  - 1 ریتصو

    

داریاد، باا انتخااب     ها آنو نیاز به حذف  دیا کردهیا تصویر را وارد پروژه  شیدر صورتی که چند 

 را حذف کنید. شی دیتوان یم، بوردیکاز روی صفحه  Del ی دکمهو فشردن  شی

 کمرنگ کردن تصاویر

نیاز به کمرنگ کردن تصویر )شیشاه ای کاردن آن ( داشاته باشاید باه قسامت        که یصورتدر 

را کام کنیاد . ) باازه     opacityبار کلیک بر روی تصاویر( و فیلاد متغیار     2خصوصیات رفته ) 

opacity  باشد یمبین صفر تا صد). 

 
 55  - 1 ریتصو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 55  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

    

 اضافه کردن شي برچسب : 

 یا نوشتن ایمیل خود یا ... داخل آن است. شینوشته های کوتاهی برای توضیح یک  ها برچسب

یک برچسب به صورت خودکاار بار روی صافحه و     objectاز منوی  Label ی نهیگزبا انتخاب 

در قسمت باال، سمت چپ صفحه ایجاد خواهد شد. البته الزم باه ذکار اسات باا راسات کلیاک       

از قسامت ناوار    Label کونیآو یا کلیک بر روی  Labelکردن بر روی صفحه و کلیک بر روی 

 (   )وظیفه امکان پذیر است.

 
 56  - 1 ریتصو

    

تنظیماات آن   ی صفحهبار بر روی آن کلیک کنید تا  2حال برای تغییر خصوصیات برچسب، دو 

. برای ایان کاار در   میپرداز یمباز گردد. در ابتدا به توضیح روش نوشتن متن دلخواه در برچسب 

متن دلخواه خود را جایگزین متن نمایید. ) در این پروژه ایمیال خاود را وارد    Textفیلد مقابل 

 نمایید.(

 متن را به صورت زیر تایپ کنید:

My E- mail: My_Email@AutoPlay.IR 

 

 پیکر بندي برچسب

تنظیمات آن  ی صفحهحال برای پیکربندی برچسب خود دوباره بر روی برچسب کلیک کنید تا 

با کلیاک راسات کاردن بار روی برچساب و انتخااب        دیتوان یمباز شود. همچنین برای این کار 

 این پنجره را باز کنید. properties ی نهیگز

 

 :جایگزین کردن متن 

برای جایگزین کردن متن مورد نظر خود به جای متن قبلای و یاا ویارایش آن در زیار قسامت      

Text .و در فیلد ورود اطالعات آن متن خود را وارد نمایید 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 56  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 57  - 1 ریتصو

    

 :تنظیم فونت متن

باز شده  ی پنجرهکلیک کنید در  font ی دکمهبرای تنظیم فونت، سایز و ... متن خود بر روی 

از قسمت سایز  دیتوان یمنوشته  ی اندازهشکل خط نوشته را انتخاب کنید همچنین برای تغییر 

 استفاده کنید.

 
 58  - 1 ریتصو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 57  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 جاي گیري مناسب

 
 59  - 1 ریتصو

  

. این گزینه نوع قرارگیاری ماتن   دیکن یمرا مشاهده  Alignmentدر پنجره تنظیمات برچسب 

 .باشد یمکه به شرح زیر  کند یمرا در برچسب مشخا 

Right (دهد یم. ) از سمت راست به چپ قرار کند یم: متن را راست چین. 

Center (دهد یم. ) در وسط قرار کند یم: متن را وسط چین . 

Left (دهد یم. ) از سمت چپ به راست قرار کند یم: متن را چپ چین. 

 برچسب: ی هیزاو

 
 61  - 1 ریتصو

  

 شای وجود دارد که برای تنظیم زاویاه ) جهات(    Orientationتنظیمات برچسب  ی پنجرهدر 

 .ردیگ یمبرچسب مورد استفاده قرار 

 :رنگ برچسب

بارای   هاا  رناگ . چارا کاه ایان    کنند یمدر نرم افزارهای مولتی مدیا نقش مهمی را ایفاء  ها رنگ

 .شود یمرساندن بهتر مفهوم، باال بردن گرافیک نرم افزار، رفع خستگی از کاربر و ... استفاده 

قرار داده شاده اسات کاه متشاکل از      ها رنگبرای تنظیم  color Stateتنظیمات،  ی پنجرهدر 

 .باشد یمرنگ به شرح ذیل  ی جعبهچهار نوع 

 
 61  - 1 ریتصو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 58  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Normal انتخاب کرد. توان یم: رنگ اصلی نوشته را از این قسمت 

Highlight کاه نشاانه گار     شود یمزمانی نشان داده  دیکن یم: رنگی که در این قسمت انتخاب

 ماوس بر روی آن قرار گیرد.

Click رنگ آن به رنگ انتخاب شده در این قسامت   دیکن یم: زمانی که بر روی برچسب کلیک

 تبدیل خواهد شد.

Disable غیر فعال شود.  شیکه  ردیگ یم: این رنگ زمانی مورد استفاده قرار 

را باه رناگ    Clickو  Highlight یهاا  رنگاین دکمه رنگ جعبه : match normal ی دکمه

 داد. خواهدتغییر  normalنرمال 

 
 62  - 1 ریتصو

  

 پاراگراف شیاضافه کردن 

را انتخاب کنید، در این حالت در گوشه صافحه متنای را    paragraphگزینه  objectاز منوی 

، الزم به ذکر است برای اضافه کردن پاراگراف با کلیک راسات کاردن بار روی    دیکن یممشاهده 

مربوطاه از ناوار وظیفاه     کاون یآو همین طور باا انتخااب    paragraphصفحه و انتخاب گزینه 

 را به پروژه خود اضافه کنید. شیاین  دیتوان یم

 شیتغییر اندازه 

با انتخاب و فشردن کلیک مااوس بار روی دایاره هاای      توان یمرا هم مانند اشیاء دیگر  شیاین 

اندازه آن را تغییر داد، ولی بهتر آن است که از قسمت خصوصیات این کار را انجاام .   شیاطراف 

پاراگراف را نداشته باشد، اسکرول بار  شیدر صورتی که متن شما جای کافی برای قرارگیری در 

 .شود یمسمت راست به طور خودکار فعال شده و نمایش داده 

  scroll barغیر فعال کردن 

 scrollباید از پنل خصوصایات اساتفاده نماییاد، در اینجاا      scroll barبرای غیر فعال کردن 

bar  را یافته و برچسبvertical    را در قسمت پایین آن بیابید. حال از لیست کرکره ای مقابال

Auto  Vertical  را بهoff  برد یمتغییر دهید، این گزینه اسکرول بار سمت راست را از بین. 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 59  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 ایش متنویر

 properties  "کلیک کنیاد، پنجاره خصوصایات پااراگراف      دو بارپاراگراف خود  شیبر روی 

paragraph "  از سربرگ شود یمباز ،setting  دکمهfont  پنجره مرباوط باه   کلیک کنیدرا ،

font  گشوده خواهد شد. در این پنجره فونتArial      را انتخاب و قالب فونات را تاو پ،ار، انادازه

کلیاک   okتغییار دهیاد، حاال بار روی      Arabicو همچنین اسکریپت  آن را باه   14فونت را 

. در قسامت  شاود  یما نمایید. پنجره فونت بسته شده و پنجاره خصوصایات پااراگراف مشااهده     

Alignment  گزینهcenter  قرار گیرد. پاراگراف شیرا انتخاب کنید تا متن در وسط 

 کلیک کنید. okخود را انتخاب کنید و بر روی  یها رنگ state colorsحال از قسمت 

 

 Rich text شیپاراگراف با  شیتفاوت 

ایان دو   یهاا  تفاوتاستفاده کنید. از  Rich text شیاز  دیتوان یمبه جای استفاده از پاراگراف، 

 اشاره کرد .  Rich textتوسط  RTFی ها فایلبه قابلیت بارگذاری  توان میشی 

ماتن خاود را    دیا توان یما  شای بار کلیک کردن بر روی  2نیز آسان است. پس از  شیکار با این 

و باا زیار آن خاط اناداختن و رناگ و       Bold ،Italicآن را  هاا  دکمهتایپ کنید و با استفاده از 

 اندازه  آن را تغییر دهید.

 

 اضافه کردن یک شي ویدئو

، این دیکن یمویدئو را به پروژه خود اضافه  شیدر ابتدا کار الزم است ذکر کنم که زمانی یک 

. و به هیچ ردیگ یمبه صورت پیش فرض برنامه به روی تمامی اشیاء موجود در صفحه قرار  شی

برنامه از  شی( برای اضافه کردن یک  arrangeنخواهد رفت حتی با )  ها آنعنوان به زیر 

باز  select Fileگزینه ویدئو را انتخاب کنید، با انتخاب این گزینه پنجره  objectمنوی 

 خواهد شد. در این پنجره به محل قرارگیری فایل تصویری بروید و آن را به پروژه اضافه کنید.

یک ویدئو جدید به پروژه شما اضافه خواهد شد. به صورت پیش فرض یک نوار کنتارل بار روی   

توقاف و همچناین    –مکث  -. بر روی این نوار کنترل دکمه های پخش ردیگ یمر ویدئو شما قرا

 زمان سپری شده فیلم و میله وضعیت فیلم وجود دارد.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 60  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 

 Control Style  : 

 تغییار دهیاد تاا    Basic blueباه   standardرا از control style حال از پنال خصوصایات   

 .نوار کنترل را مشاهده کنید styleتغییرات 

وجاود دارد. حاال    styleبرای شی ویدئو و هم چنین پاراگراف  دیکن یمکه مشاهده  همان طور 

موجود راضی نیستید و خودتان یک قالب جدید در نظر دارید خواهید توانسات   یها قالباگر از 

 ی شااخه اصلی نرم افزار مراجعه کرده و از آنجاا   ی شاخهآن را ایجاد کنید. به این صورت که به 

plugins  را باز نموده و در شاخه هایtransports , scrollbars را اصاالح   ها قالب دیتوان یم

 ی شااخه و در  "VT"بایاد باا    ها لیفانام  transports ی شاخهکنید. الزم به ذکر است که در 

(Scrollbars )باید با نام  ها لیفا"SB" شوند. شروع 

 شش قسمت تنظیمات وجود دارد که عبارتند از: control panelدر پنل خصوصیات و دسته 

style.تنظیم قالب نوار کنترل که در صفحه قبل توضیح داده شد : 

Time:برای نمایش زمان است که عبارتند از : 

Noneحذف زمان : 

Elapsed : زمان سپری شده 

Length :زمان کل ویدئو 

Both : زمان سپری شدن و هم زمان کلهم 

panel   : تنظیم رنگ زمینه نوار کنترل 

Text  : ها نوشتهرنگ 

Control button : توقف( کاه متشاکل از    –مکث  -) نمایش ها دکمهحذف یا نمایشtrue  و

false  بر روی (استtrue ).تنظیم نمایید 

Slider :نمایش یا عدم نمایش موقعیت فیلم 

تنظیم نماییاد. ایان کاار     trueرا باز کرده و بر روی  Auto startلیست  special ی دستهدر 

را  loopشما شروع به نمایش نماید و  videoبه محض اجرای صفحه ویدئو فایل  شود یمباعث 

 دوباره شروع به نمایش ننماید. videoتغییر دهید تا پس از پایان،  Falseنیز به 

 maintainرا باه  video scaling modeلیسات کرکاره ای ، object ی دساتهحاال در  

Aspect  شود یمویدئو به طور خودکار تنظیم  شی ی صفحهتنظیم نمایید. در این حالت اندازه .
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 61  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

. در حالی که اگر آن را کنند یممتناسب با یکدیگر تغییر  شی ی صفحهدر حقیقت طول و عرض 

 با سایز خود ویدئو با هم برابر خواهند شد. شی ی صفحهتغییر دهید، سایز  stretchبه 

 شیویدئو دقیقاً برابر سایز اصلی فایل تصویر بشود، بر روی  شیدر صورتی که نیاز دارید سایز 

 ویدئو را بر روی قاب تنظیم نمایید. شیرا انتخاب نمایید.  Restore sizeکلیک راست کرده و 

 فلششی افزودن 

را انتخااب و یاا بار روی     Flash  ی ناه یگز Objectفلش از مناوی   شیبرای اضافه کردن یک 

سااخته    Adobe Flash فلاش توساط نارم افازار     یهاا  لیا فا(   )کلیک کنید. Flash  آیکون

را تولیاد و   ها لیفااین  دیتوان یمنیز   Swish Max ی دیگری مانندافزارهاولی با نرم  شوند یم

عاادی و   یها اتیعملبرای جلوه و زیبایی و باال بردن گرافیک نرم افزار از آن استفاده کنید.تمام 

 .باشد یمتغییر سایز و... مانند اشیاء دیگر ، مورد نیاز مثل جابجا کردن
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 : تنظیمات فلش

 شای خصوصیات آن باز شود.تمام تنظیمات اصلی این  ی پنجرهبار کلیک کنید تا  2 شیبر روی 

 .باشد یم  Settingدر سربرگ 

Alignment باشاد  تر بزرگفلش شما از فایل فلش  شی: این قسمت برای زمانی است که اگر ،

 .کند یمرا تنظیم  شینوع قرارگیری آن در 

Context Menu :        نشاان   شای نوع نمایش مناو را در هنگاام کلیاک راسات کاردن بار روی

 .دهد یم
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 62  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 
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کاه نیااز باه دسترسای باه عناصار آن        کنیاد  میدر صورتی که فایل فلشی را در پروژه استفاده 

( قابلیات نماایش کلیاک راسات از      Enableبرداشاتن تیاک    (با غیرفعاال کاردن آن   ، ندارید

 .شود میغیرفعال 

 

Quality : کند یممیزان کیفیت فایل فلش را تعیین. 

Scaling Mode : ناوع قرارگیاری آن    دیتوان یمبا این گزینه ، را بزرگ یا کوچک کنید شیاگر

قرار گیرد یا به نسبت سایز آن تغییر  شی-را تنظیم کنید.بدین گونه که در داخل  شیدر داخل 

 کند.

 انتشار پروژه

 ساخت و انتشار برنامه)پروژه( تان بحث خواهیم کرد. یها روشی  قسمت دربارهدر این 

از صافحه   F7 ی دکماه از  دیا توان یمرا انتخاب کنید. )برای این کار  Publish ،Buildاز منوی 

 استفاده نمایید.( کلید
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 63  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 

 Build publishقسمت مجزای  2باز خواهد شد. در این پنجره  publish projectپنجره 

Target  و دیگریDescription که باشد یمBuild & publish Target  مربوط به

 Build & publishتوضیحات مربوط به  Descriptionانتخاب چگونگی انتشار پروژه و 

Target به شرح باشد یم . Build publish Target پردازیم می. 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 64  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 CDرایت بر روي 

است. زمانی که پروژه به  DVD/CD Burn dateیکی از گزینه های موجود در این بخش 

دارید باید این گزینه را انتخاب  CD, DVDمستقیم آن بر روی  ی رهیذخپایان رسید و نیاز به 

کنید. الزم به ذکر است که برای این کار نیاز به رایتر دارید. این گزینه را انتخاب کنید.یعنی بر 

 کلیک کنید.  nextروی آن کلیک کنید تا توپ کنار آن ) دکمه رادیویی( توپر شود. بر روی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 65  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 
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( قرار دهید. در CD Writer)یا  CD Writerدرایو ( خام درون DVD)یا  CDیک 

یک لیست کرکره  writer Drive CD/DVD/Blu-Rayجدید در زیر برچسب  ی صفحه

 Volume. لیست را باز کرده و درایو رایتر خود را انتخاب کنید. در فیلد دیکن یمای مشاهده 

identifier  نام سی دی خود را وارد نمایید. فیلدexecutable file name ، نام فایل اجرایی

را زده و  Burnبماند.  "exe"که باید پسوند آن  باشد یم( شما Auto run) همان فایل 

 منتظر پایان رایت باشید.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 66  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 ISOذخیره بر روي فایل 
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یک ایمیج  ISO. در اصل فایل میپرداز یم ISOبر روی فایل  ها لیفادر قسمت بعدی به ضبط 

آن را  دیتوان یمسی دی خام همراه نداشته باشید،  که یصورت. یعنی در باشد یماز سی دی شما 

 ,Neroی رایت سی دی ) ها برنامهدرآورید و بعداً با  ISOبه صورت تک فایلی با پسوند 

clone, Alcohol  ی دکمه... ( آن را باز کرده و بر روی سی دی رایت کنید. با فشردن F7 

کلیک کرده و  ISO imageو بر روی  شود یمباز  publish project)پنجره (  ی صفحه

next  را بزنید. در قسمتfile name  مسیر فایلISO  و در قسمتvolume identifier 

کلیک کنید تا فایل در مسیر ثبت شده ذخیره  Buildنام سی دی را وارد نمایید. بر روی 

 گردد.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 67  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 
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کلیک کنید. با کلیک بر  finishمنتظر باشید تا عملیات ذخیره سازی به پایان رسد. بر روی 

شاخه مربوطه باز شده و  )تیک خورده باشد output folder open) البته اگر  closeروی 

 دینیب یمشما فایل ساخته شده را 

 publish project ،Enable Autoplayنکته: توجه داشته باشید در تمامی مراحل کار با 

feature  را عالمت دار کنید. با این کار یک فایل با پسوندini  در صورتی که شود یمساخته .

اجرا شود. یعنی کاربر سی  Autorunاین فایل وجود نداشته باشد باید به صورت دستی فایل 

 اجرا شود. Autorunکلیک کند تا  Autorun.exeدی را باز کرده و بر روی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 68  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 روي هارددیسک ) دیسک سخت(ذخیره 
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مربوطه را باز کنید. این بار روش  ی پنجره publishو انتخاب  projectبا کلیک بر روی منوی 

بعداً  دیتوان یمپروژه بر روی هارددیسک را توضیح خواهم داد. که با این کار  یها لیفاساخت 

را از روی رایانه  ها آنرا بر روی سی دی رایت کنید.یا با وسایلی مانند حافظه های جانبی  ها آن

 خارج نمایید.

 را بزنید. nextکلیک و  Hard drive folderبر روی 

بر روی آن ذخیره شوند را وارد  ها لیفا دیخواه یمشاخه ای را که  output folderدر قسمت  

بر روی سی دی  ها لیفاکنید. این شاخه حکم سی دی شما را دارد. یعنی زمانی که قصد رایت 

کلیک کنید و منتظر باشید تا  Buildدارید، باید محتویات این پوشه را رایت کنید. بر روی 

 عملیات ذخیره سازی به پایان رسد.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 69  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 
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تیک  output folder open) البته اگر  closeکلیک کنید. با کلیک بر روی  closeبر روی  

باید  ها لیفاکه این  دینیب یمداخل آن را  یها لیفاخورده باشد( شاخه مربوطه باز شده و شما 

 تماماً بر روی سی دی منتقل شوند تا برنامه به طور صحیح کار کنند.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 70  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 74  - 1 ریتصو

 

 
 75  - 1 ریتصو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 71  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 ساخت فایل فشرده

و یا  E-mail ی لهیوسرا به  Auto playبعضی اوقات مجبورید یک فایل ساخته شده توسط 

upload  بر روی فضاهای خالی درweb  دیتوان ینمبه شخا دیگری برسانید، برای این کار 

چرا که ، کار شما را آسان کرده Auto playرا تک تک برای شخا بفرستید.  ها لیفاتمام 

خود را درون  یها لیفاتوسط این برنامه فایلی ایجاد نمایید که پس از باز شدن  دیتوان یم

temp  ،پاک شوند و دوباره  ها لیفاویندوز بارگذاری کرده و از آنجا بخواند و پس از اتمام کار

 فایل باقی بماند.  1همان 

از این گزینه استفاده نکنید. چرا ، صورتی که حجم فایل شما زیاد باشدکه در  کنم یمپیشنهاد 

سپری شود و یا حتی درایوی  tempداخل  ها لیفاکه امکان دارد زمان زیادی برای بارگذاری 

 باشد و کاربر با پیغام خطا روبرو شود.که ویندوز در آن نصب است این ظرفیت را نداشته 

را  Web/Email executableرا فراخوانی کنید و  F7 ،publish projectبا فشردن 

 کلیک کنید. nextانتخاب کرده و بر روی 

 
 76  - 1 ریتصو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 72  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

برای  Show progress windowsمسیر فایل را انتخاب کنید.  file nameدر قسمت  

. متن درون باشد یم tempدر  ها لیفازمانی است که برنامه در حال بارگذاری )کپی کردن( 

کلیک کرده و سپس  Build. بر روی شود یمبه کاربر نمایش داده  windows titleفیلد 

close .را بزنید 

 
 77  - 1 ریتصو

 

با نمایش پیغام تنظیم شده،  ها لیفاکه  دیکن یمبا کلیک بر روی فایل ساخته شده مشاهده  

 .شوند یمبارگذاری 

 در داخل سي دي ها لیفامخفي کردن 

 ی رایت سی دی ها برنامهقرار دارد. این برنامه یکی از  UltraISOهمراه نرم افزار  CDبر روی 

اصلی داخل سی دی را مخفی کنیم. این کار  یها لیفابا این نرم افزار  میخواه یم. باشد یم

، برنامه اجرا نشود. شود یمدر داخل هارد کپی  CDداخل  یها لیفازمانی که  شود یمباعث 

 Hard driveرا که توسط قسمت  ییها لیفا UltraISO ی برنامهبرای این کار پس از نصب 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 73  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

folder  را به داخل برنامه بارگذاری کنید. یا فایل  دیا کردهایجادiso  ساخته شده توسط نرم

 باز کنید. UltraISOافزار را با 

را انتخاب کنید. سپس  propertiesکلیک راست کرده و  AutoPlay ی پوشهحال بر روی 

. سپس سی دی را رایت کنید. پس از کلیک کنیدرا  okرا بزنید و  Advance Hideتیک 

 ی شاخهکه  دیکن یمکنید. مشاهده  openرایت سی دی داخل سی دی رام گذاشته و آن را 

Auto play .در سی دی وجود ندارد 

دیسک کپی کنید. سپس آن را اجرا کنید.  را روی قسمتی از هارد CDفایل موجود در  2حال 

 .شود یمکه پیغام خطایی ظاهر  دیکن یممالحظه 

 
1 ریتصو  -  78 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 74  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 AMSنوشتن برنامه با فصل دوم: 

کنید حال در این فصل را اجرا کرده و یک پروژه ساده ایجاد  AMSتا کنون شما توانستید 

ی ها برنامهمبانی نوشتن یک برنامه را بگیرید تا بتوانید با کنار هم قرار دادن کدها  بایست می

استفاده از راهنمای برنامه آشنا خواهید شد تا در  ی نحوههم چنین با  جذابی طراحی کنید.

 مواقع ضروری بتواند به شما در نوشتن یک برنامه کمک کنید.

 

 ها تمیالگور

به همراه جزئیات الزم و به صورت  که دقیق یها فرمولو  ها دستورالعملبه مجموعه ای از 

اجرا شده باشند که هدف خاصی را دنبال کنند الگوریتم گفته  ای مرحله به مرحله به گونه

 .شود می

دو عدد از ورودی دریافت شود و  برنامه ای بنویسید که  دیخواه یمبرای مثال فرض کنید 

 است یا خیر. 18از  تر کوچکسپس تعیین شود که مجموع دو عدد 

 

 شروع . .1

 را از ورودی در یافت کن. bو  aدو عدد  .2

3. a+b .را محاسبه کن 

 برو. 6است؟ اگر بلی به مرحله  a+b <18آیا  .4

 بنویس خیر. .5

 برو. 0به مرحله  .6

 بنویس بلی. .0

 پایان. .0

بسته به  ها تمیالگوراما برخی از  رسد یمساده به نظر  خیلی نوشتن چنین الگوریتمی معموالً

برای حل چند ساعت است و ممکن  شوند میبنویسید پیچیده تر  دیخواه یمبرنامه ای که 

 مسئله فکر کنید.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 75  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 AMSنویسی در  برنامهزبان ، لواآشنایی با 

ی  فقط به معرفی مختصری درباره ،گردد نگاشته می AMSچون کتاب حاضر در زمینه آموزش 

در این کتاب شما کدهایی را ی  در طول مطالعه ؛ به خاطر داشته باشید کهشود میلوا بسنده 

آشنایی پیدا  یادیحد زدر این زبان تا  یسیکد نوی  و با نحوه باشند یمکه به زبان لوا  دیآموز یم

 .کنید می

AMS  پیشرفته است اما زبان برنامه  یسیکد نوساز با محیط  یا رسانهچند یک نرم افزار

 ( نام دارد. Luaکه آن زبان لوا ) میکن یم یسیکد نونویسی نیست و تحت یک زبان دیگر در آن 

توسط استادان دانشگاه  1993که در سال بسیار قوی و ساده است لوا یک زبان برنامه نویسی 

PUC-RIO   که به مرور زمان توسعه پیدا کرده است و ریودوژانیرو برزیل طراحی و تولید شد

 مورد استفاده قرار گرفته است. ی بزرگ برنامه نویسی ها شرکتتوس تا به امروز به طور گسترده 

 هامتغیر

در طول اجرای برنامه بتوان از آن  ویعنی هر آنچه که مقداری را در خود ذخیره کند  متغیر

 مقدار استفاده کرد.

به نوع خاصی تقسیم  AMSها در لوا یعنی زبان برنامه نویسی متغیردر اینجا باید گفت که 

در لوا هرگز مقدار  متغیرنوع دارند و دیگر این که یک  ها آنو فقط مقادیر  شوند میبندی ن

. برای اینکه بهتر متوجه قضیه کند میگیرد و فقط به آن اشاره  ساختار یافته ای به خود نمی

 د به مثال زیر دقت کنید:یبشو

n = 10; 

m = n+12; 

n = “Autoplay”; 

m = n..“ Media”; 

یعنی یک عدد و در سطر دوم  ایم دادهقرار  18را مساوی   nمتغیردر سطر اول در این مثال 

؛ در عین حال در سطر سوم  m=22شود  یعنی می ایم دادهقرار  n+10را مساوی با  m متغیر

n  را مساوی“Autoplay”  یعنی رشته و در سطر چهارم هم  ایم دادهقرارm  را که مقدارش
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 76  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

که  ایم دادهقرار   Mediaو  nرشته ای از ترکیب شده بود مساوی با  22

 ”m=”Autoplay Media:شود می

در لوا نوع خاصی ندارد و مقدار آن نوع آن را تعیین  متغیرکه  دهد یماین مثال به خوبی نشان 

 که در طول اجرای برنامه قابل تغییر است. کند می

 .رود یمنکته: عالمت .. برای اتصال دادن یک رشته به رشته ای دیگر به کار 

 متغیرها به موارد زیر دقت نمایید. یگذار نامدر 

  بودن حروف حساس است یعنی  بزرگنام متغیرها به کوچک وTest_var  باtest_Var 

 .باشد میمتفاوت 

 ( و اعداد تشکیل شده است. الزم به ذکر است نام متغیر با عدد _خط زیر )، یک متغیر از حروف

 .شود ینمشروع 

 ( برای  -از خط تیره )استفاده نکنید. یگذار نام 

  به کار انجام دهنده توسط آن نزدیک باشد  شیسعی کنید نام. 

  مختلف نرم افزار خودداری کنید )احتمال  یها قسمتیکسان در  یها ناماز ایجاد متغیر با

 وجود دارد(. ها دادهتداخل 

 

 

 غیر مجاز : یها نامچند نمونه از 

1Value , %name ,G+L ,Test Name 

استفاده  توانید مینیز ن ها آنهمچنین چندین نام برای متغیرهای پیش فرض رزرو شده که از 

 : و مانندکنید 

And , do , else , table , in , nil , not  ... و 

 

  ها دادهانواع 

 .نیز آشنا شوید ها دادهآشنا شدید بهتر است با انواع  متغیرحال که با 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 77  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 ها آنو  کنید میباید بدانید چه اطالعاتی را در آن ذخیره  کنید میی را تعریف متغیروقتی که 

 چه کاربردی در برنامه دارند.

؛ چه عدد  اعشاری و چه  عدد گردد میذخیره  متغیرعددی است که در ع اعداد: شامل هر نو .1

  ;n = 12.5صحیح. مثل: 

و هم چنین با عالمت .. به  ردیگ یمقرار  ’‘و یا  "": شامل هر عبارتی که مابین عالمت ها رشته .2

 مثل: .گرداند مییکدیگر متصل 

n=”Computer”;   یا N = n..” name”; 

( false( و غلط)trueشامل هر نوع داده ای که دارای دو مقدار صحیح)داده های بولین:  .3

 ;n= trueیا  ;n = false. مثل: باشد می

مساوی  توان میرا  متغیراما در لوا یک  اند جداگانهبرای خود بحثی  ها هیآرا: هر چند ها هیآرا .4

 ;n= {1,2,3,4,5}. برای مثال: ندیگو یممجموعه ای از اعداد یا رشته قرار داد که به آن ارایه 

م باید شماره آن را بنویسم. یار از یک آرایه دسترسی داشته باشبرای اینکه بتوانیم به یک مقد

 nی  مساوی با اولین مقدار از آرایه mیعنی  m=n[1]برای مثال: 

 
 1 - 2 ریتصو

 

متن را به عنوان ورودی دریافت کند و آن را در که بتواند یک  میسینو یمپروژه ای برای مثال 

ی دیگر متصل کند و در یک کادر پیغام نمایش متغیررا به  متغیربریزد و سپس آن  متغیریک 

 دهد.

 . ایجاد کنید variableپروژه ای با نام  .1

اندازه از منوی کشویی پروژه را برابر  Dimensionsو از قسمت  Project>settingاز منوی  .2

اندازه دلخواه را در همان قسمت در ورودی  توانید میهم چنین  .انتخاب کنید Tinyبا 

Width  پهنا( و(Height وارد نمایید )و برای اعمال اندازه  )درازاOk تصویر را کلیک کنید(.

2- 1 ) 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 78  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 به پروژه اضافه کنید. Button دوو  Inputیک  Objectsاز نوار ابزار  .3

4. Button1 ی را با کلیک روی آن انتخاب کنید و در پنجره Properties  خاصیت Text   را

 قرار دهید. Closeبرابر با  Button2را برای  Textقرار دهید. هم چنین خاصیت  OKبرابر 

 
 2 - 2 ریتصو

 : رسد یمدر این مرحله نوبت به کد نویسی  .5

 On clickی ... مقابل  بر روی دکمه  Propertiesکلیک کنید و در پنجره  Button1روی 

 کلیک کنید و از منوی کشویی Add Action ی دکمهکلیک کنید سپس در اینجا روی 

step1 ی نهیگز Input  را انتخاب نمایید و از لیستstep2 ی نهیگز Input.GetText  را

پاک   resultی کلمه Result Variable در قسمت را کلیک کنید و Nextانتخاب کرده و 

 کلیک کنید. Okدر آخر روی  .را تایپ کنید MyNameکنید و به جای آن 

 :سطر دوم کد را به شکل زیر بنویسید

Dialog.Message("My Name", "My Name is: "..MyName); 

 کلیک کنید. Ok ی دکمهحال روی 

Button2 ی  را انتخاب کرده و از پنجرهProperties  یسیکد نوبه محیط On click   آن

 کد را تایید کنید. Okایپ کنید و سپس با کلیک روی بروید و کد زیر را در آن ت

Application.Exit(0);  

یا همان ورودی متن وارد کنید و سپس  Inputبرنامه را اجرا کنید و نام خود را در قسمت 

 کار خود را ببینید. ی جهینترا کلیک کنید تا  Ok ی دکمه

 :نتیجه کار باید شبیه به شکل زیر باشد
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 79  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 3 - 2 ریتصو

 .توانید می Closeو با کلیک روی 

ها را برخی اشیای موجود در پروژه نیز دریافت متغیریم مقدار توان میبا توجه به این مثال ما 

گرفتم و  Input1را از ورودی  MyName متغیرکنیم. همان طور که ما در این مثال مقدار 

 متصل کردیم. :My Name isبه متن 

 :و قابل توجه نکات مهم 

  ی پنجرهانتخاب کرد و در آن را  توان می ی دکمهبا کلیک روی هر Properties  در قسمت

Name .نام آن را مشاهده کرد 

 و فشردن کلیدهای  یسیکد نودر قسمت  و گذاشتن یک نقطه جلوی آن با نوشتن نام شی

Ctrl+Space تمامی کدهای مربوط به آن شی را مشاهده کرد و با کلیک روی  توان می

 (3 -2)تصویر از کدها استفاده نمود. توان میهرکدام 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 80  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 4 - 2 ریتصو

 کلیک کرد تا  دو بارروی کد انتخاب شده به روش باال  توان میWizard  نمود و  را مشاهدهآن

 (4-2تغییراتی در آن اعمال نمود.)تصویر 

 
 5 - 2 ریتصو

  که در  ییها قسمتبهwizard  دارای  یک عالمت  4-2همانند تصویر  یسینو کدمربوط به

دو  variableبرای مثال اگر ما در پروژه  باشند یماکثراً قابل تغییر  باشد میبازشو رو به پایین 

نیاز داشتیم انتخاب که هر کدام را  ObjectNameستیم از قسمت توان میداشتیم  Inputتا 

 کنیم.

  قسمتResult Variable  در  کدیرا چنان چه برای هرWizard دیدید بدانید که آن شی

که ما  variableاز آن استفاده نمایید. همانند پروژه  توانید میکه  گرداند مییک مقداری را بر

 انجام دادیم. Input1شی از این کار را برای 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 81  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 یسیکد نوفضای خالی در توضیحات و 

برنامه بنویسد که بعد از گذشت یک سال به  خواهد یمزمانی که یک برنامه نویس  توضیحات:

کدهایش دقیق و همراه با  بایست میراحتی بتواند در سورس برنامه تغییراتی ایجاد کنید 

 توضیحات باشد تا ویرایش این کدها برایش وقت گیر نباشد.

و متن  شود میاستفاده  (--دو خط تیره ) از نوشتن توضیحاتمشخا کردن و برای  AMSدر 

 (5 -2)تصویر  .گردد میبعد از این عالمت به رنگ سبز در آید و از کدها متمایز 

 :میآور یمدر کد زیر ابتدا یک توضیح برای مثال شما 

--tarife motaghayer 

MyName = Input.GetText("Input1"); 

--nemayeshe matn dar dialog 

Dialog.Message("My Name", "My Name is: "..MyName); 

در ابتدای هر سطر  – قرار دادنالزم به ، در صورتی که نیاز به توضیح چند خط داشته باشید

 ندارید.

 کافی است به صورت زیر عمل نمایید:

--[[ 

Write By : 

Hamed Heydari 

AND 

Javad Ahshamian 

--]] 

به خوانا بودن کد نیز توجه داشته  یدبا دیده یمرا انجام  یسیکد نوزمانی که  فضای خالی:

با ایجاد فضای  دچار زحمت و سردرگمی نشوید.خود  ی پروژهد تا در آینده در بررسی یباش

برای مثال: به کدهای زیر دقت  میکن یم نیتأمخالی در برخی از کدها خوانا بودن کدها را 

 کنید:

n = 10; 

m = 12; 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 82  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

if m > n then 

 if m > 13 then 

 Dialog.Message("Notice","m= "..m); 

 end 

Dialog.Message("Notice","m> n"); 

end 

آن نباشید و به فضای  درکآشنا خواهید شد پس زیاد نگران  ifدر فصل بعد شما با دستور 

دو بار  ifدر این کد از  دینیب یمکه  همان طوردن کد دقت کنید؛ خالی ایجاد شده برای خوانا ش

را با هم اشتباه نگیریم و محل شروع و پایان هر کدام را  ها آناما برای اینکه  میا کردهاستفاده 

. میا نوشتهیکی هشت کاراکتر فاصله  Tabدوم و کدهای مربوط به آن را با فاصله یک  ifبدانیم 

-2)تصویر  این فضای خالی باعث شده است که به راحتی بتوان کاربرد کد مورد نظر را فهمید.

5) 

 استاندارد هستند. ی برنامهبه خاطر داشته باشید که این موارد جزو اصول نوشتن یک 

 
 6 - 2 ریتصو

 چگونگی استفاده از راهنمای برنامه

چندین نوع راهنما وجود دارد که نوشتن پروژه و کد نویسی را برایمان آسان  AMSدر محیط 

 .سازد یم

 راهنمای برنامه
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 83  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

گزینه  Helpراهنمای برنامه ابتدا یک پروژه را ایجاد یا باز کنید سپس از منوی  مشاهده یبرا

Autoplay Media Studio Help  1را کلیک کنید تا راهنمای برنامه باز شود.) تصویر- 

15) 

. باشد میکاملی در مورد کار با برنامه به زبان انگلیسی  یها مثالاین راهنما شامل توضیحات و 

اما چنانچه زبان انگلیسی شما قوی نیست جای نگرانی ندارد چون با کمی تمرین متوجه 

 این راهنما بسیار آسان است. یها عبارتخواهید شد که فهم 

قسمت تقسیم شده است:  3این راهنما به  کنید میمشاهده  15 -1همان طور که در تصویر 

شامل تقسیم بندی موضوعی  Contentsتب که  باشد میشامل سه تب)سربرگ(  1قسمت 

 بر اساسشامل تقسیم بندی مطالب  Indexتب ؛ باشد میمطالب موجود در راهنمای برنامه 

نیز مخصوص  Searchتب که راهنمای بسیار مناسبی است؛  باشد میکلمات کلیدی 

 .باشد میجستجوی کلمات در راهنمای برنامه 

 
 7 - 2 ریتصو

 Wizardاستفاده از راهنما در هنگام افزودن کد به وسیله 

در همان  توانید میکاربرد آن چیست  دیدان ینماگر در حال افزودن یک کد به برنامه هستید که 

جا از راهنمای برنامه استفاده کرده و کاربرد آن را بدانید برای این کار کافی است بر روی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 84  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

( تا راهنمای دستور مورد نظر را مشاهده نمایید. این 13 -1کلیک کنید )تصویر  helpی  دکمه

که با کلیک روی هر کدام مطالب مجزای آن بخش را  شود میقسمت از راهنما شامل دو بخش 

مختلف کد  یها قسمتکه در برگیرنده توضیحاتی در مورد  Overview. 1: کنید میمشاهده 

در رابطه با کد مورد نظر  هایی مثالمثال یا  ی دربردارندهکه  Example. 2 .باشد میمورد نظر 

 (16 -1. )تصویر باشد می

 
 8 - 2 ریتصو

 دستی یسیکد نواستفاده از راهنما در هنگام 

بر روی  بایست میزمانی در حال تایپ کد بودید و نیاز به استفاده از راهنما را احساس کردید 

کلیک کنید تا  سؤالی عالمت  کد مورد نظر کلیک کنید و سپس در پایین کادر بر روی دکمه

 (10 -1راهنمای آن کد نمایش داده شود. )تصویر 

 

 
 9 - 2 ریتصو

  

 ی کدها مشاهده

کنید  را مشاهده کدهابرنامه هستید برای اینکه بتوانید تمام  یسیکد نوهنگامی که در محیط 

را پایین نگه داشته و سپس کلید خط فاصله را  Ctrl)کلید  Ctrl+Spaceاز کلیدهای 

 (  10 -1بفشارید( را فشار دهید.)تصویر 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 85  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 11 - 2 ریتصو

 اشاره کرد : توان مینرم افزار به موارد زیر  موجود برای این دیگر راهنماها و مراجعاز 

 سایت اصلی نرم افزار و انجمن آن به آدرس زیر: .1

http://www.indigorose.com 

 سایت لوا : .2

http://www.lua.org 

 به زبان پارسی : AMS.انجمن تخصصی 3

http://www.AutoPlay.IR 

http://www.vasva3.com 

 (Script Tab)یسیکد نو سربرگ

پیش رفته به کار خواهد آمد  ی برنامهکه در حین نوشتن یک  ییها سربرگ نیتر مهمیکی از 

از به نوشتن، ویرایش و  توانید می. شما با استفاده از این سربرگ باشد می یسیکد نو سربرگ

در تصویر زیر نمایی از این سربرگ را مشاهده  ی کدهای مورد نیاز خود بپردازید. ذخیره

 :دیینما یم
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 86  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 11 - 2 ریتصو

 

 ی پنجره یها قسمتاین سربرگ یک از  کنید می مشاهده ریتصوهمان طور که در 

Properties کلیک کردن روی یک شی و یا قسمت خالی صفحه به  دو بارکه با  باشد می

 .دیآ یمنمایش در 

برای انجام کار خاصی طراحی  ها آنکه هر کدام از  باشد میاین سربرگ دارای چندین قسمت 

در قسمت شما با کاربرد برخی از این  که با آن آشنا شدید. Help ی دکمه :از جمله اند شده

بعدی مطالعه  یها فصلرا به طور مفصل در  ها آنآشنا خواهید شد و برخی دیگر از  ها قسمت

 خواهید نمود.

 یسیکد نودکمه های موجود در سربرگ 

استفاده  AMS: از این دکمه برای افزودن دستورات موجود در Add Action ی دکمه .1

 که در این فصل با آن آشنا شدید. شود می
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 87  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

: این دکمه برای افزودن کدهای از پیش نوشته شده مورد استفاده قرار Add Code ی دکمه .2

 Propertyو  Quick Script یها نامبا  دو گزینه ای فرعی یمنویک که خود دارای  ردیگ یم

Table باشند یمنیز دارای زیر منوی خاص خود  ها آنکه هر کدام از  باشد می: 

 Quick Script ها حلقهبرای افزودن کدهایی همانند  منو: این(for,while,…(شرط ،)if) ،

 .رندیگ یمکه برای کنترل روند اجرای برنامه مورد استفاده قرار  رود یمو ... به کار  یریخطا گ

 Property Table : گردد میاز این منو برای افزودن کدهای از پیش تعریف شده ای استفاده 

 .میده یماختصاص  ها صفحهخصوصیاتی را به اشیا یا  ها آنکه توسط 

 
 12 - 2 ریتصو

 

را کلیک  Edit ی دکمهسپس : چنان چه شما بر روی یک دستور کلیک کنید و Edit ی دکمه .3

به صورت سریع کد  توانید می( آن کد ظاهر خواهد شد که پارامترهاخصوصیات ) ی پنجرهکنید 

 را ویرایش کنید.

به  ها آنشده و مدیریت   این دکمه برای عالمت گذاری کد انتخاب: Bookmarks ی دکمه

 Toggle  ی نهیگز: باشد میپنج گزینه ای  فرعی یدارای یک منو ی دکمه. این رود یمکار 

Bookmark  ،برای عالمت گذاری کردن کدClear All  برای پاک کردن نشانه های عالمت

برای رفتن به  Nextقبلی،  ی شدهجهت رفتن به کد نشانه گذاری  Previousگذاری شده، 

موجود در  ی شدهکد نشانه گذاری  اولین برای رفتن به Firstبعدی،  ی شدهکد نشانه گذاری 

برای رفتن به آخرین کد عالمت گذاری شده در سربرگ  Last ی نهیگزو  یسیکد نوسربرگ 

 .رود یمبه کار  یسیکد نو

 
 13 - 2 ریتصو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 88  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 

 :کنید میدر تصویر زیر نمونه ای از کد عالمت گذاری شده را مشاهده 

 
 14 - 2 ریتصو

یا همان  یسیکد نوشما در محیط  یها تیفعال: این دکمه جهت ضبط کردن Macros ی دکمه

با  توانید میکه در آن  باشد میکه دارای یک منوی فرعی  رود یمبه کار  یسیکد نوسربرگ 

 :خود را ضبط کنید یها تیفعالشروع  Record ی نهیگزکلیک روی 

 
 15 - 2 ریتصو

 

 ماییدظاهر شده عمل ضبط کردن را متوقف ن Stop ی دکمهو سپس در انتها کلیک روی 

 
 16 - 2 ریتصو

 

ظاهر شده یک کلید میانبر برای انجام فعالیت مورد نظر تعریف کنید و در آخر  ی پنجرهو در 

 .انجام این کار منصرف شویداز  Cancelو یا کلیک روی  کلید نمایید Ok ی دکمهروی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 89  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 17 - 2 ریتصو

 

4. Advanced : باشد میبه شرح زیر  ییها نهیگزاین دکمه نیز شامل: 

 
 18 - 2 ریتصو

 

 Syntax Checker که در  رود یم: این گزینه برای بررسی صحیح نوشته شدن کدها به کار

 بعدی بیشتر با کاربرد آن آشنا خواهید شد. یها فصل

 Double-click Edit:  کلیک کردن روی  دو باربا  توانید میاگر این گزینه فعال باشد

 کنید. را مشاهده ها آنخصوصیات  ی پنجرهدستورها 

 Show Whitespace فضاهای خالی بین کدها را   توانید می: با فعال کردن این گزینه

 کنید. تر مشخا
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 90  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 Import Registry Values مقدار خاصی از رجیستری ویندوز : این گزینه برای وارد کردن

تا کاربر به صورت  دهد یمقرار  Registry.SetValueو آن مقدار را در دستور  رود یمبه کار 

  دستی اقدام به نوشتن این دستور و مقادیر ان ننماید.

 Import .REG Files محتویات یک فایل رجیستری ذخیره : از این گزینه برای وارد کردن

و برنامه به طور خودکار آن را در دستور  میکن یمشده به برنامه استفاده 

Registry.SetValue  دهد یمقرار. 

 بعدی با دستورات مربوط به رجیستری آشنا خواهید شد. یها فصلدر : توجه

 

 Import این گزینه برای وارد نمودن فایلی با پسوند :Lua  که حاوی کدهایی به  رود یمبه کار

 .ردیگ یمقرار  یسیکد نوزبان لوا باشد و محتویات آن فایل در سربرگ 

 Export از این گزینه برای ذخیره سازی کدهای نوشته شده در سربرگ کد نویسی استفاده :

 میکن یم

 Print : رود یمبه کار  یسیکد نواین گزینه برای چاپ کدهای نوشته شده در سربرگ. 

 Global Functions به پنجره کد نویسی  توان می: با استفاده از این گزینهGlobal 

Functions .یعنی کدهایی که در سراسر برنامه قابل دسترس هستند، دست یافت 

 Editor Settings را تغییر  یسیکد نوتنظیمات سربرگ  توانید می: با استفاده از این گزینه

، Tab، تنظیمات مربوط به زبان برنامه نویسی و عملکرد کلید ها قلمو  ها رنگدهید: از جمله 

 و تنظیمات متفرقه. تنظیمات مربوط به صفحه کلید و کلیدهای میانبر
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 19 - 2 ریتصو

 

)تایید کدهای نوشته شده(، Ok)راهنما(، Helpبا سایر دکمه های این قسمت همانند: 

Cancel )نیست. ها آنو نیازی به ذکر مجدد  دیا شدهآشنا نیز )منصرف شدن 

که عبارتند از رویدادها و  باشد میین پنجره قابل مشاهده اما چند قسمت دیگر نیز در ا

 .اند شدهبعدی به تفصیل بیان  یها فصلمتغیرهای رویدادی که هر دو مورد در 

 
 21 - 2 ریتصو
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 کنترل روند اجرای برنامه :فصل سوم

در برنامه مطالبی را آموختید. در این فصل  ها آنو کاربرد  ها تمیالگوردر فصل دوم در مورد 

را مشاهده خواهید کرد. برای مثال خواهید  ها تمیالگورکنترل روند اجرای در طول این  ی نحوه

را انجام بده در غیر  Aمساوی این بود،  Xاگر "تصمیماتی از قبیل  توانید میدید که چگونه 

را در برنامه خود پیاده سازی کنید. هم چنین مشاهده خواهید کرد  "را انجام بده Bاین صورت 

و یا تا زمانی که یک شرط درست است یک قطعه کد را به دفعات مشخا  توانید میکه چگونه 

 اجرا کنید.

 تصمیم گیری در برنامه

 شوند میاین تصمیمات هستند که باعث همواره دارای تصمیماتی هستند. در واقع،  ها تمیالگور

 یها یریگبا تصمیم  یسیکد نوخود را به خوبی انجام دهد. هنگام  ی فهیوظکامپیوتر بتواند 

 فایلی را باز کنید باید کدی بنویسید که دیخواه یممثالً فرض کنید  .خواهید شدزیادی مواجه 

. در صورت وجود فایل را باز کند و در غیر این صورت الگوریتم "آیا فایل مورد نظر وجود دارد؟"

   یان برسد.ابه پ

. در ابتدا به بررسی دستور شوند میبه یک نحو در برنامه پیاده سازی  ها یریگتمام این تصمیم 

if  میپرداز یمبرای کنترل روند اجرای برنامه. 

 :ifدستور 

 . شود میاستفاده  ifبرای تصمیم گیری از دستور  AMSدر 

 شکل کلی دستور:

If (  شرط مورد نظر )  then 

 دستوراتی که باید اجرا شوند

end 

 کاربرد این دستور آشنا خواهید شد: ی نحوهدر مثال عملی زیر با 

 ساده  ifمثال: یک دستور
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یک شی  Standardنوار ابزار ایجاد کنید. سپس با استفاده از  Simple ifیک پروژه به نام  .1

Button  در وسط صفحه قرار دهید. و خاصیت به پروژه اضافه کنید و آن راText  آن را در

و به  کلیک کنید دو بار Buttonسپس روی شی  قرار دهید. ifبرابر با  Properties ی پنجره

 کدهای زیر را بنویسید : On Clickبروید و سپس در قسمت  Scriptسربرگ 

Number = 20; 

if (Number == 20) then 

Dialog.Message("Sample if","Number is indeed 20!"); 

end 

 کلیک کنید. Ok ی دکمهو در انتها روی 

کادر پیغامی را مشابه . کلیک کنید if ی دکمهاجرا کنید و بر روی  F5برنامه را اجرا با کلید  .2

 خواهید دید. 1 -3تصویر 

قرار  28ایجاد کرده و مقدار آن را برابر با  Numberیک متغیر به نام  ابتدادر این مثال 

 .)تعریف متغیر(دیده یم

 

 
 1 - 3 ریتصو

که باید چه کاری انجام دهید. در این مثال شما  کنید میمشخا  ifسپس با استفاده از دستور 

 .بود کادر پیغام باال را نمایش دهد 28برابر با  Number: اگر دییگو یم

برابر با  Number که گردد میقرار دارد تنها زمانی اجرا  ifقطعه کدی که درون دستور  نکته:

اجرا  ifشرط مورد نظر صحیح باشد، کد درون دستور . به عبارتی دیگر هنگامی که باشد 28

www.booknama.com

http://www.vasva3.com/
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=443
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2


 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 94  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

بدون آن هم اقدام به  توان می. هم چنین نوشتن شرط درون پرانتز ضرورتی ندارد و  گردد می

 نوشتن شرط نمود.

؟ در ادامه به بررسی این حالت افتد یماما اگر نتیجه یک شرط نادرست باشد، چه اتفاقی 

 خواهیم پرداخت.

 مثال: نادرست بودن شرط 

دیگری به فرم اضافه کنید،  Buttonدر حال اجرا است آن را ببندید. شی  Simple ifاگر  .1

کلیک کنید و کد زیر  دو بارقرار دهید. روی دکمه   Another ifآن را برابر با  Textخاصیت 

 بنویسید: Script > On Clickرا قسمت 

Number = 20; 

if (Number == 33) then 

Dialog.Message("Sample if","Number is indeed 20!"); 

end 

خیر  "است؟ 33برابر با  Numberآیا " سؤال، چون جواب کنید میهم مشاهده  در این حالت

که نتیجه شرط درست باشد، در  شود میهم فقط در حالتی اجرا  ifدستورات درون  و است

اجرا نخواهد شد. در چنین شرایطی کنترل برنامه بالفاصله به خط بعد  ifنتیجه کدهای درون 

 .کند میو کد مربوط به آن را در صورت وجود اجرا  شود میمنتقل  if پایان از

 elseدستور 

را برنامه هم در صورت درست بودن شرط کاری که بخواهید  شود میاین دستور زمانی استفاده 

 کاری را انجام دهد.ت بودن شرط انجام دهد و هم در صورت نادرس

  elseمثال: دستور 

 Button2 (Anotherمربوط به شی  On Clickکد درون رویداد ، Simple ifدر پروژه  .1

if):را به صورت زیر تغییر دهید 

Number = 20; 

if (Number == 33) then 

Dialog.Message("Sample if","Number is indeed 20!");  

else 

Dialog.Message("Sample if","Number is not 33!"); 
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end 

 

 2-3کلیک کنید. کادر پیغامی مشابه تصویر  Another if ی دکمهبرنامه را اجرا کنید و روی  .2

 خواهید کرد. را مشاهده

در  که شرط نادرست باشد. شود میوارد شده است، فقط زمانی اجرا  elseکدی که در قسمت 

مقایسه شده  1888است، اما چون در شرط با عدد   20برابر با  Numberاین حالت مقدار 

 .اجرا خواهد شد elseاست بنابراین شرط غلط است و کد نوشته شده در بخش 

 
 2 - 3 ریتصو

 : else ifبررسی چند شرط با دستور 

 ifو  elseبیش از یک حالت را مورد بررسی قرار دهید باید از ترکیب دستور  دیخواه یماگر 

 که برابری  میده یمرا به نحوی تغیر  Simple if. در مثال بعدی برنامه کنید استفاده

Number.را با چند عدد مختلف بررسی کند و نتیجه را نمایش دهد 

 else ifمثال: دستور 

 Button2 (Anotherمربوط به شی  On Clickکد درون رویداد ، Simple ifدر پروژه  .1

if:را به صورت زیر تغییر دهید) 

Number = 27; 

if (Number == 1000) then 

Dialog.Message("Sample if","Number is indeed 1000!");  

else if (Number == 27) then 

Dialog.Message("Sample if","Number is 27!"); 
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else 

Dialog.Message("Sample if","Number is neither 1000 or 27!"); 

end 

end 

 

 

 3 -3کادر پیغامی مشابه تصویر  کلیک کنید. Another if ی دکمهبرنامه را اجرا کنید و روی  .2

 را خواهید دید.

 
 3 - 3 ریتصو

است و  20با عدد برابر  Number، زیرا شوند میاجرا  else ifدستورات بخش جا در این 

 elseدرست خواهد بود. توجه داشته باشید که اگر شرط داخل  else ifبنابراین شرط داخل 

if  بخش های ، کد بود یمنیز غلطelse  شدند یماجرا. 

بررسی به سمت پایین  ifاز باالترین  ها شرطمتوالی،  else ifو  ifدر یک سری از دستورات 

. پس در شوند میو اولین عبارتی که درست ارزیابی شد، دستورات مربوط به آن اجرا  شوند می

داخل پرانتز قبل اگر شرط اول را به گونه ای تنظیم کنیم که درست باشد )برای مثال  ی برنامه

شرط ما  18از  Numberبودن  تر بزرگرا قرار دهیم که به علت  Number > 10عبارت 

دستورات شرط اول اجرا ، با وجود اینکه شرط دوم هم درست است (دیآ یمدر  آبدرست از 

 .رود یم ifو کنترل برنامه به اولین خط بعد از سری دستورات  شوند می

else if (Number == 27) then 
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Dialog.Message("Sample if","Number is 27!"); 

else 

Dialog.Message("Sample if","Number is neither 1000 or 27!"); 

end 

برای بررسی  ifرا به یک دستور  else if یها قسمتبه هر تعداد که بخواهید  توانید میشما 

به اولین دستور  AMSکه ذکر شد، هنگامی که  همان طوراما  مختلف اضافه کنید. یها حالت

if  ودارزیابی ش ؛ اگر عبارت داخل پرانتز درستکند میرسید شرط داخل آن را بررسی 

 elseو   ifو کنترل برنامه به اولین خط بعد از سری دستورات  شوند میاجرا  ifدستورات درون 

. این روند ادامه پیدا شود میارزیابی  else ifاولین . در غیر این صورت، عبارت مربوط به رود یم

تا برنامه به قسمتی از دستورات برسد که حاصل آن درست باشد. در این حالت  کند می

 .رود یم elseو   ifدستورات این قسمت اجرا شده و کنترل برنامه به بعد از دستورات 

یی را که احتمال درست بودنشان ها آن، بهتر است ها حالتنکته هنگام بررسی یک سری از 

برنامه هنگام اجرا، شرایط اضافی را  شود میاین مورد باعث بیشتر است، ابتدا بررسی کنید. 

 شود. اجرا تر عیسربررسی نکند و کد 

 تو در تو: ifدستورات 

دیگری  ifاز دستورات  ifدر داخل یک  توانید می، ifمتوالی از دستورات  ی استفادهعالوه بر 

 :استفاده کنید

n = 10;  

m = 13; 

 

if (m > n) then 

 if (m > 13) then 

 Dialog.Message("Notice","m= "..m); 

 end 

Dialog.Message("Notice","m> n"); 

end 
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دقت کنید که هر چه  دیالبته بانیست .  یتیمحدودتو در تو هیچ  ifدر استفاده از دستورات 

. بنابراین سعی کنید تا شود می تر مشکلباشد، درک آن های تو در تو در برنامه بیشتر  ifتعداد 

 های تو در تو را در برنامه کم کنید.  ifتعداد  توانید میجایی که 

 عملگر های مقایسه ای:

را با مقادیر مختلف برای استفاده در  ریمتغ کیبررسی برابر بودن  ی نحوهقبلی،  یها قسمتدر 

برای شرط  توانید میبسیار انعطاف پذیر است. شما  ifدیدیم. اما دستور  ifشرط یک دستور 

 بله یا خیر است: ها آنمثل موارد زیر استفاده کنید که پاسخ همه  ییها سؤالاین دستور از 

  آیاNumber  است؟ تر بزرگ 28از 

  آیاNumber  است؟ تر کوچک 28از 

  آیاNumber است؟ 28یا مساوی  تر بزرگ 

  آیاNumber است؟ 28یا مساوی  تر کوچک 

  آیاName  برابر باJavad است؟ 

برابر بودن یا مخالف بودن استفاده  یها شرطهنگام کار با متغیرهای رشته ای، معموالً از 

 استفاده کنید.ریاضی  یعملگرها تمام از توانید می. اما هنگام کار با متغیر های عددی کنند یم

 مخالف: عملگراستفاده از 

استفاده از این  ی نحوهتا کنون از عملگر مخالف استفاده نکرده ایم. بنابراین در مثال بعدی 

 عملگر را با متغیرهای رشته ای خواهیم دید.

 مخالف عملگرمثال: استفاده از 

 ایجاد کنید. if Demoیک پروژه جدید به نام  .1

را  Buttonو یک شی  Input، یک شی را مشاهده کردید Page1هنگامی که محیط طراحی  .2

را  Text. خاصیت بر روی صفحه قرار دهید (Objects)یا از منوی  Standardاز نوار ابزار 

را برابر با  Buttonشی  Textقرار دهید. سپس خاصیت  Robbinبرابر با  Inputبرای شی 

Check .قرار دهید 

آن  Script > On Clickقسمت  در Button1روی کلیک کردن  دو بارکد زیر را پس از  .3

 :کد را تایید کنید Okو با کلیک  بنویسید
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strName = Input.GetText("Input1"); 

if (strName ~= "Mehdi") then 

Dialog.Message("If Demo", "The name is *not* Mehdi."); 

end 

کلیک کنید. کادر پیغامی را  Check ی دکمهو روی اجرا کنید  F5برنامه را با کلید  .4

 نیست. Mehdiنام داخل جعبه متنی برابر با  دیگو یممشاهده خواهید نمود که 

 ی دکمه. هنگامی که کاربر روی شود مینوشته  =~به صورت  AMSعملگر مخالف در 

Check  اول متن درون کند میکلیک ،Input1  با خاصیتGetText  شود میبه دست آورده 

 .ردیگ یمو درون یک متغیر قرار 

strName = Input.GetText("Input1"); 

متغیر قرار گرفت، از عملگر مخالف درون مقدار درون متغیر که بعد از این که نام وارد شده 

این مقایسه برای اجرای  ی جهینترشته است با یک عبارت رشته ای دیگر مقایسه شده و 

 .شود میاستفاده  ifدستورات 

if (strName ~= "Mehdi") then 

Dialog.Message("If Demo", "The name is *not* Mehdi."); 

end 

داخل   ی جهینتکه  شوند میفقط در صورتی اجرا  ifکه گفتیم، دستورات درون  همان طور

صحیح باشد. ممکن است عملگر مخالف در ابتدا مقداری گیج کننده به نظر برسد اما پرانتز 

مخالف  strNameآیا مقدار "این است: شود میکه در این قسمت پرسیده  یسؤالتوجه کنید 

Mehdi بله، مقدار "به صورت  سؤال. در این حالت پاسخ "است؟strName  مخالف با

Mehdi که درست ارزیابی  به صورت بله است سؤالخواهد بود. بنابراین پاسخ این  "است

وارد کنید، مقدار شرط برابر با غلط  Input1در  Mehdi. دقت کنید که اگر مقدار شود می

 اجرا نخواهد شد. ifخواهد بود و دستورات 

وارد کنید، توجه کنید که حتماً این متن به  Input1را در  Mehdiمتن  دیخواه یماگر  نکته:

به صورت حروف بزرگ(. زیرا بررسی  G)شود میبررسی همان صورت که در کد نوشته شده 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 100  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

را  mehdiو اگر فرضاً عبارت  شود میشرط در این قسمت به صورت حساس به حروف انجام 

 .شود میوارد کنید، دو مقدار برابر نخواهد بود و مجدداً کادر متنی نمایش داده 

 استفاده از عملگرهای مقایسه ای:

بعدی عملگرها  یها مثالدر این بخش چهار عملگر مقایسه ای دیگر را معرفی خواهیم کرد. در 

 آشنا خواهید شد:

 (>) تر کوچکمثال: استفاده از عملگر 

به پروژه  Buttonو یک  Inputدر حال اجرا است آن را ببندید. یک  if Demoاگر برنامه  .1

 قرار دهید. Check Numbersبرابر با  Button2را در  Text. خاصیت اضافه کنید

  Properties ی پنجرهآن در  Nameنام شی وارد شده به خاصیت  ی مشاهدهبرای  یادآوری:

 مراجعه کنید.

آن  Script > On Clickدر قسمت  Button2کلیک کردن روی  دو بارکد زیر را پس از  .2

به  Properties ی پنجرهاز  توان میکد را تایید کنید.)هم چنین  Okو با کلیک  بنویسید

 دسترسی پیدا کرد(: Click Onرویداد 

Number  = Input.GetText("Input2"); 

Number = String.ToNumber(Number); 

if (Number < 27 ) then 

Dialog.Message("If Demo", "Is ‘Number’ less than 27? Yes!"); 

else 

Dialog.Message("If Demo", "Is ‘Number’ less than 27? No!"); 

end 

 Check Numbers ی دکمهوارد کنید و روی  Input2در برنامه را اجرا کنید. عددی را  .3

عدد وارد شده در  دیگو یم. کادر پیغامی را مشاهده خواهید کرد که به شما کلیک کنید

Input2 (4-3است یا نه؟)تصویر شماره  20از  تر بزرگ 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 101  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 4 - 3 ریتصو

. برای این کار ابتدا را به دست آورد Input2در این برنامه ابتدا باید مقدار عددی وارد شده در  

شامل عدد است. زیرا کاربر برنامه آزاد است که هر  Input2متن داخل  باید مطمئن شویم

متنی را در اینجا وارد کند و ممکن است متن وارد شده شامل هیچ عددی نباشد که در این 

. شود میو بقیه کد اجرا ن شود میبه یک عدد با شکست مواجه نامه در تبدیل آن حالت بر

تا اگر مقداری غیر از  بنابراین در این قسمت باید کدی را برای مدیریت این مورد وارد کنید

برابر با صفر شود، در غیر این صورت عدد وارد شده توسط  Numberعدد را وارد کرد متغیر 

 کاربر در آن قرار گیرد.

Number  = Input.GetText("Input2"); 

Number = String.ToNumber(Number); 

 

برای تبدیل یک رشته که شامل عدد است به یک عدد صحیح باید از دستور 

String.ToNumber که شامل عدد است دریافت ه را استفاده کنید. این دستور یک رشت

شامل عدد  شود می. اگر رشته ای که به این تابع فرستاده گرداند میکرده و عدد معادل آن را بر 

 .گرداند میغیر عددی باشد، تابع عدد صفر را بر  یکاراکترنباشد، یا حتی دارای 

 تر بزرگ Input2که عدد وارد شده در  کنید میبررسی  ifدستور  ی لهیوسدر بخش بعدی، به 

 .دیده یمنه و بر اساس آن پیغام مناسبی را به کاربر نمایش است یا  20از 

if (Number < 27 ) then 

Dialog.Message("If Demo", "Is ‘Number’ less than 27? Yes!"); 

else 

Dialog.Message("If Demo", "Is ‘Number’ less than 27? No!"); 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 102  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

end 
 20از  تر کوچککه عدد  شود میرا وارد کنید، گفته  20جالب اینجاست که اگر دقیقاً مقدار 

 تر کوچککه عدد  گرداند میفقط در صورتی مقدار درست را بر  تر کوچکنیست. زیرا عملگر 

را نیز شامل شود از عملگر  20عدد  خودشرط باال یا مساوی. برای این که  تر بزرگباشد نه 

 مساوی استفاده کنید که در مثال بعدی شرح داده شده است. تر کوچک

 (= > مساوی) تر کوچک مثال: استفاده از عملگر

را به  Button2مربوط به شی  On Clickکد موجود در رویداد  if Demo ی پروژهدر  .1

 صورت زیر تغییر دهید.

Number  = Input.GetText("Input2"); 

Number = String.ToNumber(Number); 

if (Number < 27 ) then 

Dialog.Message("If Demo", " Is ‘Number’ less than or equal to 27? 

Yes!"); 

else 

Dialog.Message("If Demo", " Is ‘Number’ less than or equal to 27? 

No!"); 

end 

 

 5 -3وارد کنید. کادر پیغامی مشابه تصویر  Input2را در  20حال برنامه را اجرا کنید و عدد  .2

 را مشاهده خواهید نمود.

 
 5 - 3 ریتصو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 103  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

تنها تفاوتی که این برنامه نسبت به برنامه قبلی دارد این است که شرط ، دیکن یممالحظه 

را وارد کنید،  20. یعنی اگر در ورودی متن عدد شود میرا نیز شامل  20خود عدد  ifدستور 

 خواهید کرد. را مشاهده 5 -3کادر پیغامی مشابه تصویر 

 را بررسی خواهیم نمود. ها آنکه در ادامه  باشند یمدو عملگر دیگر مشابه عملگرهای قبلی 

 مساوی تر بزرگو  تر بزرگمثال: استفاده از عملگر 

 Button2مربوط به شی  On Clickکد موجود در رویداد  ی ادامهدر  if Demo ی پروژهدر  .1

 .کد زیر را بنویسید

if (Number > 27 ) then 

Dialog.Message("If Demo", "Is ‘Number’ greater than 27? Yes!"); 

else 

Dialog.Message("If Demo", "Is ‘Number’ greater than 27? No!"); 

end 

 

if (Number >= 27 ) then 

Dialog.Message("If Demo", "Is ‘Number’ greater than or equal to 27? 

Yes!"); 

else 

Dialog.Message("If Demo", "Is ‘Number’ greater than or equal to 27? 

No!"); 

end 

 .وارد کنید Input2را در جعبه متنی  99اجرا کنید و مقدار  F5با فشردن کلید برنامه را  .2

کلیک کنید. سه کادر پیغام متوالی را مشاهده  Check Numbers ی دکمهسپس روی 

نیست. در کادر  20یا مساوی  تر کوچککه عدد  شود میخواهید کرد. در کادر پیغام اول گفته 

 20مساوی  تر بزرگو هم چنین  تر بزرگکه عدد  کنید میپیغام دوم و سوم به ترتیب مشاهده 

 است.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 104  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

مساوی عمل  تر کوچکو  تر کوچکساوی دقیقاً برعکس عملگر م تر بزرگو  تر بزرگ عملگر های

 Numberآیا  "به صورت  دیپرس یم if  که در این قسمت برای شرط یسؤاالت. کند می

 بر اساسخواهد بود که  "است؟ 20یا مساوی  تر بزرگ Numberآیا  "و "است؟ 20از  تر بزرگ

 اجرا خواهد شد. ifکد مربوط به شرط  ها آنپاسخ 

 : orو  andعملگرهای 

بررسی  if در بعضی از شرایط ممکن است بخواهید به جای یک شرط، چند شرط را در دستور

است یا نه و  18از  تر کوچکو  20از  تر بزرگ Numberبدانید آیا  دیخواه یم. برای مثال کنید

در این  نه. است یا "Stephanie "و یا  "Hamseda"برابر با  Nameدانید آیا ب دیخواه یمیا 

منطقی ترکیب کنید. در  orو  andرا به وسیله عملگرهای  ifدرون  یها شرط توانید میموارد 

 ی لهیوسترکیب چند شرط به  ی جهینترا خواهیم دی.  orمثال بعدی، روش استفاده از عملگر 

 برابر با درست باشد. ها شرطکه حداقل یکی از این عملگر فقط هنگامی درست است 

 orو  andمثال: استفاده از عملگر های 

 ایجاد کنید. And Or Demoپروژه جدیدی به نام  .1

را  Input1مربوط به  Textخاصیت به برنامه اضافه کنید.  Buttonو یک شی  Inputدو شی  .2

در   و قرار دهیدHamed را برابر با  Input2مربوط به  Textو خاصیت  hamsedaبرابر با 

قرار دهید. بعد از این تنظیمات   Or Checkرا برابر با  Button1شی  Textخاصیت آخر 

 باشد. 6 -3پروژه شما با ید مشابه تصویر 

 
 6 - 3 ریتصو

 Script > Onدر قسمت  Button1 ی دکمه  کلیک کردن روی دو بارکد زیر را پس از  .3

Click و با کلیک  آن بنویسیدOk کد را تایید کنید: 

strName1 = Input.GetText("Input1"); 

strName2 = Input.GetText("Input2"); 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 105  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

if (strName1 == "hamseda" or strName2 == " hamseda") then 

Dialog.Message("And Or Demo","One of the names is hamseda.");  

else  

Dialog.Message("And Or Demo","Neither of the names is hamseda."); 

end 

کلیک کنید. کادر پیغامی  Or Check ی دکمهاجرا کنید و روی  F5با فشردن کلید برنامه را  .4

 مشاهده خواهید کرد. 0 -3را مشابه تصویر 

 
 7 - 3 ریتصو

در کادر پیغام کلیک کنید تا به صفحه اصلی برنامه برگردید. حال متن داخل  Ok ی دکمهروی  .5

Input1  را بهHamed  و متنInput2  را بهhamseda  .ی دکمهمجدداً روی تغییر دهید 

Or Check  شامل  ها متنیکی از  دیگو یمکه  کنید میکلیک کنید. کادر پیغامی را مشاهده

hamseda .است 

داخل صفحه را به گونه ای تغییر  یها متنکلیک کنید و در صفحه اصلی  Okمجدداً روی  .6

کلیک کنید.  Or Check ی دکمهنباشد و روی  hamsedaشامل  ها آندهید که هیچ کدام از 

 نیست. hamsedaشامل  ها آنهیچ یک از  دیگو یمکادر پیغامی را مشاهده خواهید کرد که 

و معموالً در  شود می استفادهمنطقی  "یا"به عنوان  AMSدر  (با حروف کوچک) orعملگر 

ابتدا  On Click. در رویداد رود یمدو شرط متفاوت از هم به کار ، برای ترکیب ها شرطبررسی 

قرار  ها آنوارد کرده است را در  Input ی که کاربر در دوو مقادیر میکن یمدو متغیر تعریف 

 .میده یم

strName1 = Input.GetText("Input1"); 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 106  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

strName2 = Input.GetText("Input2"); 

با  ifرا در یک شرط  ها آن توانید می، ها به دست آوردید Inputر دو نام را از داخل هحال که 

ایجاد  ifکه شما در بخش شرط  یسؤالترکیب کنید. در این حالت  orاستفاده از عملگر 

 strName2است و یا مقدار  hamseda با برابر strName1آیا مقدار  "به صورت  کنید می

 Hamsedaکه برابر با خواهد بود. در این حالت هر یک از متغیرها  "است؟ hamsedaبرابر با 

 برابر با درست باشد. سؤالکه پاسخ  شود میباشد موجب 

if (strName1 == "hamseda" or strName2 == "hamseda") then 

Dialog.Message("And Or Demo","One of the names is hamseda.");  

else  

Dialog.Message("And Or Demo","Neither of the names is 

Hamseda."); 

end 

 منطقی: andاستفاده از عملگر 

منطقی است به جز این که برای درست بودن شرط آن، باید  orاین عملگر هم مانند عملگر 

)با حروف کوچک( نوشته  and، این عملگر به صورت شوند میدرست ارزیابی  ها شرطتک تک 

 .شود می

آن را برابر با  Textاضافه کنید، خاصیت  And Or Demo ی پروژهدیگری به  Buttonشی  .1

And Check در قسمت کلیک کرده و دو بار. سپس بر روی این کنترل قرار دهید Script > 

On Click  کنید:کد زیر را وارد 

strName1 = Input.GetText("Input1"); 

strName2 = Input.GetText("Input2"); 

if (strName1 == "hamseda" and strName2 == "hamseda") then 

Dialog.Message("And Or Demo", "Both names are hamseda.");  

else  

Dialog.Message("And Or Demo", "One of the names is not 

Hamseda."); 

end 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 107  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

کلیک کنید. کادر  And Check ی دکمهاجرا کنید و روی F5 برنامه را با فشردن کلید  .2

 نیست. hamsedaوارد شده شامل  یها متنیکی از  دیگو یما خواهید دید که به شما رپیغامی 

 – 3تغییر دهید، نتیجه ای مشابه تصویر  hamsedaرا به  Inputالبته اگر متن داخل هر دو  .3

 را خواهید دید. 0

را با هم مقایسه  ها آنرا به دست آوردید،  Inputموجود در  یها نامبعد از اینکه  در این مثال 

و  hamsedaبرابر با  strName1آیا " دیپرس یم and. در اینجا با استفاده از عملگر کنید می

strName2  برابر باhamseda هنگامی درست است که  سؤال. واضح است جواب این "است؟

 باشند. Hamseda ی کلمهمحتوی  Inputهر دو 

if (strName1 == "hamseda" and strName2 == "hamseda") then 

Dialog.Message("And Or Demo", "Both names are hamseda.");  

else  

Dialog.Message("And Or Demo", "One of the names is not 

hamseda."); 

end 

 
 8 - 3 ریتصو
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 108  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 منطقی: orو  andشتر در رابطه با عملگرهای یمطالب ب

این عملگرها  توانید می، اما دیا شدهآشنا  ها رشتهدر  orو  andتا کنون با استفاده از عملگرهای 

 را با اعداد نیز همانند زیر به کار ببرید:

X = 2; 

Y = 2.3; 

if (X == 2 and Y == 2.3) then 

Dialog.Message("Hello", "the conditions has been satisfied!");  

end 

 

if (X == 2 or Y == 2.3) then 

Dialog.Message("Hello", "the conditions have been satisfied!");  

end 

نیست. به  یتیمحدودهیچ  ifدر یک دستور   orو   andهم چنین در استفاده از عملگرهای 

 در برنامه خود دستوری مشابه زیر داشته باشید: توانید میعبارت دیگر 

if (X1 == 1 and X2 == 2 and X3 == 3 and X4 == 4) then 

Dialog.Message("Hello", "That’s quite an If statement!");  

end 

و درک  کاهد یمالبته باید توجه داشته باشید که استفاده زیاد از این عملگرها از خوانایی برنامه 

 استفاده کنید. ifکمتر در دستور  یها شرط. پس تا حد امکان باید از کند می تر مشکلآن را 

در این مواقع  در شرط خود استفاده کنید. orو  andاز چند عملگر  توانید میهم چنین 

اگر  دیخواه یمبا استفاده از پرانتزها این عملگرها را دسته بندی کنید. برای مثال  توانید می

باشد، دستورات داخل شرط اجرا شوند، در  35تا  25و یا بین  28تا  18مقدار متغیری بین 

 زیر استفاده نمایید: ifاز دستور  توانید میاین صورت 

if (X > 10 and X < 20) or (X > 25 and X < 35) then 

 دستورات

end 

 حلقه های تکرار

هنگامی که در حال نوشتن یک برنامه هستید ممکن است بخواهید یک عمل مشخا را 

مطلوب خود را دریافت کنید. مثالً ممکن است  ی جهینتچندین بار متوالی انجام دهید تا 
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فایل را از روی  18را حساب کنید و یا  ها آنعدد را فراخوانی کرده و مجموع  18بخواهید 

 درایوی بخوانید.

در این قسمت شما با  شود میاستفاده  ها حلقهدر برنامه نویسی، برای انجام این امور معموالً از 

 .دیشو یمکاربرد دارند آشنا  AMSکه در  ها حلقهسه دسته کلی از 

مشخصی اجرا  ی مرتبهتعداد  معموالً بهبه تعداد  ها حلقه: این دسته از forحلقه های  .1

 بار( 18)برای مثال: شوند می

 .ابندی یم: این حلقه معموالً تا هنگامی که نتیجه یک شرط درست شود ادامه while ی حلقه .2

شرط است با این تفاوت که  while ی حلقهعملکرد این حلقه نیز همانند : repeat ی حلقه .3

 .گردد میولی در این حلقه شرط در انتها بررسی  شود میدر ابتدا بررسی  while ی حلقه

 :forحلقه های 

که با هر سه  رود یمبسیار راحت است و به سه شکل به کار  for ی حلقهک نحوه کارکرد در

 زیر آشنا خواهیم شد. یها مثالدر شکل 

 1نوع  for ی حلقهمثال: ایجاد یک 

 ایجاد کنید. Loopsیک پروژه جدید به نام  .1

 به پروژه بیفزایید. Objectsاز منوی  xButtonو یک شی  ListBoxیک شی  .2

قرار دهید و اندازه پروژه را از منوی  For Loopبرابر با  xButton1را برای  Textخاصیت  .3

Project>Settings  و قسمتPage Size  گروه درDimensions  330برابر باx300 

 قرار دهید.

 .باشد 18 – 3شما باید مشابه تصویر  ی پروژه .4
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 9 - 3 ریتصو

کد زیر را  Script>On Clickدر قسمت کلیک کنید و  دو بار xButton1 ی دکمهبر روی  .5

 وارد کنید:

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

for i = 1, 10 do 

ListBox.AddItem("ListBox1", "I’m item "..i.." in the list!", ""); 

end 

 11 -3کلیک کنید. نتیجه ای مشابه تصویر  for Loop ی دکمهبرنامه را اجرا کنید و بر روی 

 را مشاهده خواهید کرد.
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 11 - 3 ریتصو

 موجود در لیست را پاک کند. یها تمیآتمام ابتدای کد مورد نظر ما دستوری نوشتم که 

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

 میخواه یمکه  دیگو یماستفاده نمودیم. این کلمه به برنامه  for ی کلمهبرای ایجاد حلقه از 

که بعد از این  ییها عالمت. تمام کلمات و یک حلقه با تعداد دفعات تکرار مشخا ایجاد کنیم

برای تعیین  .روند یمعملکرد این حلقه به کار  ی نحوه، برای مشخا کردن ندیآ یمکلمه 

از  ;آن مشخا کنیم.  این دو مورد با عالمت جلوی باید کارکرد این حلقه دو مورد را  ی نحوه

 .شوند مییکدیگر جدا 

برابر با یک عدد قرار داد. در قسمت اول باید متغیری از با نام دلخواه ایجاد کرد و مقدار آن را 

 1را مساوی با ( iشروع شود مقدار متغیرمان) 1شمارش از عدد  میخواه یمدر این مثال چون 

 .میده یمقرار 
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تا دوم باید تعیین کنیم که حلقه، شمارش را تا چه عددی ادامه دهد. در این مثال در قسمت 

و در هر بار شمارش دستور درون  ابدی یمقرار گیرد شمارش ادامه  18مساوی  iزمانی که متغیر 

 گردد میحلقه اجرا 

for i = 1, 10 do 

ListBox.AddItem("ListBox1", "I’m item "..i.." in the list!", ""); 

end 

 

 .باشند یم doهمیشه همراه با  forحلقه های نکته: 

در هر بار  iشمارنده متغیر  ی شماره ی اضافهدستور درون حلقه نیز عبارتی مشخا را به 

 .کند میشمارش به لیست اضافه 

، در حلقه اجباری نیست که مقدار شروع حلقه را عدد دیا شدهکه تا کنون متوجه  همان طور

 یک در نظر بگیرید.

 2نوع  for ی حلقهمثال: ایجاد یک 

 for Loopبرابر با ان را  Textدیگر به پروژه اضافه کنید و مقدار خاصیت  xButtonیک شی  .1

 اول قرار دهید. ی دکمهقرار دهید و آن را با کشیدن ماوس زیر   2

کد زیر را  Script>On Clickکلیک کنید و در قسمت  دو بار xButton2 ی دکمهبر روی  .2

 وارد کنید:

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

for i = 1, 10, 2 do 

ListBox.AddItem("ListBox1", "I’m item "..i.." in the list!", ""); 

end 

 12 -3کلیک کنید. نتیجه مشابه تصویر  for Loop 2 ی دکمهبرنامه را اجرا کنید و روی  .3

 د بود.خواه
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 11 - 3 ریتصو

بیان شد قسمتی سومی نیز دارد که  1ی که در مثال نوع تمنوع حلقه به غیر از دو قساین 

که  چه تغییری بکند.در مثال باال  iدر هر مرحله مقدار متغیر قسمت اول یعنی  کند میتعیین 

 .گردد میاضافه  iدر این مثال در هر بار شمارش دو واحد به مقدار متغیر 

از مقدار متغیر کم کرد و شمارش را به  توان میدر این نوع از حلقه  :شمارش معکوس

 صورت معکوس انجام داد به کد زیر دقت کنید:

for i = 10, 1, -1 do 

ListBox.AddItem("ListBox1", "I’m item "..i.." in the list!", ""); 

end 

و اعداد را  برسد 1تا اینکه به عدد  دهد یمانجام  1به سوی عدد  18این کد شمارش را از عدد 

 .کند میاز بزرگ به کوچک در لیست اضافه 

 3نوع  for ی حلقهمثال: ایجاد یک 
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که  ها دادهدر بین آرایه ای از  دیخواه یمزمانی کاربرد دارد که شما  for ی حلقهاین نوع از 

مشخا نیست جا به جا شوید برای مثال ممکن است بخواهید درون یک پوشه  ها آنتعداد 

 یی را که پسوند خاصی دارند لیست کنید.ها فایلبگردید و 

 for Loopان را برابر با  Textدیگر به پروژه اضافه کنید و مقدار خاصیت  xButtonیک شی  .1

 اول قرار دهید. ی دکمهقرار دهید و آن را با کشیدن ماوس زیر   3

کد زیر را  Script>On Clickکلیک کنید و در قسمت  دو بار xButton3 ی دکمهبر روی  .2

 وارد کنید:

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

files = File.Find("C:\\", "*.jpg", false, false, nil, nil); 

for index, address in pairs(files) do 

ListBox.AddItem("ListBox1", address, ""); 

end 

 13 -3کلیک کنید. نتیجه مشابه تصویر  for Loop 3 ی دکمهبرنامه را اجرا کنید و روی  .3

 د بود.خواه
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 12 - 3 ریتصو

که توسط کاربر  رود یمدر یک مسیر به کار برای جستجو  File.Find یعنیباال سطر دوم کد 

ی مشخا شده را بر ها فایلاین دستور آرایه ای از آدرس  شود مییا برنامه نویس مشخا 

 در ابن حلقه index. شود میما از آن جا شروع  ی حلقهسوم یعنی سطری که . سطر گرداند می

نیز  address. شود میتعداد دفعات تکرار حلقه در آن ذخیره شمارنده ای است که  متغیر

در خود نگه  addressمتغیری است که آدرس فایل مورد نظر در آرایه را با توجه به شمارنده 

 ی هیآرادوم در هم برابر با آدرس فایل  addressباشد  2برابر با  indexیعنی اگر  دارد یم

files باشد می .in pairs(files)  معنی این است که در آرایه ما  بهنیزfiles که با هر  باشد می

تعلق گیرد. سطر چهارم نیز  addressبار تکرار حلقه باید سطری از آن مطابق شمارنده به 

 .زدیر یمو در لیست  ردیگ یم addressآدرس بدست آمده را از متغیر  ی رشته

به عنوان پارامتر برای تابع  "\:C" ی رشته که می بنید به جای استفاده از  همان طور نکته:

File.Find  ی رشتهاز "C:\\"  به عنوان  \در زبان برنامه نویسی لوا کاراکتر . میا کردهاستفاده

را در  A " Sign ی رشته دیخواه یم، فرض کنید شود مییک کاراکتر کنترلی در نظر گرفته 
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است که برای مشخا کردن  "کنید. این رشته شامل کاراکتر  رهیذخیک متغیر رشته ای 

به حالت عادی این رشته را در یک متغیر رشته ای  توان می. پس نرود یمانتهای رشته به کار 

قبل از آن  \کتر ااز کارجزیی از رشته است، باید  ". برای اینکه به برنامه بگوییم کاراکتر قرار داد

جزیی  \کاراکتر  "\\:C" ی رشتهترتیب برای اینکه به برنامه بگوییم در  نیهم. به استفاده کنیم

بنویسیم. اگر  "\\:C"و رشته را به صورت به طور متوالی استفاده کنیم  \رشته است، باید دو از 

که شما انتهای رشته را مشخا  کند میتصور بنویسیم برنامه  "\:C"این عبارت را به صورت 

را در انتهای رشته به عنوان بخشی از رشته، به  "زیرا عالمت  کند میو خطا ایجاد  اید نکرده

 .کند میوب عنوان بخشی از عبارت محس

 while ی حلقه

هستند که  ییها حلقهی خود استفاده کنید، ها برنامهدر  توانید میکه  ییها حلقهنوع دیگری از 

 ها حلقهیکی از این نوع  while ی حلقه. شوند میتا زمان برقراری یک شرط مشخا اجرا 

و سپس در صورت درست بودن دستورات درون  شود میاست؛ شرط این حلقه در ابتدا بررسی 

 .گردد میحلقه اجرا 

 while ی حلقه: استفاده از مثال

آن را برابر با  Textو خاصیت  دیگری اضافه کنید xButtonیک شی  Loops ی پروژهبه   .1

while..do .قرار دهید 

 بروید و کد زیر را در آن بنویسید: xButton4مربوط  On Clickبه رویداد  .2

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

testvar = 10; 

while (testvar < 20) do 

testvar = testvar + 1; 

ListBox.AddItem("ListBox1", testvar); 

end 

 14 -3کلیک کنید. نتیجه ای را مشابه تصویر  while..do ی دکمهبرنامه را اجرا کنید و روی  .3

 مشاهده خواهید کرد:
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 13 - 3 ریتصو

و در صورت درست بودن  شود میدر ابتدا بررسی  while ی حلقهشرط  متیکه گف همان طور

از حلقه در غیر این صورت برنامه به اولین خط بعد  .کند میدستورات حلقه ادامه پیدا  ،آن

است یا نه؟ در  28کمتر از  testvarکه آیا مقدار  شود می. در این مثال ابتدا بررسی رود یم

 .شوند میصورتی که شرط درست باشد دستورات داخل حلقه اجرا 

while (testvar < 20) do 

testvar = testvar + 1; 

ListBox.AddItem("ListBox1", testvar); 

end 

 شود میاضافه  testvarعدد به مقدار متغیر 1اول اجرا شد  ی مرتبهبرای بعد از این که حلقه 

و پس از آن برنامه از  ابدی یمشود ادامه  28برابر با  testvarکه مقدار متغیر  یتا زماناین کار 

و در صورت وجود دستورات آن را اجرا  رود یمو به سطر بعدی  شود میدستورات حلقه خارج 

 .کند می
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تفاوتی ندارد. به عبارتی هر عبارتی که در  ifشرطی در این حلقه با دستور  یها عبارتنکته: 

نیز به کار ببرید. برای  whileحلقه  آن را به عنوان شرط توانید می کنید میاستفاده  ifدستور 

 به کد زیر دقت کنید: مثال

while (testvar >= 10 and testvar < 30) do 

testvar = testvar + 1; 

ListBox.AddItem("ListBox1", testvar); 

end 

 repeat.. until  ی حلقه

هایی است که تا زمان برقراری یک شرط  از حلقه whileی  حلقههمانند نیز  repeatی  حلقه

 .شود حلقه در آخر بررسی میبا این تفاوت که شرط این  شوند میاجرا 

 repeat ی حلقهمثال: استفاده از 

 repeatآن را برابر با  Textاضافه کنید و خاصیت  xButtonیک شی  Loops ی پروژهبه  .1

 قرار دهید.

 بروید و کد زیر را در آن بنویسید: xButton5مربوط  On Clickبه رویداد  .2

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

numLoopCount = 0; 

repeat 

 ListBox.AddItem("ListBox1", numLoopCount, ""); 

 numLoopCount = numLoopCount + 1; 

until numLoopCount == 10; 

 مشاهده خواهید کرد: 15 -3ای را مشابه تصویر  اجرا کنید. نتیجه F5پروژه را با فشردن کلید  .4
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 14 - 3 ریتصو

ادامه  9شروع شده و تا عدد  0شمارش از عدد  دینیب یم 15 – 3که در تصویر  همان طور 

شرط ما در انتها مورد نیست این بدان خاطر است که در این حلقه  18یافته است و شامل عدد 

قرار   18 برابر با numLoopCountبررسی قرار گرفته است و درست زمانی که مقدار متغیر 

جای متغیر را عوض کرد و قبل از  توان میالبته  گرفته است برنامه از حلقه خارج شده است.

 یریتأثدر تعداد شمارش حلقه  ییجا جابهقرار داد اما این  ListBox.AddItemور دست

هنگام اضافه شدن به لیست تغییر  numLoopCountمتغیر نخواهد داشت و فقط مقدار 

 خواهد کرد.

 :ردیگ یممورد بررسی قرار  until ی کلمهشرط این حلقه در پایان بعد از 

repeat 

 ListBox.AddItem("ListBox1", numLoopCount, ""); 

 numLoopCount = numLoopCount + 1; 

until numLoopCount == 10; 

 :حلقه های تو در تو

 ی حلقهر حین این که درون یک حلقه هستیم، در مواقعی ممکن است نیاز داشته باشیم د

و تقریباً همانند  ندیگو یم، حلقه های تو در تو ها حلقهجدید را شروع کنیم؛ به این نوع 

 .هستندتو در تو  ifدستورات 
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 مثال: استفاده از حلقه های تو در تو

 Nestedآن را برابر با  Textاضافه کنید و خاصیت  Loops ی پروژهبه  xButton یک شی .1

loop .قرار دهید 

 بروید و کد زیر را در آن بنویسید: xButton6مربوط  On Clickبه رویداد  .2

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

for i = 1 , 4 do 

 for x = 1 , 3 do 

 ListBox.AddItem("ListBox1", i..","..x, ""); 

 end 

end 

 

 مشاهده خواهید کرد: 16 -3ای را مشابه تصویر  اجرا کنید. نتیجه F5پروژه را با فشردن کلید  .3

 
 15 - 3 ریتصو

این کد کامالً مشخا است و جای ابهامی ندارد. حلقه اول)حلقه بیرونی( با استفاده از 

 3تا  1از  x ی شمارندهو حلقه دوم)حلقه درونی( با استفاده از  4تا  1از عدد  i ی شمارنده
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 ها آنکه  وجود دارد xو  iنی کدی برای نمایش مقدار متغیر های رو. در حلقه دکند میحرکت 

 :کند میرا به لیست اضافه 

for i = 1 , 4 do 

 for x = 1 , 3 do 

 ListBox.AddItem("ListBox1", i..","..x, ""); 

 end 

end 

 شود میدیگر شروع  ی حلقهدرون یک که حلقه ای در حلقه های تو در تو توجه داشته باشید 

ند در توان میدرونی ن ی حلقه. به عبارت دیگر کدهای مربوط به شود میدر همان حلقه نیز تمام 

بسته شدن حلقه درونی است. هنگامی نشانه  endخارج از حلقه قرار گیرند. در این مثال اولین 

ر ادامه . این تکراکند میرا سه بار اجرا  x ی حلقه شود می iکه برنامه برای اولین بار وارد حلقه 

به پایان برسد. به این ترتیب برنامه از هر دو حلقه خارج حلقه تکرار تا دفعات  کند میپیدا 

 .رود یمو به سطر بعدی  شود می

 :خروج زود هنگام از حلقه

تا انتها اجرا شود. مثالً در یک  for ی حلقهبرخی از مواقع، در برنامه نیازی نیست که یک 

با پیدا شدن آن مورد از حلقه خارج  دیخواه یمو  دیگرد یملیست به دنبال موردی خاص 

. در مثال بعدی کدی خواهید نوشت که به برنامه محض رسیدن به عددی خاص از حلقه شوید

 خارج شود.

 مثال: خروج زود هنگام از حلقه

 breakآن را برابر با  Textاضافه کنید و خاصیت  Loops ی پروژهبه  xButtonیک شی  .1

loop .قرار دهید 

 بروید و کد زیر را در آن بنویسید: xButton7مربوط  On Clickبه رویداد  .2

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

for i = 1 , 15 do 

 ListBox.AddItem("ListBox1", "item "..i, ""); 

 if i == 8 then 
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 break; 

 end 

end 

 مشاهده خواهید کرد: 10 -3ای را مشابه تصویر  اجرا کنید. نتیجه F5پروژه را با فشردن کلید  .3

 
 16 - 3 ریتصو

در یک به لیست  iو مقدار متغیر  itemپس از افزوده شدن مقدار شود  هر بار که حلقه اجرا می

مقدار است؟ یا نه؟ در صورتی که  0برابر با  iمقدار متغیر  ایآشود که  بررسی می ifدستور 

شکسته خواهد و برنامه به سطر بعد از حلقه  breakباشد حلقه توسط دستور  0برابر با  iمتغیر 

 کند. مراجعه می

 if i == 8 then 

 break; 

 end 

 .چنانچه شرط مورد نظر ما درست نباشد حلقه تا آخر ادامه خواهد یافت نکته:
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 از دستور زیر استفاده کنید: توانید می breakبه جای نکته: 

Application.ExitScript(); 

ولی  شود میاین است که در این دستور از کل بلوک خارج   breakتفاوت این دستور با دستور 

 . شود میفقط از حلقه مورد نظر خارج  breakدستور 

 :حلقه های بی نهایت

ایجاد کنید که بی نهایت بار اجرا شوند. به عبارت  ییها حلقه توانید می، ها حلقههنگام ایجاد 

 دیگر هنگامی که شروع شوند هیچ وقت تمام نشوند. به حلقه ایجاد شده در کد زیر دقت کنید:

testvar = 1; 

while (testvar > 0) do 

ListBox.AddItem("ListBox1", testvar); 

testvar = testvar + 1; 

end 

است  تر بزرگاست و چون از صفر  1برابر با عدد   testvar ی شمارندهبا شروع حلقه مقدار 

 2و برابر با  کند میبعد از اجرای دستورات حلقه شمارنده تغییر  شود میحلقه برای بار اول اجرا 

همان . شود میاست، حلقه مجدداً اجرا  تر بزرگاز صفر  2نیز چون عدد  مرحله. در این شود می

، رسد ینماز صفر  تر کوچکاین حلقه هیچ گاه به عددی  ی شمارنده، کنید می مشاهدهکه  طور

. در این حین ممکن شود میپس شرط حلقه همواره درست است. این حلقه بی نهایت بار اجرا 

. در چنین شرایطی اگر ویندوز شما پاسخ ندهد یها کیکلاست برنامه توقف کند و یا اینکه به 

 ی نهیگزو انتخاب  Taskbarبا راست کلیک روی  توانید میشما به طور خودکار برنامه را نبندد 

Start Task Manager  ببندید و یا ممکن است در صورت  10 -3برنامه را مطابق تصویر

 کردن ویندوز نمایید. Restartاقدام به  Task Managerعدم اجرای 
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 17 - 3 ریتصو

 

 

 (Functionآشنایی با تابع )

یعنی قطعه کدی که قابلیت فراخوانی دارد و باعث سرعت بخشیدن و دقت در  AMSدر تابع 

. توابع به غیر از اسمشان معموالً دارای قسمتی هستند که پارامتر نام دارد شود میبرنامه نویسی 

تا کار مورد نظر بر روی آن  شود میو با اجرای تابع آن پارامتر به دستورات داخل تابع فرستاده 

 انجام گیرد.

هر مقداری باشد  تواند میحال این مقدار  شود مییعنی مقداری که به یک تابع فرستاده  پارامتر

 از قبیل: رشته، عدد و ... . 
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که مشخا کننده توابع نوشته شده توسط  شود می function ی واژهبرای تعریف تابع از 

 .باشد میبرنامه نویس 

که در منوی  شود مینوشته  Globalsکد نویسی  ی پنجرهمعموالً تابع در  AMSدر نکته: 

Projects > Global Function… .قابل دسترس است  

با توابع به صورت  ها مثالو در فصل بعدی در  میکن یمدر اینجا فقط به یک کد مثال بسنده 

 عملی بیشتر آشنا خواهید شد.

function MessageBox(Title, Message) 

Dialog.Message(Title,Message); 

end 

ایجاد کردیم با دو پارامتر با  MessageBoxکنید تابعی به نام  که مشاهده می همان طور

را نوشتیم که  Dialog.Message؛ سپس در داخل تابع دستور Messageو  Title یها نام

و مقدار Title است؛ سپس مقدار عنوان آن را برابر با پارامتر ی یک کادر پیغام  نمایش دهنده

جایی که  در باید ،تابععریف تقرار دادیم و در انتها بعد از پایان  Messageپیام آن را برابر با 

 نماییم.آن را فراخوانی  نیاز است

MessageBox("Hello", "How are you ?!"); 

از نوع  تواند میهنگام فراخوانی تابع باید مقدار پارامترها را نیز تعیین کنیم که بسته به نیاز ما 

 رشته، عدد، بولین و ... است.

در تابع مثال ما نیاز به متنی داریم که به کاربر نشان دهیم پس در هنگام نوشتن کد فراخوانی 

( و MessageBox) میسینو یمکه ابتدا نام تابع را  کنیم استفادهاز رشته  بایست میتابع 

را به جای عنوان کادر  Hello ی کلمه. ابتدا میکن یمسپس مقدار پارامترها را به ترتیب وارد 

را به جای متن کادر پیغام وارد  !? How are youو سپس عبارت  میکن یمپیغام وارد 

 .میکن یم

function MessageBox(Title, Message) 

Dialog.Message(Title,Message); 

end 

MessageBox("Hello", "How are you ?!"); 
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و پس تایید کد، قرار دهیم  xButtonیک شی  On Clickرویداد  اگر ما این کد را درون

به مورد نظر ابتدا تابع پارامترها را  xButtonبرنامه را اجرا کنیم ؛ با کلیک کردن روی شی 

 .کند میو سپس دستور درون خود را اجرا  کند میدرون خود ارسال 

وجه اجرا توجه داشته باشد که تا زمانی که یک تابع فراخوانی نشود کد درون آن به هیچ 

 نخواهد شد.

 به مقدار)های( بازگشتی اشاره کرد. توان میاز دیگر امکانات تابع 

برای مثال شما نیاز به محاسبه چند عدد با فرمولی خاص دارید .برای جلوگیری از تکرار کد 

 :میسینو یممحاسبه تابع را  هر باربرای 

function Func(x, y) 

t=(x*2)*(y+2) ; 

return t; 

end 

 

 شود میاین تابع به صورت زیر فراخوانی 

My_Var= Func(5,12); 

 . ردیگ یمقرار  My_Varدر  148پس مقدار 

 :شود میحال در بعضی توابع نیاز به بازگردانی چند متغیر داریم که به صورت زیر نوشته 

function Func(x, y) 

t=(x*2)*(y+2) ; 

s=(x*2)*(y) 

return t,s; 

end 

 My_Var2و مقدار  148برابر  My_Varکه مقدار  باشد میاین تابع به صورت زیر  یفراخوان

 است : 128برابر 
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My_Var , My_Var2 = Func(5,12); 
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 : توابع سراسری اصلی

 Globalدر  ها آنکه با استفاده از  باشند یماز پیش تعیین شده     Amsبرخی از توابع در 

Function  میپرداز یم ها آن کیهر که به توضیح مختصر  شود میعملیاتی در برنامه انجام . 

 

1.g_OnSystemTrayMenu (number X, number Y) 

 .کند میرا فعال  System Tryاین تابع امکان کلیک راست بر روی آیکون پروژه در 

function g_OnSystemTrayMenu(X, Y) 

   tblMenu = {}; 

   tblMenu[1] ={}; 

   tblMenu[1].Text = "&Ams "; 

   tblMenu[1].ID = 100; 

   tblMenu[1].Checked = false; 

   tblMenu[1].Enabled = true; 

   tblMenu[1].SubMenu = {}; 

   tblMenu[1].SubMenu[1] = {}; 

   tblMenu[1].SubMenu[1].Text = "&VaSvA3"; 

   tblMenu[1].SubMenu[1].ID = 101; 

   tblMenu[1].SubMenu[1].Checked = false; 

   tblMenu[1].SubMenu[1].Enabled = true; 

   tblMenu[1].SubMenu[2] = {}; 

   tblMenu[1].SubMenu[2].Text = " &AutoPlay"; 

   tblMenu[1].SubMenu[2].ID = 102; 

   tblMenu[1].SubMenu[2].Checked = false; 

   tblMenu[1].SubMenu[2].Enabled = true; 

 

   result = Application.ShowPopupMenu(X, Y, tblMenu, 

TPM_RIGHTALIGN, TPM_BOTTOMALIGN, true, false); 
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   if(result ~= -1)then 

       Dialog.Message("Menu Item Selected",result); 

   end 

end 

 

 

2. QueryAllowProjectClose ( ) 

 سؤالکلیک بر روی دکمه ضربدر باالی پنجره اجرا شده  و برای پرسش  هنگامدر این تابع 

 .ردیگ یمبرای خروج از نرم افزار مورد استفاده قرار 

function QueryAllowProjectClose() 

    result= Dialog.Message("Application Exit", "Are you sure that you 

want to quit?", MB_YESNO, MB_ICONEXCLAMATION, 

MB_DEFBUTTON1); 

    --if they choose yes  

    if result == IDYES then 

        --allow the app to close 

        return true; 

    else 

        --cancel close 

        return false; 

    end 

end 

 

3. g_OnGetMinMaxInfo ( ) 

این تابع میزان حداکثر و حداقل طول و عرض را ، پروژه اندازهدر صورت فعال بودن تغییر 

 .کند میتعیین 
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function g_OnGetMinMaxInfo() 

tbReturn = {}; 

tbReturn.MinX = 150; 

tbReturn.MinY = 150; 

tbReturn.MaxX = 990; 

tbReturn.MaxY =730; 

 

return tbReturn; 

end 

 

4. QueryAllowDialogClose (string DialogName ) 

 سؤالکلیک بر روی دکمه ضربدر باالی دیالوگ اجرا شده  و برای پرسش  در هنگاماین تابع 

 .ردیگ یمبرای بستن دیالوگ مورد استفاده قرار 

function QueryAllowDialogClose(strDialogName) 

result= Dialog.Message("Close Dialog", "Are you sure that you want 

to close the dialog?", MB_YESNO, MB_ICONEXCLAMATION, 

MB_DEFBUTTON1); 

--if they choose yes  

if result == IDYES then 

--allow the dialog to close 

return true; 

else 

--cancel close 

return false; 

end 

end 

 

5. boolean g_OnUpdateMenuEnabled (number CommandID, table 

ItemInfo) 

نیاز به فعال و غیر فعال کردن یک منو داشته باشید مورد استفاده قرار  که یدر صورتاین تابع 

 .ردیگ یم
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function g_OnUpdateMenuEnabled(CommandID,tblInfo) 

-- Disable command 2000 

if (CommandID == 2000) then 

return false; 

else 

return true; 

end 

end 

 

6. boolean g_OnUpdateMenuCheck (number CommandID, table 

ItemInfo) 

 .دیآ یمنوع عالمت دار بودن منو با این تابع به دست 

function g_OnUpdateMenuCheck(CommandID,tblInfo) 

    -- Uncheck command 2000 

    if (CommandID == 2000) then 

        return false; 

    else 

        return true; 

    end 

end 
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 ها هیآرا :فصل چهارم

استفاده از متغیرها مانند متغیرهای رشته ای و عددی را مشاهده  ی نحوهقبلی  یها فصلدر 

ی پیچیده تر نیاز ها برنامهداده ای بسیار پرکاربرد هستند، اما  یها نوعبا وجود اینکه این کردید. 

 . استفاده کنند ها هیآرااز  که دارند

 :میشو یمآشنا موارد زیر  ادر این فصل ب

 ها هیآرا 

  به عنوان پارامتر ها هیآراانتقال 

  ی حلقهاستفاده از for  ها هیآرادر 

  به عنوان یک پارامتر برای توابع ها هیآرااستفاده از 

  ها هیآرامعکوس کردن 

 :مفهوم آرایه

نیازها در برنامه نویسی  نیتر یعمومیکی از  و مرتبط به هم نگهداری لیستی از اطالعات مشابه

که  باشند یم ها دادهلیستی از  ها هیآرااستفاده کنید.  ها هیآرااز  بایست میبرای این کار . است

در زبان لوا این دلیل است که  معموالً به ی کلمه. به کار بردن باشند یمهمه از یک نوع  معموالً

 تعریف کرد. دادهیک آرایه را به صورت لیستی از چندین نوع  توان می

 :ها هیآراتعریف و استفاده از 

که بتواند  کنید می، در حقیقت متغیری ایجاد کنید میآرایه تعریف  کیبرنامه هنگامی که در 

 در خود نگهداری کند.بیش از یک عنصر را 

اگر بخواهید یک متغیر را به صورت آرایه تعریف کنید باید در قسمت نوع داده ای متغیر از 

 استفاده کنید. برای مثال به کد زیر دقت کنید: {}عالمت 

strFriends = {}; 
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 2با استفاده از اندیسبه تک تک عناصر آن  توانید می هنگامی که آرایه یک آرایه را ایجاد کردید

و شماره آخرین  1. اندیس عناصر یک آرایه همواره عددی بین دسترسی پیدا کنید عنصر آن

 عنصر آرایه است.

قرار دهید باید از  aliبرابر با را  strName ی هیآرا  برای مثال اگر بخواهید مقدار عنصر سوم

 کد زیر استفاده کنید:

strName[3] = “ali”; 

ید برای از همین روش استفاده نمای توانید میبرای دسترسی به مقدار یک عنصر از ارایه هم 

 مثال:

strName = {“A”,”B”,”C” }; 

Dialog.Message("Table", strName[3]); 

 

عناصر آرایه را تغییر دهید، بقیه عناصر تغییری که اگر یکی از مهم در اینجا است  ی نکته

 نخواهد کرد. برای مثال اگر کد زیر را در برنامه به کار ببرید:

strName[3] = "F"; 

 خواهد بود. Bهم چنان برابر با  strName[2]مقدار متغیر 

بهتر است پروژه ای با استفاده از  کنند یمو اینکه چگونه کار  ها هیآرابرای اینکه بهتر فهمیدن 

 بنویسیم. ها آن

 مثال: تعریف و استفاده از یک آرایه

 ایجاد کنید. My Tableرا اجرا کنید و یک پروژه جدید به نام  AMSنرم افزار  .1

 قرار دهید. 300x300برابر با  …Project>Settingsپروژه را از منوی  ی اندازه .2

را برای  Textبه پروژه اضافه کنید و خاصیت  xButtonو یک شی  ListBoxیک شی  .3

xButton1  را برابر باArray Elements .قرار دهید 

آن کد  Script>On Clickکلیک کنید و سپس در رویداد  دو بار xButton1روی کنترل  .4

 :تایید کنید Okو با  زیر را وارد کنید

                                                             
 

 شماره  -4
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strFriends = {}; 

strFriends[1] = "Hamed"; 

strFriends[2] = "Javad"; 

strFriends[3] = "Mohsen"; 

strFriends[4] = "Soheyl"; 

strFriends[5] = "Farshid"; 

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

ListBox.AddItem("ListBox1", strFriends[1], ""); 

شی  کلیک کنید. Array Elements ی دکمهاجرا نمایید و روی  F5برنامه فشردن کلید  .5

ListBox1  با نامRobbin  (1 – 4)تصویر  .شود میپر 

 
 1 - 4 ریتصو

عنصر از نوع  5و سپس  تعریف نمودیم strFriendsابتدای کار یک آرایه تعریف به نام  بررسی:

 .رشته به آن افزودیم

به هر یک از عناصر آن با  یمتوان میو  میا کردهعنصر ایجاد  5آرایه ای به طول به این ترتیب 

استفاده از اندیس آن دسترسی پیدا کنیم. برای دسترسی به یک عنصر خاص باید اندیس آن را 

 .باشند یمهمان شماره عنصرها در آرایه  ها سیاند داخل کروشه بعد از نام آرایه بیاورید.

 strFriends[1] = "Hamed"; 
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 135  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

همان طور که برای مقدار دهی به یک عنصر باید از اندیس آن استفاده کنید برای دسترسی به 

موجود در از اندیس آن استفاده کنید. در این برنامه، مقدار  توانید میمقدار آن عنصر از آرایه نیز 

 :دیده یماست را به کاربر نمایش  ("Robbin") اولین مقدار آرایه یکم را که برابر با ی خانه

ListBox.AddItem("ListBox1", strFriends[1], ""); 

 :for ی استفاده از حلقه

. این نوع باشد می for ی حلقه، به کار بردن ها هیآراتفاده از اس یها روش نیتر متداولیکی از 

خواهید کرد که چگونه  مالحظهدر مثال بعدی  م.یرا در فصل سوم با هم آموخت ها حلقه

 استفاده کنیم. ها هیآرادر  ها حلقهیم از این توان می

 ها هیآرابا  for ی مثال: استفاده از حلقه

 Propertiesتا پنجره  کلیک کنید دو بار 2-4پروژه مطابق با تصویر بر روی قسمت خالی  .1

 .3پروژه نمایان شود 1مربوط به صفحه 

 تایید کنید: Okبنویسید و با  Script>On Showکدهای زیر را در قسمت  .2

strFriends = {}; 

strFriends[1] = "Hamed"; 

strFriends[2] = "Javad"; 

strFriends[3] = "Mohsen"; 

strFriends[4] = "Soheyl"; 

strFriends[5] = "Farshid"; 

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

for index , strName in pairs(strFriends) do 

ListBox.AddItem("ListBox1", strName, ""); 

end 

                                                             
 

 به این قسمت دسترسی پیدا کنید. Propertiesی  توانید با استفاده از پنجره . هم چنین می5
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 2 - 4 ریتصو

 پروژه( 1ی  )قسمت خالی صفحه 

 
 3 - 4 ریتصو

 (Propertiesی  در پنجره Script>On Show یسیکد نو)محیط  3 -4تصویر 

 (4 -4.)تصویر این کد نویسی را مشاهده کنید ی جهینتتا برنامه را اجرا کنید  .3

 
 4 - 4 ریتصو

اول پروژه  ی صفحهدر این مثال ما کدی نوشتم که به محض نمایش داده شدن  بررسی مثال:

مورد نظر  ی صفحه On Showکدهایمان را در رویداد  بایست میاجرا شوند برای این کار 

 کردید. را مشاهده 3 -4بنویسیم که در تصویر 
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کدهای مربوط به تعریف آرایه و مقدار دهی عناصر آرایه نیازی به توضیح ندارند و فقط به 

 :میپرداز یمدر آرایه استفاده شده که  forبررسی دستور 

 ها رشتهدر بین عناصر یک آرایه از  for ی حلقهچگونه یک  که دیکردمشاهده  3در فصل 

ی  یک متغیر بعد از شمارنده کنیم. . در این مثال هم همان مراحل را تکرار میکند میحرکت 

index  میکن یمتعریف(strName)  و آن را برای دسترسی به تک تک عناصر آرایه مورد

 .میده یماستفاده قرار 

و تا رسیدن به آخرین عنصر در آرایه بین تمام  کند میاز عنصر اول آرایه شروع  forی  لقهح

  از عنصری که در متغیر کنترل کننده توانید میدر هر بار تکرار حلقه . شود میعنصرها جا به جا 

 .میکن یمقرار گرفته است استفاده کنید. در این مثال این مقدار را به لیست اضافه 

for index , strName in pairs(strFriends) do 

ListBox.AddItem("ListBox1", strName, ""); 

end 

 :به عنوان پارامتر ها هیآراانتقال 

ممکن است نیاز داشته باشید یک آرایه را که دارای چندین عنصر است به  ها حالتدر برخی از 

 انجام این عمل را خواهیم دید. ی نحوهعنوان یک پارامتر به یک تابع بفرستید. در مثال بعد، 

 به عنوان پارامتر ها هیآرامثال: انتقال 

و یک  Listbox. یک شی ایجاد کنید   Arrays as Parametersجدید با نام  ی پروژه یک .1

 Arraysبرابر با xButton1برای  را Textو خاصیت  به پروژه اضافه کنید xButtonو شی 

as Parameters  .قرار دهید 

ی  پنجره Script>On Showدر قسمت و پروژه دو بار کلیک کنید  بر روی قسمت خالی .2

Properties کد زیر را وارد کنید: 

strFriends = {}; 

strFriends[1] = "Hamed"; 

strFriends[2] = "Javad"; 

strFriends[3] = "Mohsen"; 

strFriends[4] = "Soheyl"; 
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strFriends[5] = "Farshid"; 

function AddItemsToList(arrayList) 

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

 for index , strName in pairs(strFriends) do 

 ListBox.AddItem("ListBox1", strName, ""); 

 end 

end 

 

 کد زیر را وارد کنید: Script > On Clickبار کلیک کنید و در رویداد  دو xButton1روی  .3

AddItemsToList(strFriends); 

کلیک کنید. نتیجه ای مشابه  Arrays as Parameters ی دکمهبرنامه را اجرا کنید و روی 

 را مشاهده خواهید نمود. 4 -4تصویر با 

مربوط به  6اول پروژه تا سطر  ی صفحهدر  On Showکد وارد شده در قسمت  بررسی مثال:

رو به  function ی واژهشما با  0. در سطر باشد می strFriends ی هیآراتعریف و مقدار دهی 

به کار رفته است که دارای یک  AddItemsToListرو هستید، این واژه برای تعریف تابع 

به مربوط و در مثال  است. کد درون تابع هم مشخا باشد می arrayListمتر به نام راپا

 و نیازی به توضیح مجدد آن نیست.. آن را بررسی کردیم ها هیآرابا  for ی استفاده از حلقه

 هم کد فراخوانی تابع را نوشتیم: xButton1مربوط به  On Clickدر رویداد 

AddItemsToList(strFriends); 

تا دستورات درون خود را روی آن اعمال  میفرست یمرا به تابع  strFriendsبا این کار ما آرایه 

 نماید.

 :ها هیآرامرتب سازی 

. در میکن یمبدان نیاز پیدا  ها هیآرایکی از مواردی است که در حین کار با  ها هیآرامرتب کردن 

 آشنا خواهید شد. ها هیآرامثال بعدی با چگونگی مرتب سازی 

 ها هیآرامرتب سازی  مثال:
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و خاصیت اضافه کنید  Parameters  Arrays asی  پروژهدیگر به  xButtonیک شی  .1

Text  آن را برابر باSorting Arrays قرار دهید. 

 کد زیر را وارد کنید: Script > On Clickدو بار کلیک کنید و در رویداد  xButton2روی  .2

-- Sort the array 

Table.Sort(strFriends); 

-- List your friends 

AddItemsToList(strFriends); 

مشاهده خواهید کرد که کلیک کنید.  Sorting Arraysی  برنامه را اجرا کنید و روی دکمه .3

 .اند شدهلیست اسامی موجود در آرایه به صورت الفبایی مرتب 

 دستورکند  ها به ما کمک می که برای کار با آرایه AMSدستورات یکی از بررسی مثال: 

Table.Sort دستورکه زیر مجموعه ای از  باشد می Table دستور . باشد میTable.Sort 

 ها آن، آرایه را به عنوان یک پارامتر دریافت نماید و سپس بر حسب نوع داده ای ها هیآرا تواند می

 ها آنبه مرتب سازی الفبایی  آرایه عناصر  رشته ای بودنمرتب کند. که در این مثال به علت 

 اقدام نموده است.

 :ها هیآرامعکوس کردن 

که یک آرایه را به صورت معکوس یعنی از آخر به  میکن یمنیاز پیدا  ها برنامهگاهی اوقات در 

 ،به غیر از پارامتر آرایه Table.Sort دستوربرای این کار  AMSاول مرتب سازی نماییم. در 

 معکوس کردنآن تابع اقدام به  بر اساسیک تابع را نیز به عنوان پارامتر دریافت کند و  تواند می

 را خواهیم دید. ها هیآرادر مثال بعدی نمونه ای از معکوس کردن  .آرایه نماید

 معکوس کردن یک آرایه مثال:

اضافه کنید و خاصیت  Parameters  Arrays asی  دیگر به پروژه xButtonیک شی  .1

Text  آن را برابر باDescending Arrays .قرار دهید 

کد زیر را وارد  Script > On Clickدو بار کلیک کنید و در رویداد  xButton3روی بر  .2

 د:کنی

function sorter(v1,v2) 
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    if (v1 > v2)then 

        return true; 

    else 

        return false; 

    end 

end 

-- Sort the array 

Table.Sort(strFriends, sorter); 

AddItemsToList(strFriends); 

کلیک کنید. مشاهده خواهید کرد  Descending Arrays ی دکمهبرنامه را اجرا کنید و روی  .4

 (5 -4)تصویر  .اند شده از آخر به اول مرتب  بر حسب الفبا موجود در آرایهکه لیست اسامی 

 
 5 - 4 ریتصو

و هر کدام که  کند میدو مقدار را با هم مقایسه  sorterاین کد با استفاده از تابع  بررسی مثال:

یا  falseو در غیر این صورت مقدار  گرداند مییا همان صحیح را بر trueباشد مقدار  تر بزرگ

که  ایم دادهقرار  Table.Sortرا در دستور  sorter. سپس ما تابع گرداند میهمان غلط را بر 

ما از آخر به اول مرتب شود چون در اینجا مقدار آرایه رشته است  ی هیآرا شود میاین امر باعث 

یعنی هر حرفی ردیف الفبایی آن باالتر باشد. به عبارتی دیگر این  تر بزرگبه همین دلیل مقدار 

  دستور مرتب سازی به صورت معکوس انجام گیرد. شود میتابع باعث 

از  توانید میبه جا شوند  آن جا یها فیرداگر خواستید آرایه ای را معکوس کنید بدون اینکه 

 .آخر به اول مرتب کنیداز استفاده کنید و آرایه را  forی  حلقه

www.booknama.com

http://www.vasva3.com/
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=443
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2


 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 141  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 برای مثال به کد زیر دقت کنید:

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

for i = Table.Count(strFriends), 1, -1 do 

ListBox.AddItem("ListBox1", strFriends[i], ""); 

end 

که در فصل قبل با آن آشنا شدیم. مقدار  میریگ یممعکوس کمک  ی در این کد ما از حلقه

؛  برای گرفتن تعداد کل عنصر های آرایه میده یمرا برابر با تعداد کل عناصر آرایه  i ی شمارنده

که حلقه تا آن ادامه  عنصری نیتر کوچک. سپس میکن یماستفاده  Table.Countاز دستور 

به  1یعنی حلقه از تعداد کل خود باید تا عدد  شود می 1که  میکن یمخواهد داشت را تعیین 

د. هم چنین الزم است به حلقه بگوییم که در هر بار تکرارش چند صورت معکوس حرکت کن

بار که  یعنی اینکه هر میکن یمرا تعیین  -1واحد از تعداد کل کم کند که بر حسب نیازمان 

عنصر حرکت  نیتر کوچکو به سمت  کند مییک واحد از تعداد کل کم  شود میحلقه تکرار 

 .کند می
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 یرویدادمتغیرهای پیش فرض و متغیرهای فصل پنجم: 

در این فصل با دو نوع دیگر از متغیرها در . دیا شدهتا کنون با متغیرهای رشته ای و عددی آشنا 

AMS  و  باشند یمبا شروع برنامه تا پایان آن قابل استفاده  ها آنآشنا خواهید شد که برخی از

همانند فشردن یک کلید از متغیرهایی هستند که در هنگام وقوع یک رویداد برخی دیگر 

  .باشند یمقابل استفاده صفحه کلید 

 :میشو یمدر این فصل با موارد زیر آشنا 

  متغیرهای سراسری 

 رویدادها 

 متغیرهای رویدادی 

 :(Global variables)متغیرهای سراسری 

و  اند شدهبه صورت قراردادی از قبل تعریف  ها آنمتغیرهایی وجود دارند که مقادیر  AMSدر 

زیرا با  نامند یمسراسری  این متغیرها را متغیرهای را به نوعی شبه ثابت نامید ها آن توان می

آشنا  رهایمتغ نیابرای این که بیشتر با  .باشند یمشروع برنامه این متغیرها نیز قابل استفاده 

 شوید به مثال زیر دقت کنید:

 مثال: متغیرهای سراسری

، هم چنین اندازه آن قرار دهید Global variablesنام آن را  پروژه جدید ایجاد کنید و یک  .1

 (.Project > Settingsقرار دهید) 400x200را برابر با 

 اضافه کنید. پروژهبه  Inputیک شی  Objectsاز منوی  .2

کد زیر را  Script>On Showدو بار کلیک کنید و در قسمت بر روی قسمت خالی پروژه  .3

 :کد را تایید کنید Okو با  وارد نمایید

Input.SetText("Input1", _SourceFolder); 

 را مشاهده خواهید کرد. 6 -4تصویر ای همانند   نتیجه ،پروژه را اجرا کنید .4
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 1 - 5 ریتصو

در  رادر این مثال ما فقط یک سطر کد نوشتیم که آن هم کدی است که متنی  بررسی مثال:

، نکته مهم همین متن ورودی است که به کند میوارد  Input1 یعنیبرنامه ورودی متن 

نیست و  ""و درون عالمت  SourceFolder_یعنی صورت یک متغیر نوشته شده است 

پس متن  ایم دادهتغیر نسبت ننویسی هیچ مقداری را به این م کدآن که ما در حین  تر جالب

ز پیش تعریف از کجا آمده است؟ جواب ساده است این متغیرها به صورت ا Input1موجود در 

. به این گردد میشده در برنامه موجود هستند و توسط برنامه نویس یا اتوران نویس تعیین ن

متغیر سراسری  .ندیگو یم Global variablesگونه متغیرها متغیر سراسری یا 

_SourceFolder  یعنی همان مسیری که  رود یمبرای گرفتن مسیر فایل اجرایی به کار

 .گردد میپروژه از آن جا اجرا 

 ها آنرا به کار بگیرید اما تعداد  ها آنتا اینجا با متغیر سراسری آشنا شدید و توانستید یکی از 

به ادامه مطلب  ، برای آشنایی با دیگر متغیرهای سراسریشود میفقط به یک یا دو مورد ختم ن

 .توجه کنید

_AutoTabOrder : در حالت عادی وقتی از اشیایی همانندInput ،ListBox ،

RadioButon  با کلید  توانید میخود استفاده کنید در هنگام اجرای پروژه  ی پروژهدرTab 

که اگر آن  باشد مییک متغیر از نوع بولین  AutoTabOrder_بین آن اشیا جا به جا شوید. 

به دیگر اشیا پرشی  Tab( کلید ;AutoTabOrder=false_قرار دهید) falseرا برابر با 

 انجام نخواهد داد.

_CommandLineArgs : مسیر فایلی را که شما آن را با پروژه خود اجرا  تواند میاین متغیر

و  باشد می، در اختیار شما قرار دهید. دقت داشته باشید که این متغیر به صورت آرایه کنید می

 CommandLineArgs[1]_را هم در کنار متغیر بنویسید. همانند: شماره عنصر  بایست می
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_DesktopFolder : گرداند میسیستم عامل کاربر فعلی را بر یکار زیماین متغیر مسیر. 

_DesktopFolderCommon : گرداند میکاربران عمومی را بر یکار زیماین متغیر مسیر. 

_DoFlashCheck : متغیری است از نوع بولین برای زمانی که شما پیش نیاز فلش پلیر را از

باشد  trueید. اگر مقدار این متغیر برابر با شابفعال کرده  Project>Dependenciesمنوی 

باشد بررسی  falseکه آیا فلش پلیر موجود است یا نه ولی اگر مقدار آن  کند میبرنامه بررسی 

 استفاده کنید. Global Functionاز این تابع در  توانید می. گردد میبرای نصب فلش انجام ن

_IR_ProductID :را باز  برنامه حاضر ای حاوی ورژن نرم افزار سازنده این متغیر رشته

نرم افزارتان را ساخته  AutoPlay Media Studio 8.برای مثال اگر شما با  گرداند می

ساخته باشید رشته حاوی عبارت  0.5یا  0داخل آن و اگر با نسخه  AMS8باشید مقدار 

AMS70 باشد می. 

 

_NoExitScriptOnPageJump : متغیری از نوع بولین است که اگر مقدار آن را برابر با

true قبلی و بعدی را اجرا خواهد نمود در حالت  ی صفحهبرنامه کد بعد از پرش به ، قرار دهیم

 . باشد می  falseاین متغیر برابر با  فرض پیش

 مثال:

_NoExitScriptOnPageJump = true; 

Page.Navigate(PAGE_NEXT); 

Dialog.Message("Notice", "Your message here."); 

_ProgramFilesFolder : ی پوشهاین متغیر مسیر Program Files  گرداند میرا بر. 

_ShowIntroVideo : متغیری از نوع بولین که اگر مقدار آن را برابر باtrue  قرار دهیم

به عنوان آغازگر برنامه  Project>Startup Movieبرنامه، فایل ویدئویی را که از منوی 

 اجرا خواهد کرد. میا کردهتعیین 

_SoundInitialized : تغیری از نوع بولین که اگر مقدار آن مساوی باtrue  باشد نشان

 .کند میاین است که کارت صوتی به خوبی کار  ی دهنده
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_SourceDrive :یم نام درایوی را که برنامه در آن قرار دارد به توان میاین متغیر  ی لهیبه وس

 دست آوریم.

_SourceFilename :مثل:. گرداند میاین متغیر نام فایل اجرایی را بر 

autorun.exe 

_SourceFolder : یم مسیر اجرای فایل اجرایی خود را به دست آوریم.توان میبا این متغیر 

_SystemFolder :گرداند میاین متغیر مسیر پوشه سیستمی ویندوز را بر (. 

C:\Windows\System32) 

_tblErrorMessages : یک متغیر آرایه ای است که تمام خطاهای موجود در برنامه در آن

  . مثال:باشد میموجود 

_tblErrorMessages[1000] 

_TempFolder : ی پوشهمتغیری که مسیر Temp یک پوشه برای مصرف گرداند میرا بر(

 به صورت موقتی(. ها برنامهعموم 

_WindowsFolder :مثل:گرداند میمتغیری که مسیر پوشه ویندوز شما را بر . 

 C:\Windows 

 ها آنمقدار  توان میمشخا است قابل تغییرند و  که از نام متغیر همان طورمتغیرها این  نکته:

 را در طول اجرای برنامه تغییر داد.

یا  SourceFolder_همانند:  متغیرهای سراسری در ابتدای خود یک خط زیرین دارندنکته: 

_TempFolder 

 :متغیرهای رویدادیو  دادهایرو

در آن  هاییدهد که باعث انجام کار کنید اتفاقاتی رخ می با یک برنامه کار میزمانی که  رویداد:

ند شامل حرکت نشانگر ماوس، کلیک کردن بر روی یک توان می ها اتفاقاین  شوند میبرنامه 

؛ هر یک از این فشردن یک کلید از صفحه کلید و ... باشدشی، راست کلیک بر روی یک شی، 

 کنید میبرای مثال زمانی که شما بر روی یک دکمه کلیک  نامند. اتفاقات را یک رویداد می

 (0 - 4)تصویر .دهد یمرویداد کلیک رخ 
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 2 - 5 ریتصو

 هامثال: رویداد

 .ایجاد کنید  Eventیک  پروژه جدید به نام  .1

به  Labelشی  و دو xButtonشی  قرار دهید، سپس یک 250x100 اندازه پروژه را برابر .2

 پروژه اضافه کنید.

 دو بارسپس روی آن  قرار دهید Change Eventبرابر با xButton1 را برای  Textخاصیت  .3

 : بنویسید Propertiesی  پنجره Script > On Enterو کد زیر را در قسمت  کلیک کنید

Label.SetText("Label1", "Hello User"); 

Label.SetText("Label2", "How are you"); 

 یسیکد نوو کد زیر را در قسمت  بروید  پنجرهدر همین  On Leave سربرگ حال به قسمت

 :(0 - 4)تصویر کدها را تایید کنید Okو با  آن وارد کنید

Label.SetText("Label1", "See you Later"); 

Label.SetText("Label2", "Good bye"); 

 
 3 - 5 ریتصو
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قرار دهید و سپس  Change Event ی نشانگر ماوس را روی دکمه، برنامه را اجرا کنید .4

 داشته باشید: 18 -4و  9 -4ای مشابه به تصویر  باید نتیجهنشانگر از روی آن بر دارید. 

 
 4 - 5 ریتصو

      

 5 - 5 ریتصو

 

و از آنجا  Propertiesکلیک کردیم و به پنجره   دو بار xButton1وقتی روی  بررسی مثال:

 Scriptسربرگ  ی مجموعهسربرگ دیگر که زیر  5در آن جا با  رفتیم Scriptبه سربرگ 

وارد ) On Enter. در رویداد شوند میکه هر کدام یک رویداد محسوب هستند مواجه شدیم 

قرار دهد و سپس  Label2و  Label1کدی را نوشتیم که متنی را در  (شدن به محیط شی

)خارج شدن از محیط شی ( کدی نوشتیم که متن دیگری را در  On Leaveدر رویداد 

Label1  وLabel2 .قرار دهد 

 . کنیم بدین ترتیب توانستیم در دو رویداد دیگر به غیر از رویداد کلیک دستوراتی را اجرا

ی رویدادها  بقیه کنند یمدر ارتباط با هم دیگر عمل  دادیروبه دلیل آنکه رویدادها و متغیرهای 

 به صورت ترکیبی مرور خواهیم نمود.متغیرهای رویدادی نیز پس از آشنایی با را 

برخی از رویدادها دارای متغیرهای از پیش تعریف شده ای هستند که : متغیرهای رویدادی

رویدادی که دارای چنین  اگراز آن متغیرها استفاده نمود.  توان میدر هنگام وقوع آن رویداد 

نام متغیرهایش ذکر  Event Variable در قسمتی به نام Scriptمتغیری باشد در سربرگ 
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نمایش داده  Noneعبارت خواهد شد و اگر آن رویداد متغیری نداشته باشد در کادر مربوطه 

 شدن موضوع به مثال زیر دقت کنید. تر روشنبرای خواهد شد. 

 مثال: متغیرهای رویدادی

قرار  220x50ایجاد کنید و اندازه آن را برابر با  Event Variableپروژه جدیدی به نام  .1

 دهید.

کرده و کد زیر را در کلیک  دو بارخود اضافه کنید و سپس روی آن  ی پروژهبه  Inputیک شی  .2

 :کدها تایید کنید Okو با  دیوارد کن Script>On Keyرویداد 

if e_Key == 13 then 

Dialog.Message("Event Variable", "Key Name is Enter"); 

end 

 Script>Onی پروژه در قسمت  صفحه بار کلیک در قسمت خالی پس از دوکد زیر را نیز  .3

Show  بنویسید و باOk :تایید کنید 

Page.SetFocus("Input1"); 

نتیجه ای مشابه با را در محیط برنامه فشار دهید.  Enterپروژه را اجرا کنید و سپس کلید  .4

 مشاهده خواهید کرد. 11 -4تصویر 

 )ورودی متن( باشد.Inputدر قسمت باید  چشمک زن دقت داشته باشید که مکان نمای

 
 6 - 5 ریتصو

 یسیکد نوکلیک کردیم تا به قسمت  دو بار Input1زمانی که روی بررسی مثال: 

Script>On Key  وقتی یک شی دارای رویداد برویم .On Key  باشد به این معنا است که
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 ها آنو با توجه به  هکلیدهای فشرده از صفحه کلید را دریافت کرد توان میدر این رویداد 

 دستوراتی را تعریف نمود. 

 numberرو به رو شدیم که عبارت بودند از  با دو متغیر Event Variablesدر قسمت  

e_Key, table e_Modifiers  و سپس  است نوشته شدهنوع این متغیرها که در ابتدا ؛

)عددی( و متغیر  numberاز نوع  e_Key : متغیراند شدهاز هم جدا  ,متغیرها با یک عالمت 

e_Modifiers  از نوعtable (جدول یا آرایه) این دو متغیر در این رویداد یعنی  .باشد میOn 

Key  ( 12- 4.)تصویر باشند یمقابل استفاده 

 
 7 - 5 ریتصو

تشخیا داد که کدام کلید فشرده  توان میکد خاصی دارد که با آن کد  کیبرنامه هر کلید در 

تا اگر نیاز شد مورد استفاده قرار  دارد یمنیز این کد را در خود نگه  e_Keyمتغیر  شده است

 دهد.

ما کدی را نوشتیم که با آن به برنامه بگوییم اگر . باشد می 13عدد  Enterبرای مثال کد کلید 

 کادر پیغامی را کاربر نشان دهد. بود Enterکلید فشرده شده برابر با 

if e_Key == 13 then 

Dialog.Message("Event Variable", "Key Name is Enter"); 

end 

 به پیوست کتاب مراجعه نمایید. توانید میتوجه: برای آشنایی با کد تمام کلیدها 

در  Input1کدی نوشتیم که به محض نمایش داده شدن صفحه شی  On Showدر قسمت 

برنامه مورد انتخاب قرار گیرد این کار بدان دلیل است که اگر این شی انتخاب نشود با فشردن 

دستورات اجرا نخواهند شد مگر اینکه کاربر به صورت دستی روی آن شی کلیک  Enterکلید 

 کند.

Page.SetFocus("Input1"); 
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که  باشد می e_Modifiersمتغیر  باشد میقابل توجه  On Keyمتغیر دیگری که در رویداد 

کلید کد زیر کلیدهای ترکیبی فشرده شده را در خود نگهداری کند برای مثال  تواند می

Ctrl+Enter  که اگر فشرده شده باشند کادر پیغامی به کاربر نمایش داده  کند میرا بررسی

 خواهد شد.

if e_Modifiers.ctrl == true and e_Key == 13 then 

Dialog.Message("Event Variable", "Ctrl+Enter"); 

end 

 :ها آن موجود دررویدادی رویدادها و متغیرهای 

. در باشند یمهمان طور که گفتیم برخی از رویدادها دارای متغیرهای از پیش تعریف شده ای 

 آشنا خواهیم شد. ها آنبا رویدادهای مختلف و متغیرهای موجود در این بخش از کتاب 

 منوی در و متغیرهای رویدادی رویدادهاProject>Actions…  

On Startupو  گردد میدر هنگام شروع برنامه و قبل از نمایش صفحات فعال  : این رویداد

 این رویداد متغیر از پیش تعریف شده ای ندارد. دستوراتی را در آن به اجرا در آورد. توان می

On Shutdown از بسته شدن کامل برنامه اجرا  دستوراتی قبل دیخواه یم: در صورتی که

آن دستورات را در این رویداد وارد نمایید. این رویداد متغیر از پیش تعریف  بایست میشوند 

 شده ای ندارد.

On Size : ما تغییر کند. این  ی پروژه ی پنجره ی اندازهکه  دیآ یماین رویداد زمانی به کار

 :باشد میرویداد دارای متغیرهای رویدادی زیر 

e_WindowWidthدارد. پروژه را در خود نگه میی  پنجره : متغیری که پهنای 

e_WindowHeightدارد. ی پروژه را در خود نگه می پنجره : متغیری که درازای 

e_PageWidthدارد. ی پروژه را در خود نگه می : متغیری که پهنای صفحه 

e_PageHeight دارد. پروژه را در خود نگه میی  صفحه: متغیری که درازای 

e_Type زمانی 1: گرداند میرا بر  و سه حالت گرداند می: متغیری که نوع اندازه پنجره را بر .

. زمانی که پنجره در 2. گرداند میرا بر  0عدد  قرار دارد معمولی ی اندازه که پنجره در حالت
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. زمانی که پنجره حداقل اندازه را 3 گرداند میرا بر  2خود قرار دارد عدد  ی اندازهحالت حداکثر 

 .گرداند میرا بر  1دارد عدد 

On Menu کدهای مربوط به منوی برنامه را بنویسید که در فصل  توانید می: در این رویداد

 مربوط به منوها به طور مفصل آموزش داده شده است.

از نوع عددی و  e_IDکه  باشد می e_ID ،e_ItemInfoاین رویداد دارای دو متغیر 

e_ItemInfo  باشد میاز نوع آرایه. 

 Show Menu ی نهیگزProject>Menu Bar  برای آشنایی با این قسمت ابتدا از منوی

Bar  را عالمت بزنید وOk  د زیر را در رویداد ک را کلیک کنید و سپسOn Menu بنویسید 

 کد را مشاهده نمایید)تصویر ی جهینتو سپس برنامه اجرا کنید و یکی از منوها را کلیک کنید تا 

5 - 0 ) 

Dialog.Message("Menu", "Text: "..e_ItemInfo.Text.."\r\n".."ID: 

"..e_ID); 

 
 8 - 5 ریتصو

 .رود یمبرای ایجاد یک سطر به کار  "r\n\"عالمت  نکته:

  در منوی رویدادها و متغیرهای رویدادیPage>Properties>Script 

کلیک کردن روی قسمت خالی  دو بارهم با در هر صفحه از پروژه رویدادهایی وجود دارد که 

 قابل دسترسی هستند. Page>Properties>Scriptصفحه و هم چنین با رفتن به منوی 

On Preload :توان میگردد و  ی مورد نظر فعال می این رویداد قبل از نمایش صفحه 

 دستوراتی را در آن به اجرا در آورد. این رویداد متغیر از پیش تعریف شده ای ندارد.
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On Showتوان میگردد و  ی مورد نظر فعال می : این رویداد همزمان با نمایش صفحه 

 ای ندارد. متغیر از پیش تعریف شدهاجرا در آورد و دستوراتی را در آن به 

On Close و  گردد میشدن از صفحه ای که در آن هستیم فعال : این رویداد هنگام خارج

 ای ندارد. متغیر از پیش تعریف شده

On Timer : این رویداد دارای یک متغیر به نامe_ID گاهی اوقات نیاز است که . باشد می

ی ما هر چند دقیقه یا هر چند ثانیه یک بار مواردی را بررسی کند مثالً ساعت سیستم را  پروژه

از زمان شمار . برای این کار ما باید نمایش دهد Labelآن را در یک شی  بررسی کند و

وقتی ما کدی  برای مثال .گردند یماستفاده کنیم. زمان شمارها بر حسب هزارم ثانیه تعریف 

 :میسینو یم On Showکد زیر در رویداد همانند 

Page.StartTimer(1000, 10); 

 :(0 -5)تصویر خصوصیات آن را مشاهده نمایید توانید میکلیک کنید  دو باراگر روی کد باال 

 
 9 - 5 ریتصو

کدهای است که برنامه ی زمانی  فاصله ی نمایش دهنده 1000عدد  Intervalدر قسمت 

مورد بررسی و اجرا قرار  (باشد می 10که همان عدد ) IDرا بر حسب  On Timerرویداد 

  .دهد یم

 کد زیر را داشته باشیم: On Timerبر فرض مثال اگر در رویداد 

if e_ID == 10 then 

Time = System.GetTime(TIME_FMT_MIL); 

Label.SetText("Label1", Time); 

end 
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را برابر با  e_IDو اگر متغیر  کند میرا بررسی  On Timerثانیه کدهای قسمت  1برنامه هر 

پس در نتیجه مقدار متغیر رویدادی  را اجرا خواهد کرد.مربوطه  ifببیند کدهای درون  10

e_ID  همان مقداری است که در قسمتID  برای کدPage.StartTimer  .تعریف نمودیم 

زیادی را مورد بررسی قرار داد و محدود به یک  یها شرط توان می On Timerدر رویداد 

 شرط نیست.

On Audio ی صوتی استفاده ها فایلخود از  ی پروژه: این رویداد زمانی فعال است که ما در

: یا مکث کنیم. متغیرهای رویدادی این قسمت عبارتند ازقطع  ،را پخش ها آنکنیم و 

e_Channel و e_State. 

e_Channel کند میرا شناسایی  ها آنخش را بررسی و پمختلف  یها کانال: این متغیر. 

کانال صوتی در اختیار  0کانال صدا را پخش نمود. پس ما  0همزمان از  توان می AMSدر 

 دارای نام و شماره خاصی هستند: ها آنهر کدام از  کهداریم 

 توضیح شماره نام ثابت

CHANNEL_BACKGRO

UND 

 صدای پس زمینه 5

CHANNEL_EFFECTS 0 جلوه های صوتی 

CHANNEL_NARRATI
ON 

 صدای دوم 6

CHANNEL_USER1 1  1کانال صوتی  

CHANNEL_USER2 2  2کانال صوتی  

CHANNEL_USER3 3  3کانال صوتی  

CHANNEL_USER4 4  4کانال صوتی  

CHANNEL_ALL -3  ها کانالتمامی  

e_State اند آمدهکه در جدول زیر  کند میپخش صدا را بررسی  یها حالت: این متغیر: 

 توضیح نوع مقدار

Finish پخش به پایان رسیده است. رشته 

Pause پخش فایل صوتی با مکث مواجه شده است.  رشته 
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Play فایل صوتی پخش شد.  رشته 

Stop پخش فایل صوتی متوقف شده است رشته.  

 

 :میزن یمبرای روشن شدن موضوع مثالی 

 کیبرنامه  کدی نوشت که اگر صدای پس زمینه تمام شد توان می On Audioدر رویداد 

 پیغام نمایش دهد.

if e_Channel == 5 and e_State "Finish" then 

Dialog.Message("Notice", "Your message here."); 

end 

On Size رویدادها و متغیرهای رویدادی در در قسمت  دادهایرو: توضیح این

بیان شد و میان این دو هیچ تفاوتی وجود ندارد مگر اینکه   …Project>Actionsمنوی

ر که در صفحه مورد نظر هستیم د شوند میزمانی بررسی در این قسمت  On Sizeمتغیرهای 

کل پروژه ما مربوط به  …Project>Actionsقسمت  On Sizeحالی که متغیرهای 

 .شوند می

On Menu : متغیرهای رویدادی در رویدادها و در قسمت  دادهایروتوضیح این

بیان شد و میان این دو هیچ تفاوتی وجود ندارد مگر در محل   …Project>Actionsمنوی

 اجرای کدها.

On Key :یعنی  این رویداد دو متغیرe_Key  وe_Modifiers  را دارا است که با متغیر

e_Key متغیر اما   .آشنا شدیدe_Modifiers حالت دارد و : این متغیر آرایه ای دارای سه

، پایین است shiftیعنی کلید : e_Modifiers.shiftنتیجه ای بولین در پی دارد: 

e_Modifiers.ctrl : یعنی کلیدctrl  پایین است وe_Modifiers.alt که به معنی پایین :

 .باشد می altبودن کلید 

 مثال: 

if e_Modifiers.shif == true then 

Dialog.Message("Notice", "Your message here."); 
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end 

On Mouse Button:  استمتغیر رویدادی از پیش تعریف شده  دارای سه رویداداین : 

e_Type، e_X و e_Y  متغیر باشند یمکه هر سه عددی .e_Type فشرده شده از  ی دکمه

 سازد یمحرکت افقی ماوس را در خود ذخیره  e_X، متغیر کند میماوس را در خود نگهداری 

 .دارد یمحرکت عمودی ماوس را در خود نگه  e_Yو متغیر 

 چهار حالت دارد : e_Typeمتغیر 

 حالت کلیک ماوس شماره

 کلیک چپ ماوس فشرده شده است 8

 کلیک چپ ماوس رها است 1

 کلیک راست ماوس فشرده شده است 2

 کلیک راست ماوس رها شده است 3

 کد زیر را در این رویداد بنویسید: برای مثال

if e_Type == 2 then 

Dialog.Message("Notice", "Your message here."); 

end 

On Mouse Move : و  میده یمکه نشانگر ماوس را حرکت  دهد یماین رویداد زمانی رخ

 On Mouse Buttonدر رویداد  ها آنکه توضیح  باشد می e_Yو  e_Xدارای دو متغیر 

 بیان شد.

 برای مثال این کد را در رویداد مورد نظر بنویسید:

if e_Y > 10 and  e_X < 50 then 

Dialog.Message("Notice", "Your message here."); 

end 

On Mouse Wheel چرخ ماوس یا همان : این رویداد مربوط بهMiddle Button 

که از نوع  e_Yو  e_Delta ،e_Xاز نوع آرایه،  e_Flagsو دارای چهار متغیر  باشد می
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پس ما فقط به توضیح دو متغیر  دیا شدهآشنا  e_Yو  e_X. با دو متغیر باشند یم عددی

e_Flags  وe_Delta میپرداز یم: 

هر  ی جهینتحالت را ارزیابی نماید و  5 تواند میمتغیری است از نوع آرایه : e_Flagsمتغیر 

حالت عبارتند از:  5یک را به صورت بولین یعنی صحیح یا غلط برگرداند. این 

e_Flags.ctrl زمانی که کلید(Ctrl  را پایین نگه داشته و سپس چرخ ماوس را حرکت

)زمانی که کلیک چپ ماوس را پایین نگه داشته و سپس e_Flags.LButton (،دیده یم

ماوس  Middle Button)زمانی که  e_Flags.MButton(،دیده یمچرخ ماوس را حرکت 

)زمانی که e_Flags.RButton (،دیده یمرا پایین نگه داشته و سپس چرخ ماوس را حرکت 

 (.دیده یمکلیک راست ماوس را پایین نگه داشته و سپس چرخ ماوس را حرکت 

کد زیر را در این رویداد بنویسید و سپس پروژه را اجرا کرده و در حالی که کلید برای مثال 

Ctrl چرخ ماوس را حرکت دهید دیا داشتهز صفحه کلید پایین نگه را ا: 

if e_Flags.ctrl == true  then 

Dialog.Message("Notice", "Your message here."); 

end 

 120که در زمان حرکت چرخ ماوس به طرف جلو عدد ، : متغیری است عددیe_Deltaمتغیر 

 .گرداند میرا بر  120-و هنگام حرکت به عقب عدد  گرداند میرا بر 

 موجود در اشیارویدادها و متغیرهای رویدادی 

که و ...  Input، شی Buttonهمانند: شی  اند شدهما از تعدادی شی تشکیل  ی پروژهمحیط 

و برخی از آن رویدادها نیز دارای متغیرهایی  باشند یمدارای رویدادهایی  ها آنهر کدام از 

 اشیا آشنا خواهید شد.موجود که در این قسمت با رویدادها و متغیرهای  باشند یم

 توانید میرویدادهای اشیا رو  Scriptبا دو بار کلیک کردن روی اشیا و رفتن به سربرگ  نکته:

 کنید. مشاهده

On Click این رویداد در هر  دهد یمرخ : رویدادی است که هنگام کلیک روی شی مورد نظر

 .کدام از اشیا که موجود باشد متغیر رویدادی ندارد
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 157  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

On Right-Click این  دهد یم: رویدادی است که هنگام راست کلیک روی شی مورد نظر رخ

 رویداد در هر کدام از اشیا که موجود باشد متغیر رویدادی ندارد.

On Enter : این  دهد یمرویدادی است که هنگام رفتن نشانگر ماوس روی شی مورد نظر رخ

 رویداد در هر کدام از اشیا که موجود باشد متغیر رویدادی ندارد.

On Leave رویدادی است که هنگام کنار کشیدن نشانگر ماوس از روی شی مورد نظر رخ :

 موجود باشد متغیر رویدادی ندارد.این رویداد در هر کدام از اشیا که  دهد یم

On Play رویدادی است که هنگام پخش شدن یک فایل ویدئویی در شی :Video  یا شی

Media Player  این رویداد در هر کدام از اشیا که موجود باشد متغیر رویدادی  دهد یمرخ

 ندارد.

On Pause رویدادی است که هنگام مکث کردن یک فایل ویدئویی در شی :Video  یا شی

Media Player  این رویداد در هر کدام از اشیا که موجود باشد متغیر رویدادی  دهد یمرخ

 ندارد.

On Stop رویدادی است که هنگام متوقف یک فایل ویدئویی در شی :Video  یا شی

Media Player  این رویداد در هر کدام از اشیا که موجود باشد متغیر رویدادی  دهد یمرخ

 ندارد.

On Finish رویدادی است که هنگام پایان یافتن یک فایل ویدئویی در شی :Video  یا شی

Media Player  این رویداد در هر کدام از اشیا که موجود باشد متغیر رویدادی  دهد یمرخ

 ندارد.

On Mouse Button Downی از رویدادهای شی : یکQuickTime  که هنگام فشردن

 :باشد میزیر  رویدادی متغیرهای یو دارا دیده یمشدن کلیک چپ ماوس رخ 

e_Button آن است که کلیک  ی دهندهنشان  1: متغیری است عددی که سه حالت دارد: عدد

آن است که کلیک راست ماوس فشرده  ی دهندهنشان  2چپ ماوس فشرده شده است، عدد 

 .باشد می Middle Buttonفشرده شدن  ی دهندهنشان  3شده است، عدد 

e_Modifiers.که با آن آشنا شدید : 
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e_XObject افقی ماوس بر روی شی : مختصاتQuickTime  گرداند میرا بر. 

e_YObject مختصات عمودی ماوس بر روی شی :QuickTime  گرداند میرا بر. 

e_X : گرداند میمختصات افقی ماوس را بر روی صفحه را بر. 

e_Y:  گرداند میمختصات عمودی ماوس را بر روی صفحه را بر. 

On Mouse Button Up:  یکی از رویدادهای شیQuickTime  شدن  رهاکه هنگام

، e_Button ،e_Modifiers رویدادی متغیرهای یو دارا دیده یمکلیک چپ ماوس رخ 

e_XObject ،e_YObject ،e_X ،e_Y آشنا هستید. ها آنکه با  باشد می 

On Mouse Button Move:  یکی از رویدادهای شیQuickTime  که هنگام رها شدن

، e_Button ،e_Modifiersمتغیرهای  یو دارا دیده یمکلیک چپ ماوس رخ 

e_XObject ،e_YObject ،e_X ،e_Y آشنا هستید. ها آنکه با  باشد می 

On Rate Change سرعت پخش فایل ویدئو در شی که  دهد یم: این رویداد زمانی رخ

QuickTime  و داری متغیری عددی با نام کند میتغیر .e_Rate که سرعت پخش  باشد می

 .گرداند میرا بر 

On Movie End : که پخش فایل ویدئویی در شی  دهد یماین رویداد زمانی رخ

QuickTime .به پایان برسد. این رویداد متغیر رویدادی ندارد 

On Error که پخش در شی  دهد یم: این رویداد زمانی رخQuickTimeخطایی رخ بدهد .

 دارد. e_ErrorOriginو  e_ErrorCode یها نامبا  عددی متغیر رویدادی دو این رویداد

خطا در  ی دهندهکه نشان  0عدد : گرداند میسه مقدار را بر  e_ErrorOriginمتغیر 

ActiveX  شیQuickTime باشد میخطا در فایل ویدئویی  ی دهندهنشان  1. عدد باشد می 

 .باشد می QuickTimeخطا در خود شی  ی دهندهنشان  2و عدد 

 QuickTimeرا به با آدرسی نادرست به شی  ییدئویو: فرض کنید کاربری یک فایل مثال

با توجه  توانید میکد زیر را بنویسید  On Errorاگر شما در قسمت رویداد  کند میفراخوانی 

به کاربر بگویید که با چه خطایی مواجه شده  دارد یماعالم  کاربربه شماره ای که برنامه به 

 است.

www.booknama.com

http://www.vasva3.com/
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=443
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2


 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 159  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Dialog.Message("Error", "Error Code: "..e_ErrorCode, MB_OK, 

MB_ICONEXCLAMATION); 

با مراجعه  توانید میا را در یک کادر پیغام به کاربر اعالم خواهد کرد و شما این کد شماره خط

در راهنمای برنامه شماره خطا را یافته و کاربر   "QuickTime Error Codes "قسمت به 

 را راهنمایی کنید.

On FSCommand این رویداد مخصوص شی :Flash و شامل دو متغیر رویدادی  باشد می

e_FSCommand  وe_FSArgs باشد می.  

e_FSCommand :است که از فایل  متغیری رشته ایFlash  و با توجه به  شود میدریافت

 . گردند یمتعریف شده اجرا  یها شرطآن مقدار 

 .گردد میو فایل فلش استفاده  AMSبرای ارتباط بین  FSCommandاز  نکته:

e_FSArgs : متغیری رشته ای است که از فایلFlash  و با توجه به مقدار  شود میدریافت

 . گردند یمتعریف شده اجرا  یها شرطآن 

و  ایم دادهمثال: فرض کنید یک فایل فلش داریم و در آن دکمه ای با عنوان خروج قرار 

fscommand  آن را برابر باExit یم توان میبا کد زیر  میا نوشتهfscommand  مورد نظر را

 دستور خروج بدهیم: به برنامهبه دست آورده و 

if e_FSCommand == "Exit" then 

Application.Exit(0); 

end 

On FlashCall این رویداد نیز مخصوص شی :Flash و شامل یک متغیر رویدادی  باشد می

 .باشد می e_FlashCallبه نام 

e_FlashCall با فرمت : متغیری است رشته ایXML  و قابل استفاده با دستورXML 

فلش نیز اطالعات  یسیکد نواز  بایست می. برای کار با این قسمت باشد می AMSموجود در 

 .گردند یمکه توابع فلش اجرا  دهد یمچرا این رویداد زمانی رخ داشته باشید 

On Slide Changed اسالید در شی  یها عکس: رویدادی است که هنگام عوض شدن

Slide Show  باشد میو شامل متغیرهای رویدادی زیر  دهد یمرخ: 
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 160  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

e_Index گرداند می: اندیس یا شماره اسالید در حال نمایش را بر. 

e_FilePath : مسیر فایل عکسی را که در حال حاضر در شی متغیری رشته ای است که

Slide Show  گرداند میبر شود مینمایش داده. 

On Navigate این رویداد که متعلق به شی :Web که لینک یا  دهد یمزمانی رخ  باشد می

 .باشد می e_URLتغییر کند و دارای یک متغیر رویدادی با نام  webآدرس شی 

e_URLآدرس صفحه ای است که شی  حاوی : متغیری است رشته ای کهweb  در حال

 .باشد میرفتن به آن 

On Loaded : مورد نظر در شی  ی صفحهکه  ونددیپ یماین رویداد زمانی به وقوعWeb 

 .باشد می e_URLفراخوانی شده باشد و دارای یک متغیر رویدادی با نام 

e_URL متغیری است رشته ای که حاوی آدرس صفحه ای است که شی :Web  آن را

 فراخوانی کرده است.

On Hyperlink این رویداد مختا شی :xButton  دو بارکه با  گردد میاست و زمانی فعال 

را عالمت گذاری کرده باشید.  EnableMarkupخاصیت  xButtonکلیک کردن روی شی 

به عنوان لینک استفاده نمایید.  ها دکمهاز متن این نوع  توانید میقسمت این است کاربرد این 

 .باشد می e_Hyperlinkاین رویداد دارای متغیری به نام 

e_Hyperlinkده در شی : متغیری است رشته ای که متن لینک شxButton  را بر

 .گرداند می

به آن اضافه کنید و سپس روی  xButtonجدید ایجاد کنید و  یک  شی  ی پروژهمثال: یک 

عالمت گذاری  EnableMarkupخاصیت  Settingsکلیک کنید و در سربرگ  دو بارآن 

 یادداشت کنید: Textکنید و سپس متن زیر را در قسمت 

<TextBlock>Hello <Hyperlink>AMS</Hyperlink></TextBlock> 

 کد زیر را بنویسید: On Hyperlinkبروید و در سربرگ  Scriptحال به سربرگ 

Dialog.Message("Hyperlink", e_Hyperlink); 

به صورت لینک در آمده است و  AMSبعد از اجرا برنامه مشاهده خواهید کرد که عبارت 

 به طور جداگانه روی آن کلیک نمود. توان می

www.booknama.com

http://www.vasva3.com/
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=443
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2


 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 161  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

On Focus و  رددگپروژه انتخاب که یک شی بر روی صفحه  دهد یم: این رویداد زمانی رخ

 این رویداد متغیر رویدادی ندارد. .شود می، و ... Input ،RichTextاشیایی مثل: شامل 

On Char : که  دهد یممخصوص اشیایی است که ورودی متنی دارند و زمانی رخ این رویداد

و  e_Char؛ این رویداد دو متغیر رویدادی  Inputرا درون آن تایپ کنیم. مثل:  کاراکتری

e_Modifiers .دارد 

e_Char :گرداند میرا بر  کاراکترهای وارد شده )کد دسیمال( این متغیر کد عددی. 

وارد نمایید و پس از اجرای پروژه حرفی را درون آن  Inputبرای مثال کد زیر را در یک شی 

 تایپ کنید.

Dialog.Message("e_Char", e_Char); 

e_Modifiers در قسمت : با متغیر همOn Key .آشنا شدید 

On Select این رویداد مختا اشیایی همانند :ComboBox  وListBox و زمانی  باشد می

 ListBox. این رویداد در شی که یک مورد را از لیست این اشیا انتخاب کنیم دهد یمرخ 

 e_Selectionیک متغیر رویدادی با نام  ComboBoxمتغیر رویدادی ندارد اما در شی 

 دارد.

e_Selectionگرداند میی انتخاب شده از لیست را بر  ی گزینه : متغیری عددی که شماره. 

که همانند  e_NodeIndexنیز متغیری به نام  Treeدر شی  On Selectرویداد 

e_Selection  کند میعمل. 

On Double-clickاین رویداد که مختا شی : ListBox وTree زمانی رخ و  باشد می

متغیری  Treeدر شی این رویداد  کلیک کنیم. دو بارروی یکی از گزینه های آن که  دهد یم

 .گرداند میانتخاب شده را بر  ی نهیگز ی شمارهدارد که  e_NodeIndexبه نام 

On Check : شی این رویداد نیز مختاListBox  وTree که  دهد یمو زمانی رخ  باشد می

خاصیت  ListBox قبالً در تنظیمات شی بایست مییک گزینه را عالمت گذاری کنیم. البته ما 

Checklist box  و هم چنین در شی  عالمت گذاری کرده باشیمTree ی  گزینهShow 

checkboxes در شی این رویداد  .را عالمت زده باشیمTree  یها نامبا متغیر دو 

e_NodeIndex  و e_Checked. 
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e_NodeIndex :انتخاب شده ی نهیگز ی شماره 

e_Checked آن هم به صورت  گرداند میشده را بر کلیک : وضعیت عالمت دار بودن گزینه

مورد نظر  ی نهیگز شدنعالمت دار  ی دهندهنشان  trueکه  falseو  trueبولین یعنی 

 .باشد می

On EditLabel که بخواهیم یکی از گزینه های شی  دهد یم: این رویداد زمانی رخTree  را

 ویرایش کنیم و سه متغیر رویدادی دارد:

e_NodeIndex :انتخاب شده ی نهیگز ی شماره 

e_NewTextمتن جدید : 

e_OldTextمتن قدیمی : 

 :بنویسید Treeیک شی  On EditLabel برای مثال کد زیر را در این رویداد

Dialog.Message("Tree", "Index: "..e_NodeIndex.."\r\n".."New Text: 

".. e_NewText.."\r\n".."Old Text: "..e_OldText); 

 را عالمت گذاری کنید. Edit labels ی گزینه Tree تنظیماتالبته قبل از اجرا در قسمت 

کلیک کنید و سپس آن را ویرایش  دو بار Treeروی یکی از گزینه های  پروژهپس از اجرای 

 نمایید و سپس گزینه دیگری را انتخاب نمایید.

On Expanded : این رویداد مختا شیTree که روی عالمتی  دهد یمو زمانی رخ  باشد می

و دو متغیر رویدادی  را مشاهده کنیم. ها آنتا زیر مجموعه های  میکن یمکلیک  ها نهیگز+ کنار 

 .e_NodeIndexو  e_Expanded یها نامبا 

e_Expanded : و زمانی که گزینه مورد نظر جمع شده باشد و  باشد میمتغیری از نوع بولین

و عالمت کنار آن به  گرداند میرا بر  falseهای آن قابل مشاهده نباشند مقدار  زیر مجموعه

 .گرداند میرا بر  trueدر غیر این صورت مقدار  باشد می -شکل 

و پروژه را تست  بنویسید Treeیک شی  On Expandedبرای مثال کد زیر را در این رویداد 

 :کنید

if e_Expanded == true then 

Dialog.Message("Notice", "Expanded."); 
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end 

On Cell Changed این رویداد مختا شی :Grid متن که  دهد یمو زمانی رخ  باشد می

 :باشد میدارای متغیرهای زیر و  انتخاب شده تغییر یابدسلول 

e_Row گرداند می: متغیری عددی که شماره سطر انتخاب شده را بر. 

e_Column :گرداند میستونی که سلولی از آن انتخاب شده است را بر ی شماره. 

e_OldText دارد یم: متغیری رشته ای که متن قدیمی سلول ویرایش شده را در خود نگه. 

e_NewText دارد یم: متغیری رشته ای که متن جدید سلول ویرایش شده را در خود نگه. 

On Selection Changed : مختا شی این رویدادGrid  وRichText زمانی و  باشد می

دارای دو متغیر رویدادی با  Gridدر شی دیگری انتخاب شود. سلول یا متن که  دهد یمرخ 

دارای  RichTextآشنا شدید. اما در  ها آنباشد که با  می e_Columnو  e_Row یها نام

 .باشد می e_Maxو  e_Minدو متغیر 

e_Minگرداند میی اولین کاراکتر متن انتخاب شده را بر  : متغیری که شماره. 

e_Maxگرداند میی آخرین کاراکتر متن انتخاب شده را بر  : متغیری که شماره. 

On Link رویدادی است مختا شی :RichText  که هنگام کلیک بر روی یک متن لینک

 :باشد میمتغیر رویدادی . این رویداد دارای سه دهد یمدار درون این شی، رخ 

e_Link گرداند می: متغیری است که لینک کلیک شده را بر. 

e_Minگرداند میی اولین کاراکتر متن لینک شده را بر  : متغیری که شماره. 

e_Max :گرداند میی آخرین کاراکتر متن لینک شده را بر  متغیری که شماره. 

کلیک  دو بارخود اضافه کنید و سپس روی آن  ی پروژهبه  RichText: ابتدا یک شی مثال

و سپس کد زیر را عالمت بزنید  Auto-detect URL ی نهیگز Settingsکنید و در سربرگ 

 وارد نمایید: Script> On Linkرا در سربرگ 

File.OpenURL(e_Link, SW_SHOWNORMAL); 
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 رویدادها و متغیرهای رویدادی موجود در اشیای افزونه ای

طراحی  AMSی مختلف برای ها شرکتبرخی دیگر از اشیا وجود دارند که توسط افراد یا 

آمده  کتاب در پیوست ها افزونهروش افزودن این ) شوند میسپس با برنامه افزوده و  گردند یم

 :میپرداز یم AMS فرض پیش( در این قسمت به معرفی رویدادهای اشیای افزونه ای است.

On PosChange ی افزونه: این رویداد مختا Slider و هنگامی که موقعیت سنج  باشد می

 .باشد می e_Posو دارای متغیر رویدادی  گردد میاین شی جا به جا 

e_Pos : موقعیت سنج شی  ی شمارهمتغیری عددی کهSlider  گرداند میرا بر. 

On Select این رویداد مختا شی افزونه ای :Calendar  وThumbList که در  باشد می

 .باشد می e_EndDate و e_StartDate یها نامدارای دو متغیر با  Calendarشی 

e_StartDate گرداند میانتخاب شده را بر  یها خیتار: متغیری رشته ای اولین تاریخ را از بین. 

e_EndDate انتخاب شده را بر  یها خیتار: متغیری رشته ای آخرین تاریخ را از بین

 .گرداند می

On Month Select رویدادی که مختا شی افزونه ای :Calendar و زمانی رخ  باشد می

 که از تقویم ماه را انتخاب کنیم. دهد یم

e_CurrMonthYear سال(  -: متغیری رشته ای که تاریخ کنونی را به صورت )ماه

 .گرداند میبر

e_SelMonthYear از شی  شده: متغیری رشته ای که تاریخ انتخابCalendar  را به

 .گرداند میسال( بر -صورت )ماه 

On Double-Clickای  : این رویداد مختا شی افزونهThumbList باشد و زمانی رخ  می

 .باشد می e_Item و دارای متغیر کلیک شود. دو بارهای آن  دهد که روی یکی از گزینه می

e_Item گرداند می: متغیری است عددی که شماره گزینه انتخاب شده را بر. 
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 فصل ششم: منوها

که موجب دسترسی  شوند میمنوها یکی از اجزای تفکیک ناپذیر هر برنامه خوب محسوب 

با استفاده از منوها به شما  AMS. برای مثال برنامه شوند میبرنامه  یها قسمتراحت به تمام 

 ها آنبه راحتی به ابزارهای این برنامه دسترسی داشته باشید و بتوانید از  دهد یماین امکان را 

به  توانید می 4فرعی با استفاده از منوهای یسیکد نو یها طیمح. هم چنین در استفاده نمایید

راحتی کارهایی مانند برش متن، رونوشت، دسترسی به کدها و یا جستجو بین کدها را انجام 

 دهید.

ی ایجاد  خود آشنا خواهید شد. هم چنین نحوه ایجاد منو در پروژه هایدر این فصل چگونگی 

 زیر منوها و منوهای فرعی را مشاهده خواهید نمود.

 :میپرداز یمدر این فصل به موارد زیر 

  دیشو یمبا چگونگی ایجاد منوها آشنا. 

  خواهید شد. آشنابا نحوه ایجاد زیر منوها 

  از منوهای فرعی را مشاهده خواهید کرد.چگونگی استفاده 

 :یک منو یها یژگیو

منوها در  یها یژگیو نیتر مهمیکی از . باشند یمدارای چندین ویژگی کلیدی  AMSمنوها در 

AMS باشد می نایجاد آ و راحتی سادگی. 

ند توان می، وجود داردعالوه بر متنی که برای هر منو  کنید میایجاد  خود پروژهکه در  منوهایی

 باشند.شامل عکس، کلید دسترسی و عالمت قابل انتخاب 

 عکس:

را در کنار گزینه  ییها عکسکنید دقت  Internet Explorerیی مانند ها برنامهاگر به منوهای 

در کنار منوها  توانید مینیز  AMSدر پروژه های ساخته شده با  خواهید دید. ها آنهای 

 را نمایش دهید. ییها عکس

                                                             
 

 است که با راست کلیک نمایش داده می شود. Pop-Up Menuمنظور از منوی فرعی  -6 
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 :کلیدهای دسترسی

و آن کلید در صفحه کلید، به  Altکه با فشار کلید  دهد یمیک کلید دسترسی به کاربر اجازه 

منوی مورد نظر دسترسی داشته باشد. کلیدهای دسترسی برای هر منو به صورت یک حرف 

همراه با کلید  Alt. وقتی که کلید شوند میخط زیرین مشخا که در نام منو با یک  هستند

و کاربر  شود میربوطه در صفحه نمایش داده دسترسی منو در صفحه کلید فشرده شد، منوی م

 جا به جا شود. ها نهیگزکلیدهای جهت دار بین  ی لهیوسبه  تواند می

 :عالمت گذاری

که این گزینه  کند میو مشخا  ردیگ یمدر کنار بعضی از منوها به جای عکس عالمتی قرار 

را از  Viewبرای مثال اگر منوی  هم اکنون انتخاب شده است و یا در حال استفاده است.

بروید، نام تمام نوار ابزارهای  Toolbarsانتخاب کرده سپس به زیر منوی  AMSمحیط 

قرار گرفته  یک عالمت  ها آنرا مشاهده خواهید کرد که در کنار برخی از  AMSموجود در 

 AMSاین به این معنی است که نوار ابزار مربوط به آن گزینه هم اکنون در محیط است. 

 .شود مینمایش داده 

که  همان طور. دهد یمداشته باشد را نمایش  تواند میکه یک منو  ییها یژگیو 1 -6تصویر 

ذکر شده یک گزینه جدا کننده هم  یها یژگیوبر ، این منوی نمونه عالوه کنید میمشاهده 

و برای دسته بندی  شود میدارد. یک گزینه جدا کننده به صورت یک خط افقی نمایش داده 

 .رود یمگزینه های مربوط به هم در منو به کار 
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 1  - 6 ریتصو

 :اختصاصی ی شماره

متوجه شد که کاربر  توان میآن  ی لهیوساختصاصی دارد که به  ی شمارههر گزینه از منو یک 

 کدام یک از گزینه های منو را کلیک کرده است.

 :هاایجاد منو

. در مثال ایجاد کرد هایی رادر یک پروژه منو توان میهم اکنون وقت آن است که بدانیم چگونه 

 :میشو یمآشنا  ها آنایجاد منوها و استفاده از  ی نحوهزیر با 

 مثال: ایجاد منوها

 قرار دهید. Smallایجاد کنید و اندازه آن را برابر با  Menusیک پروژه جدید با نام  .1

کلیک روی آن و از گروه  دو باربه پروژه خود اضافه کنید و سپس با  Inputیک شی  .2

Multiline  در سربرگSettings ی نهیگز Enabled .هم چنین از  را عالمت گذاری کنید

 Ok ی دکمه قرار دهید و با Flatرا برابر با  Border Modeخاصیت  Specialگروه 

 تنظیمات جدید را تایید کنید.

 Menu ی نهیگز Projectاز منوی  AMSی خود، در محیط  برای ایجاد کردن منو برای پروژه .3

Bar…  ی پنجرهتا را کلیک کنید Menu Bar  ی نهیگزظاهر شود. سپس Show menu 
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bar ی دکمهو سپس استفاده از  ها آنرا با انتخاب . پیش فرض را فعال کنید Delete  پاک

 (2 - 6)تصویر کنید.

 
 2  - 6 ریتصو

به  File ،&Edit ،&View ،&Help& یها نامابتدا چهار منو با  Add ی دکمهبا استفاده از  .4

سه زیر منو با  File&برای منوی  Add ی دکمهپروژه بیفزایید و سپس دوباره با استفاده از 

 ها نهیگزبرای جا به جا کردن  توانید می. ایجاد نمایید Open ،&Save ،&Close& یها نام

  .استفاده نمایید Menu Bar ی پنجرهدر پایین  ی جهت دار دکمهچهار پس از ایجاد، از 

و با استفاده از را عالمت بزنید  Use image list ی نهیگزجهت افزودن عکس به منوها  .5

تشکیل شده  16x16که به صورت یک لیست از تصاویر را مسیر عکسی  Browseی  دکمه
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 Transparent color از قسمت طراحی شود(. 3 – 6)مطابق با تصویر به برنامه بدهید ؛است

. نمایش داده نشود مشخا کنیدمنو  یها عکسدر هنگام نمایش  دیخواه ینمرنگی را که 

و از در  کلیک کنید Properties ی دکمهو سپس روی  را انتخاب کنید Save&ی  گزینه

 Okی  با کلیک روی دکمه قرار دهید 2 ی شمارهرا برابر با  Icon IDپنجره ظاهر شده مقدار 

را برابر  Icon IDو فقط همین مراحل را طی کنید  Close& ی نهیگزبرای  .آن را تایید کنید

را ذخیره  هاتمامی تنظیمات مربوط به منو Okی  با کلیک روی دکمهو در آخر  قرار دهید 5با 

 .کنید

 
 3  - 6 ریتصو

و مورد دوم  8مثالً مورد اول برابر با  گردد میاز عدد صفر شروع  ها عکسشماره گذاری  نکته:

 .باشد می 1برابر با 

نتیجه کار شما کلیک کنید.  Fileسپس روی منوی . اجرا کنید F5پروژه را با فشردن کلید  .6

 باشد. 4 -6تصویر  مشابهباید 

 
 4  - 6 ریتصو
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از خاصیت نمایش دهد سطر را بیشتر از یک  یها متنبتواند  Inputیک شی  برای اینکه

Multiline  و سپس با استفاده از  میکن یمآن را فعال  و میریگ یمکمکVirtical ی  میله

که دیده  ییها متنه از حرکت دادن آن تا بتوانیم با استفاد میکن یملغزان عمودی آن را فعال 

وردی متنی را  ی هیحاش داده شدن اگر بخواهیم نحوه نمایش کنیم. مشاهدهرا نیز  شوند مین

 .میده یمقرار  Flat و آن را برابر با میکن یماستفاده  Border Mode خاصیت تغییر دهیم از

پیکسل  16برای افزودن عکس قبل هر چیز شما باید یک عکس با طول مورد نیاز و عرض 

طراحی کنید و پشت  16x16 ی اندازهمنو را با  یها عکس ،طراحی کنید و به تعداد نیاز در آن

پیکسل به هر عکس اختصاص یابد و هیچ عکسی نباید از  16به طوری که  دینیبچسر هم 

ی طراحی عکس مثل فتوشاپ استفاده ها برنامهمحدوده خود خارج شود. برای این کار از 

ذخیره نمایید در غیر این صورت  bmpآن را با فرمت  بایست میبعد از طراحی عکس  نمایید.

AMS .آن را نمایش نخواهد داد 

بعد از اینکه عکس مورد نظر را ذخیره کردیم مسیر آن را به برنامه بدهید و سپس هر عکسی  

انتخاب کنید گزینه را دهید اول آن  اختصاصخاص از یک منو  نهیگزبه یک  دیخواه یمرا که 

آن عکس را  ی شماره  Icon IDکلیک کنید و در قسمت  Properties ی دکمهروی  و سپس

 باید از صفر شروع شود. ها عکسدر قسمت وارد کنید. توجه داشته باشید که شمارش ردیف 

است و با انتخاب هر که منوی ما ایجاد شده  مینیب یمپس از تایید تنظیمات و اجرای پروژه 

 را مشاهده کنیم. ها آنیم گزینه های موجود در توان می ها آنکدام از 

 Icon IDمنوی شما هیچ عکسی را در کنار خود نداشته باشد در قسمت  دیخواه یماگر نکته: 

 را وارد کنید.  1-عدد 

در  دهند ینمهیچ کاری انجام  ها آناما هنوز  مییفزایبتا اینجا توانستیم منوهایی را به پروژه 

 تعیین دستورات برای منو آشنا خواهید شد. ی نحوهادامه 

 :هانوشتن کد برای منو

با استفاده  بایست میبرای آنکه بتوانیم برای هر گزینه از منوها فعالیت مشخصی را تعیین کنیم 

 این کار را انجام دهیم. یسیکد نواز 

 برای منوها یسیکد نومثال: 
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را کلیک کنید تا  …Menu Bar ی نهیگز Projectاز منوی  را باز کنید و Menusی  پروژه .1

سپس به کلیک کنید  Files&ظاهر شود روی عالمت + در کنار منوی  Menu Bar ی پنجره

 ی دکمهو کلیک روی  Open ، Save& ،&Close&های  ترتیب با انتخاب گزینه

Properties  مقدارMenu ID  قرار دهید و آخر سر با  103و  102، 101را برابر باOk 

 را تایید کنید. ها آن

 Onکلیک کنید. در پنجره باز شده به سربرگ را  …Actionsی  گزینه Projectsاز منوی   .2

Menu  و با  کدهای زیر را در آن وارد نماییدبروید وOk کدها را تایید نمایید: 

if e_ID == 101 then 

   OpenFile_Dialog = Dialog.FileBrowse(true, "Locate File", 

_DesktopFolder, "Text Files (*.txt)|*.txt|", "", "dat", false, false); 

   if OpenFile_Dialog[1]~= "CANCEL" then 

   text_in_file=TextFile.ReadToString(OpenFile_Dialog[1]); 

   Input.SetText("Input1", text_in_file); 

  end 

elseif e_ID == 102 then 

   SaveFile_Dialog = Dialog.FileBrowse(false, "Locate File", 

_DesktopFolder, "Text Files (*.txt)|*.txt|", "", "dat", false, false); 

   if SaveFile_Dialog[1]~= "CANCEL" then 

   input_text = Input.GetText("Input1"); 

   TextFile.WriteFromString(SaveFile_Dialog[1],input_text, false); 

   end 

elseif e_ID == 103 then 

 Application.Exit(0); 

end 

 

کار خود را ی  را یکی یکی امتحان کنید تا نتیجه Fileمنوی  گزینه هایپروژه را اجرا نمایید و  .3

 ببینید.
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در این قسمت از مثال ما با یکی دیگر از خصوصیات گزینه های منو آشنا شدیم که عبارت بود 

به  میکن یم. وقتی که ما از منوها استفاده  اختصاصی است ی شمارهکه همان  Menu IDاز 

 توان میبا استفاده از آن شماره که  شود میهر گزینه از منوها یک شماره اختصاص داده 

ذخیره  e_IDهایی را برای منوها تعریف نمود این شماره در یک متغیر رویدادی به نام  شرط

گزینه هر پس از آن که به  .باشد میو فقط در هنگام استفاده از منوها قابل استفاده  گردد می

به  …Projects>Actionاز منوی (  103و  102، 101یک شماره اختصاص دادیم )

خود  ی پروژهرا برای منوهای  ییها شرط ifتا با استفاده از دستور  میرو یم On Menuسربرگ 

 تعریف کنیم.

بود برنامه با استفاده از دستور   101برابر با  e_IDکه اگر مقدار متغیر  میکن یمابتدا بررسی 

Dialog.FileBrowse  یک دیالوگ برای فراخوانی فایل نمایش دهد و دوباره بررسی

برابر نبود یعنی  "CANCEL"با  Dialog.FileBrowseکه اگر مقدار بازگشتی از  میکن یم

Ok  بود محتوای فایل متنی انتخاب شده را بگیرد و سپس در شیInput .نمایش دهید 

 یها تیخصوصتمام  توانید می کلیک کنید دو بار Dialog.FileBrowseاگر روی دستور 

 (5 - 6نمایید.)تصویر  را مشاهدهمربوط به این دستور 

 
 5  - 6 ریتصو
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 173  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 توان میکه  باشد میخصوصیت  9این دستور شامل  کنید میکه در تصویر مشاهده  همان طور

 را تغییر داد. ها آن

قرار دهید برای فراخوانی فایل به کار خواهد  trueاگر مقدارش را : FileOpen. خصوصیت 1

قرار دهید برای ذخیره کردن فایل به کار خواهد رفت یعنی نوع  falseرفت و اگر مقدارش را 

 دیالوگ ظاهر شده در هر دو حالت متفاوت خواهد بود.

 2 .Title  رود یمکه برای تعیین عنوان پنجره دیالوگ به کار. 

3 .:DefaultFolder  کند میرا برای نمایش در دیالوگ تعیین  فرض پیشمسیر. 

4 .:FileFilters  در این قسمت مشخا پشتیبانی شود  دیخواه یمیی را که ها فایلفرمت

ابتدا متنی که فرمت فایل را توضیح  دیینما یمکه در تصویر هم مشاهده  همان طورکنید. 

پسوند فایل را مشخا  ||و سپس میان دو عالمت  Text File (*.txt) میا کردهوارد  دهد یم

 . |txt.*|یعنی  میا نموده

 دیگر: یمثالبرای نمونه 

 "Pictures (.png, .jpg, .tif)|*.png;*.jpg;*.tif"| 

5 .FileName :نام پیش فرضی را برای فایل وارد نمایید. توانید می 

6 .FileExtension:  رود یمفایل به کار  فرض پیشبرای تعیین پسوند. 

0 .MultipleSelect اگر مقدار این خاصی برابر با :true  چندین فایل را در  توان میباشد

 دیالوگ به صورت همزمان انتخاب نمود. ی پنجره

0 .FileMustExist اگر این خصوصیت را برابر با :true  قرار دهید برنامه بررسی خواهد کرد

 .پردازد یمکارها  ی ادامهکه آیا فایل مورد نظر ایجاد شده است یا خیر؟، اگر ایجاد شده بود به 

9 .ResultVariable :ایآکه  کند میو مشخا  دارد یمکار دیالوگ را در خود نگه  ی جهینت 

ید ؟ در این قسمت اسم مناسبی را تای ی دکمهرا کلیک کرده یا  Cancel ی دکمهکاربر 

را انتخاب  OpenFile_Dialogتا نتیجه کار در آن ذخیره گردد که ما نام  میکن یمیادداشت 

. نتیجه بازگشتی به صورت یک آرایه خواهد بود و برای همین منظور هنگام بررسی میا نموده

 .ایم دادهقرار را  1این متغیر اندیس 
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 174  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 "CANCEL"برابر با  OpenFile_Dialog[1]که اگر  میکن یمبررسی  ifبعد با دستور 

 درفایل انتخاب شده را محتوای  TextFile.ReadToStringنبود با استفاده از دستور 

 نمایش بده: Inputبریز و سپس در شی text_in_file  متغیر

if e_ID == 101 then 

   OpenFile_Dialog = Dialog.FileBrowse(true, "Locate File", 

_DesktopFolder, "Text Files (*.txt)|*.txt|", "", "dat", false, false); 

   if OpenFile_Dialog[1]~= "CANCEL" then 

   text_in_file=TextFile.ReadToString(OpenFile_Dialog[1]); 

   Input.SetText("Input1", text_in_file); 

  end 

 

بود برنامه با استفاده از دستور  182برابر با  e_IDکه اگر مقدار متغیر  میکن یمسپس بررسی 

Dialog.FileBrowse  تفاوت این کد با کد باال فایل نمایش دهد ی ذخیرهیک دیالوگ برای(

این قسمت در (. ایم دادهقرار  falseکه مقدار آن را برابر با  باشد می FileOpenدر خصوصیت 

. مسیر میکن یماستفاده  TextFile.WriteFromStringفایل از دستور  ی رهیذخبرای 

 :میریگ یم SaveFile_Dialog[1]ذخیره را نیز از متغیر بازگشتی 

elseif e_ID == 102 then 

   SaveFile_Dialog = Dialog.FileBrowse(false, "Locate File", 

_DesktopFolder, "Text Files (*.txt)|*.txt|", "", "dat", false, false); 

   if SaveFile_Dialog[1]~= "CANCEL" then 

   input_text = Input.GetText("Input1"); 

   TextFile.WriteFromString(SaveFile_Dialog[1],input_text, false); 

   end 

بود برنامه با استفاده از  183برابر با  e_IDکه اگر مقدار متغیر  میکن یمدر آخر هم بررسی 

 بسته شود. Application.Exitدستور 

elseif e_ID == 103 then 

 Application.Exit(0); 
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 175  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

end 

نیز وجود دارد ولی این دو متغیر  ها صفحه On Timerدر قسمت  e_ID رویدادی متغیر نکته:

 کنند. هرگز با همدیگر تداخل پیدا نمی

 

 :منوهای فرعی

خود منوهایی اضافه کنیم که در قسمت باالی صفحه نمایان  ی پروژهتا اینجا توانستیم به 

که معموالً با  . نوع دیگری از منو نیز وجود داردشوند میو منوی اصلی پروژه تلقی  شود می

. در مثال زیر با روش مینام یماین منوها را منوی فرعی  .شوند میراست کلیک در برنامه نمایان 

 .میشو یمایجاد یک منوی فرعی آشنا 

 مثال: ایجاد منوی فرعی

را  On Mouse Buttonقسمت  Properties ی پنجرهاز باز کنید و را  Menus ی پروژه .1

این رویداد  یسیکد نو... مقابل آن کلیک کنید تا پنجره  ی دکمهپیدا کرده و سپس بر روی 

انتخاب  و سپس  Page>Propertiesبا رفتن به منوی  توانید میهم چنین  (ظاهر شود.

 به این محیط دسترسی داشته باشید. On Mouse Buttonسربرگ 

 کدهای زیر را در این قسمت وارد نمایید: .2

if(e_Type == 2)then 

  tblMenu = {}; 

  tblMenu[1] ={}; 

  tblMenu[1].Text = "&Open"; 

  tblMenu[1].ID = 104; 

  tblMenu[1].IconID = -1; 

  tblMenu[1].Checked = false; 

  tblMenu[1].Enabled = true; 

   

  tblMenu[2] ={}; 

  tblMenu[2].Text = "&Save"; 
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 176  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

  tblMenu[2].ID = 105; 

  tblMenu[2].IconID = 2; 

  tblMenu[2].Checked = false; 

  tblMenu[2].Enabled = true; 

 

  tblMenu[3] ={}; 

  tblMenu[3].Text = "&Close"; 

  tblMenu[3].ID = 106; 

  tblMenu[3].IconID = 5; 

  tblMenu[3].Checked = false; 

  tblMenu[3].Enabled = true; 

    n_ID = Application.ShowPopupMenu(e_X, e_Y, tblMenu, 

TPM_LEFTALIGN, TPM_TOPALIGN, true, true); 

if n_ID == 104 then 

   OpenFile_Dialog = Dialog.FileBrowse(true, "Locate File", 

_DesktopFolder, "Text Files (*.txt)|*.txt|", "", "dat", false, false); 

   if OpenFile_Dialog[1]~= "CANCEL" then 

   text_in_file=TextFile.ReadToString(OpenFile_Dialog[1]); 

   Input.SetText("Input1", text_in_file); 

  end 

elseif n_ID == 105 then 

   SaveFile_Dialog = Dialog.FileBrowse(false, "Locate File", 

_DesktopFolder, "Text Files (*.txt)|*.txt|", "", "dat", false, false); 

   if SaveFile_Dialog[1]~= "CANCEL" then 

   input_text = Input.GetText("Input1"); 

   TextFile.WriteFromString(SaveFile_Dialog[1],input_text, false); 

   end 

elseif n_ID == 106 then 

 Application.Exit(0); 
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 177  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

end 

end 

 کلیک کنید تا کدها تایید شوند. Ok ی دکمهروی 

پروژه را اجرا کنید و در قسمتی از برنامه راست کلیک کنید تا نتیجه کار خود را مشاهده  .3

 (0 -6نمایید.)تصویر 

 
 6  - 6 ریتصو

سه متغیر با  میرو یم On Mouse Buttonبه رویداد  Properties ی پنجرهوقتی از 

که هر سه عددی  e_Type، e_X ،e_Y رویدادی از پیش تعریف شده رو به رو هستیم: 

، متغیر کند میفشرده شده از ماوس را در خود نگهداری  ی دکمه e_Type. متغیر باشند یم

e_X  و متغیر  سازد یمحرکت افقی ماوس را در خود ذخیرهe_Y  حرکت عمودی ماوس را در

 .دارد یمخود نگه 

 چهار حالت دارد : e_Typeمتغیر 

 حالت کلیک ماوس شماره

 کلیک چپ ماوس فشرده شده است 8

 کلیک چپ ماوس رها است 1

 ماوس فشرده شده است راستکلیک  2
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 178  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 کلیک راست ماوس رها شده است 3

 1 -6جدول 

اگر  هست یا نه؟ 2برابر با   e_Type که آیا مقدار میکن یمدر کد نوشته شده ما ابتدا بررسی 

 .کنند یمو شروع به ساخت و نمایش منوی فرعی  شوند میاجرا  ifبود کدهای درون  2برابر با 

 :منوی باید به صورت آرایه تعریف شود چون شامل چندین عنصر است

  tblMenu = {}; 

 tblMenuقرار دادیم. سپس نوبت به ساخت اولین گزینه از منوی  tblMenuنام منوی مان 

 :میکن یممشخا  1که آن را با اندیس  رسد یم

  tblMenu[1] ={}; 

 :میده یمآن اختصاص یک متن به 

tblMenu[1].Text = "&Open"; 

 :میده یمبه آن اختصاص  IDحال یک 

  tblMenu[1].ID = 104; 

که در اینجا هیچ  میکن یمکه در مثال قبل به پروژه افزودیم تعیین عکس کنار منو را شماره 

 عکسی تعیین نشده است:

  tblMenu[1].IconID = -1; 

از این   falseکه آیا منوی ما عالمت گذاری شده باشد یا خیر؟ که با  میکن یمسپس مشخا 

 .میکن یماین مورد را تایید  trueو با  میکن یمکار صرف نظر 

  tblMenu[1].Checked = false; 

که منوی ما باید فعال باشد. توجه داشته باشید که اگر این  میکن یمدر این قسمت نیز مشخا 

 استفاده کنید.  هنگام مشاهدهمنو در  ی نهیگزاز این  توانید میباشد ن falseقسمت برابر با 

  tblMenu[1].Enabled = true; 

 آیا این گزینه خط جداکننده باشد یا خیر؟ میکن یمسپس تعیین 

tblMenu[1].Separator = false; 
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به مقدار  بایست میچنانچه بخواهید گزینه از منو به عنوان خط جدا کننده عمل کند  نکته:

را برابر با  Separatorو هم چنین مقدار  قرار دهید "---"را برای آن برابر با  Textخاصیت 

true قرار دهید: 

tblMenu[1].Text = "---"; 

tblMenu[1].Separator = true; 

و سپس با استفاده از دستور  میرو یمپیش  tblMenu[3]تا به همین منوال 

Application.ShowPopupMenu  خصوصیات این دستور  میکن یممنوی فرعی را ایجاد

 (.0 -6کلیک روی آن مشاهده کنید)تصویر  دو باررا با استفاده از 

 
 7  - 6 ریتصو

که ما  کنند یمبه ترتیب محل افقی و عمودی ظاهر شدن منو را تعیین  Yو  Xخصوصیت 

یعنی مختصات خود نشانگر ماوس، خاصیت  میا گرفته e_Yو  e_Xرا از متغیر رویدادی  ها آن

Menu  نیز باید شامل نام منوی ایجاد شده ما باشد که همانtblMenu باشد می .HAlign 

عمودی نمایش منوی فرعی را از نشانگر ماوس مشخا به ترتیب محل افقی و  VAlignو 

که آیا پروژه تا پایان کار منو صبر کند یا خیر؟  کند مینیز تعیین  WaitForReturn .کنند یم

باشد  trueنیز اگر برابر با  ClientCoordinates. میا کردهاین مورد را تایید  trueکه ما با 

 falseی کنونی پروژه ظاهر خواهد شد و اگر برابر با  مختصات صفحهمنوی فرعی با توجه به 
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 180  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 ResultVariableدر قسمت  باشد با توجه با تنظیمات مختصات مانیتور ظاهر خواهد شد.

را در خود ذخیره  Application.ShowPopupMenu دستور ی نیز نام متغیری که نتیجه

که کلیک را برای هر گزینه از منو تعیین شده  IDکه ) n_IDیعنی همان  میسینو یم کند می

را انتخاب  Open ی نهیگزکاربر از منوی ظاهر شده  برفرض. اگر (کند میشود در خود ذخیره 

 .گردد میذخیره  n_IDدر   104کند مقدار 

بود فالن کار را  184برابر با  n_IDشرط تعیین کردیم که اگر  ifدر ادامه نیز با یک دستور 

 مثال قبلی توضیح آن بیان شد. درکه  بده و ...انجام 

  n_ID = Application.ShowPopupMenu(e_X, e_Y, tblMenu, 

TPM_LEFTALIGN, TPM_TOPALIGN, true, true); 

if n_ID == 104 then 

... 

elseif n_ID == 105 then 

... 

elseif n_ID == 106 then 

... 

end 

 :فرستادن منوی اصلی به منوی فرعی

گاهی اوقات نیاز پیدا کنیم که منوی اصلی برنامه را به منوی فرعی نیز بفرستیم به ممکن است 

طوری که با راست کلیک در محیط پروژه منوی اصلی در کنار نشانگر ماوس نمایان گردد. در 

 مثال زیر با روش انجام این کار آشنا خواهیم شد:

 فرستادن منوی اصلی به منوی فرعی مثال:

به آن اضافه  Inputو یک شی  ایجاد کنید Menus_in_pop_up با نام جدید ی پروژهیک  .1

 ی پروژهمنوهای اصلی  . سپس Menus ی در پروژه Inputنمایید مطابق با تنظیمات شی 

 ی پروژهبا همان تنظیمات  نیز ایجاد کنید این پروژهرا برای  Menus ی پروژه قبلی یعنی
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 181  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Menus .ه قسمت ب هم چنین کدهای مربوطProject>Actions…>On Menu  را نیز

 بنویسید.  Menus ی پروژهمطابق با 

بروید و  Script>On Mouse Buttonبه سربرگ  Page>Propertiesحال از منوی  .2

 کدهای زیر را در آن بنویسید:

if(e_Type == 2)then 

Main_Menu = Application.GetMenu(); 

n_ID = Application.ShowPopupMenu(e_X, e_Y, Main_Menu, 

TPM_LEFTALIGN, TPM_TOPALIGN, true, true); 

 if n_ID == 101 then 

  OpenFile_Dialog = Dialog.FileBrowse(true, "Locate 

File", _DesktopFolder, "Text Files (*.txt)|*.txt|", "", "dat", false, 

false); 

  if OpenFile_Dialog[1]~= "CANCEL" then 

  text_in_file = 

TextFile.ReadToString(OpenFile_Dialog[1]); 

  Input.SetText("Input1", text_in_file); 

  end 

 elseif n_ID == 102 then 

  SaveFile_Dialog = Dialog.FileBrowse(false, "Locate 

File", _DesktopFolder, "Text Files (*.txt)|*.txt|", "", "dat", false, 

false); 

  if SaveFile_Dialog[1]~= "CANCEL" then 

  input_text = Input.GetText("Input1"); 

  TextFile.WriteFromString(SaveFile_Dialog[1], 

input_text, false); 

  end 

 elseif n_ID == 103 then 

  Application.Exit(0); 

 end 
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end 

مشابه  بایست میپروژه را اجرا کرده و سپس روی قسمتی از آن راست کلیک کنید. نتیجه کار  .3

 باشد. 9 – 6تصویر 

 
 8  - 6 ریتصو

توانستیم تمامی  Application.GetMenuدر این پروژه با استفاده از دستور  بررسی مثال: 

ذخیره  Main_Menuخود را به دست بیاوریم و در متغیری به نام  ی پروژهمشخصات منوی 

دستور از  Menuخصوصیت این متغیر به  ی لهیبه وسنماییم و سپس آن مشخصات را 

Application.ShowPopupMenu  تا برنامه منوی فرعی را مطابق با منوی فرستادیم

ه کند. سپس با ذخیر n_IDنتیجه را در متغیری به نام تعیین کردیم که اصلی ایجاد کند و 

 ی پروژهپرداختیم که توضیح آن در  n_IDبه بررسی نتایج متغیر  if استفاده از دستور

Menus .بیان شد 

 برای مثال به کد زیر دقت کنید:نمود  نییتعبرای کلیک چپ نیز  توان میمنوی فرعی را 

if (e_Type == 0)then 

به منوهادستورات مربوط   

end 
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 های اطالعاتی فصل هفتم: کار با بانک

و اطالعات مختلفی رابطه  ها دادهبا  رندیگ یمبیشتر نرم افزارهایی که امروزه در دسترس ما قرار 

اطالعاتی نگهداری  یها بانکاین اطالعات را در  . این برنامهکنند یماستفاده  ها آندارند و از 

های اطالعاتی رابطه  برنامه نویسی نیاز است که بتوانیم با بانک. در نتیجه در دینای کنند یم

 ییها بانک ی مجدد قرار دهیم نگهداری و مورد استفاده ها آنبرقرار کنیم تا اطالعات خود را در 

 و ... . SQL Server، MySQL ،Oracel ،SQLiteاطالعاتی همانند: 

 :میپرداز یمدر این فصل به موارد زیر 

  میشو یمهای اطالعاتی آشنا  بانکبا مفهوم. 

  میآموز یماطالعاتی را  یها بانکمفاهیم پایه ای. 

  بانک اطالعاتی باSQLite .کار خواهیم کرد 

  روش کار با اطالعاتیMySQL .را خواهیم آموخت 

  اطالعاتی موجود در  یها بانکچگونگی اتصال به دیگرAMS  دیآموز یمرا. 

 های اطالعاتی مفهوم بانک

در آن در یک قالب  ها دادهشامل یک یا چندین فایل بزرگ و پیچیده است که بانک اطالعاتی 

 شود میگفته  . موتور بانک اطالعاتی معموالً به برنامه ایشوند میساخت یافته و منظم ذخیره 

 . در طی این فصل با دوکند میرا مدیریت  ها آننیز داده های درون و  ها فایلیا و این فایل  که

بسیار زیادی در  یها شباهتکار خواهیم کرد که  MySQLو  SQLiteموتور بانک اطالعاتی 

 دارند.دستورات  یریکارگ به

 :ای چند مفهوم پایه

 (Table) جدول

هاست، هر  ای از سطرها و ستون طور که از نام آن مشخا است یک جدول مجموعه همان

 . گردد تشکیل میشود  جدول از تعدادی ستون که فیلد نامیده می

 

  (Field) فیلد
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شود. هر فیلد اطالعاتی در هر  در هر یک از جدول به هر ستون یک فیلد اطالعاتی گفته می

  .نوع و اندازه داشته باشد، بایستی نام جدول حداقل می

 (Record) رکورد

شود که شامل اطالعات  به هر ردیف اطالعاتی در هر جدول یک رکورد آن جدول گفته می

 .امل آن ردیف استک

 (Primary Key) کلید اصلی

کلید دارای تکرار باشد  نیز ولی دیگرابه هر مشخصه منحصر به فرد در یک جدول که در جد

 Primary توان از )البته در یک جدولِ تنها نیز میشود میگفته (Primary Key) اصلی

Key استفاده نمود.) 

 SQLite3دیتابیس 

کیلوبایت( که به  ۰۵۵( یک پایگاه داده کوچک )حدود SQLite)به انگلیسی:  کیوال الیت اس

ای به حساب  ای رابطه خانه نوشته شده است و یک پایگاه داده در قالب یک کتاب Cزبان 

کیوال الیت  های اس شود. از ویژگی باز منتشر می آزاد و متن ، به صورتآید. این پایگاه داده می

عامل،  ای متشکل از یک پرونده، با حجم کم و عدم وابستگی به سیستم هآن است که پایگاه داد

گذارد.  دهد در اختیار کاربر می دارای محیط مدیریتی خوب که تمامی امکانات آن را پوشش می

کند. برخالف انواع دیگر  کیوال پشتیبانی نمی کیوال الیت از تمامی امکانات اس با این حال اس

ی اصلی فراخوانی شود،  الیت یک پروسه جداگانه نیست که توسط برنامه کیوال پایگاه داده، اس

کیوال الیت هم اجرا  ی اصلی، اس و با اجرای برنامه ی اصلی است بلکه جزئی از خود برنامه

 گردد. می

 

   SQlite3دستورات مهم و کاربردی دیتابیس

1. Create  Table 

2. Execute 

3. Insert  

4. Select 
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5. Update  

6. Delete 

7. Drop  

8. Index 

9. Alter 

  SQlite3شرح مختصر دستورات 

1. Create شود. در دیتابیس استفاده می: از این دستور برای ساخت جدول 

2. Execute: دهد های مورد نظر شما را به دیتابیس انتقال می دستورات یا فعالیت. 

3. Insertدیتابیس ثبت )ذخیره( نمود حال توان مقداری را در  : با استفاده از این دستور می

 ای و یا عددی و یا ... باشد. تواند از نوع رشته آن مقدار می

4. Selectتوان مقداری را از دیتابیس انتخاب نمود )یا باز  : با استفاده از این دستور می

 گرداند( تا در ادامه مورد استفاده قرار گیرد.

5. Update با استفاده از دستور :Update واردی )رکوردها( را در دیتابیس توان م می

 ویرایش یا به روز رسانی کرد.

6. Delete با استفاده از دستور :Delete توان مواردی )رکوردها( را در دیتابیس حذف  می

 کرد.

0. Drop با استفاده از دستور :Drop توان جدول یا ستونی را از دیتابیس حذف کرد. می 

0. Indexقرار گرفتن صعودی یا نزولی یک یا چند  : هر ایندکس در بانک اطالعاتی ترتیب

گردد و کاربرد عمده آن روش دسترسی سریع به  ستون را در یک جدول شامل می

 گردد. اطالعات در چند جدول نیز محسوب می

9. Alter :رود مثالً افزودن فیلد به جدول به منظور تغییر در ساختار یک جدول بکار می ،

 تغییر نوع فیلد و ...

 یم مورد استفاده در دستورات دیتابیسعبارات و عال

 :عالیم مورد استفاده عمومی 

 برای انتخاب تمام موارد از قبیل تمام رکوردها در دیتابیس: *
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خواهید به صورت رشته متنی به دیتابیس بفرستید میان این عالمت قرار  عبارتی را که می :’‘

 دهید. می

 جدا کننده: ,

  جستجو:عبارت و عالیم مورد استفاده در 

Likeای  : مناسب برای جستجو در میان رکوردهای رشته 

Whereتعیین شرط هنگام جستجو : 

 خواهید عین عبارت یا عدد را بیابید. : مناسب برای جستجو در میان رکوردهایی که می=

در میان این عالمت قرار بگیرد عبارت  Like: چنانچه عبارت مورد جستجو با دستور %%

توان این عبارت را در  ؛ هم چنین میگرداند میمورد جستجو را در هر جای رکورد که بیابد بر 

ابتدا یا انتهای عبارت قرار داد که در آن صورت در جستجو ابتدا و انتها را مد نظر قرار خواهد 

 داد.

Order by ستون(: جهت مرتب سازی بر اساس یک فیلید( 

برای کار با دیتابیس  Auto Play Media Studioتوابع موجود در 

SQlite3 : 

1) SQLite3:connect(sourcename[,username[,password]]) 

2) SQLite3: close() 

3) SQLite3Connection:close() 

4) SQLite3Connection:commit() 

5) SQLite3Connection:execute(statement) 

6) SQLite3Connection:rollback()   

7) SQLite3Connection:setautocommit(boolean)   

8) SQLite3Cursor:fetch([table[,modestring]]) 

9) SQLite3Cursor:getcolnames() 

10) SQLite3Cursor:getcoltypes() 

11) SQLite3Cursor:close() 

  :پیش نیازها
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الزم است ابتدا دیتابیس مورد نظر را در برنامه  SQLite3برای مشاهده و کار با توابع   .1

گزینه  بروید و سپس ...Project>Databasesمنوی برای این کار به فعال نمایید؛ 

 (1 -0)تصویر  را عالمت گذاری نمایید. SQLite3مربوط به دیتابیس 

 
 1 - 7 ریتصو

 :شرح توابع

SQLite3:connect():  0)تصویر رود. تابع برای اتصال به دیتابیس مورد نظر به کار میاین- 

1) 

 
 2 - 7 ریتصو
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SQLite3:close(): قطع ارتباط )رود.  این تابع برای قطع ارتباط برنامه با دیتابیس به کار می

 کلی( 

 دیتابیس استفاده نشود.هرگز از این دستور برای بستن اتصال با دیتابیس با  نکته:

SQLite3Connection:close() : برای بستن اتصال دیتابیس در حال استفاده به کار

 رود. می

 : مثال

 

SQLite3Connection, err = 

SQLite3:connect(_SourceFolder.."\\hafez.db3", "", ""); 

 : در این مثال

SQLite3Connection دارد. متغیری است که نتیجه اتصال به دیتابیس را در خود نگه می 

err از متغیر قبلی جدا شده است متغیری است که خطاها را در خود ذخیره  , که با عالمت

 کند. می

 _SourceFolder.."\\hafez.db3"باشد که اگر دیتابیس  مسیر ذخیره دیتابیس شما می

 کند.   دیتابیسی خالی را با همان نام و پسوند ایجاد می مورد نظر موجود نباشد برنامه خودش

 "نام کاربری دیتابیس"اند که اولی  پست سر هم قرار گرفته ""بینید که دو عالمت  در ادامه می

باشد. اما در این دیتابیس امکان تعریف نام کاربری  اتصال به دیتابیس می "کلمه عبور"و دومی 

باشد و باید خالی بمانند؛ و برای حفاظت از دیتابیس در مقابل  ی عبور امکان پذیر نمی و کلمه

 اشاره خواهد شد. ها آنهایی وجود دارد که با  نفوذ دیگران راه

نکته مهمی که برای این دستور وجود دارد آن است که هر اتصالی که ایجاد شد بعد از انجام 

 فعالیت مورد نظر باید بسته شود که دستور آن در زیر آمده است: 

SQLite3Connection:close)( 

 

SQLite3Connection:commit() : برای حصول اطمینان از فرایند اتصال با دیتابیس و

 .رود یمها به کار  تانجام فعالی
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 مثال:

commit, err = SQLite3Connection:commit)( 

رود  این تابع برای دریافت اطمینان از انجام اتصال و هم چنین دستورات ارسال شده به کار می

ها به طور عادی در  ها عامل در تمام سیستم AMSاما در نظر داشته باشید که این دستور برای 

را در دیتابیس فعال کنید و  transactionدسترس نیست و برای استفاده از این تابع بایستی 

را مورد پشتیبانی   errمتغیر  هاالبته نیازی مبرمی هم به این دستور ندارید چون تمام دستور

ها اطمینان  ادامه خواهد آمد از انجام فعالیت توان با بررسی مقدار آن که در قرار می هند که می

 حاصل کرد.

یعنی متغیر مربوط به دستور که  commitحال اگر سیستم شما از این تابع پشتیبانی کرد 

را  falseو اگر ناموفق باشد  گرداند میرا بر  trueریزد  در صورت موفقیت  نتیجه را در خود می

 .گرداند میبر 

SQLite3Connection:execute(statement) : دستورات مورد نظر  توانید میبا این تابع

 خودتان را به دیتابیس بفرستید تا اجرا شوند.

 مثال:

SQLite3Cursor, err = SQLite3Connection:execute("CREATE TABLE 

hamseda (ID INTEGER PRIMARY KEY, Name, Last_Name)"); 

فرستد که برای ساخت  را به دیتابیس می CREATE TABLEاین تابع در مثال باال دستور 

، ID ، نام جدول  hamsedaرود که در مثال  یک جدول در دیتابیس متصل شده به کار می

Name ،Last_Name باشند؛  اند نام فیلد می که داخل پرانتز آمدهINTEGER 

PRIMARY KEY وع آن باشد که تعریف شده است اما اگر برای فیلدی ن هم نوع فیلد می

توان در آن اطالعاتی از قبیل  خواهد شد و می نوعی به آن دادهرا تعریف نکنید به طور خودکار 

 متن و ... را ذخیره کرد.

زیر  در به همین منظور، ارسال دستورات با هم دیگر یکسان نیست ی و اما باید بدانید که نحوه

 گردد: ی ارسال هر کدام از دستورات مثالی ارایه می برای شما از نحوه
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دستورات  . ID , Loghat , Mani :های با سه ستون با نام نام دارد Dic جدول فرضی ما

 بایستی طبق مثال زیر فرستاده شوند:

SQLite3Connection:execute( "دستورات" ); 

1. SELECT * from Dic 

 انتخاب تمام رکوردها از جدول  

2. DELETE from Dic where ID = 1  

 باشد  می 1مساوی با  ها آن ID حذف تمام رکوردهایی که ستون

3. INSERT INTO Dic(Loghat,Mani) VALUES ('hello' , 'سالم') 

 ی افزودن کلمه hello  به سلول ستونLoghat سلول ستون ی سالم به  و افزودن کلمه

Mani   
4. UPDATE Dic SET Loghat = 'bye' where ID= 1 

 .باشد می 1آن مساوی با  IDدر هر جایی که ستون  Loghatویرایش یا به روز رسانی ستون 

5. Drop Table Dic 

Dicحذف جدول  از دیتابیس   

6. ALTER TABLE Dic ADD Mani2 Text 

به عنوان فیلدی جدید به دیتابیس افزوده شده  Mani2تغییر در دیتابیس که در این مثال 

 است. 

7. CREATE UNIQUE INDEX hamseda ON Dic(ID, Loghat) 

 ID, Loghatاز دو فیلد   Dicبر روی جدول  hamsedaایجاد یک ایندکس با نام 

SQLite3Connection:rollback() : این تابع برای بازگشت دادن عملیات به عقب به کار

 رود. همین صورت به کار میرود و به  می

 مثال:

result, err = SQLite3Connection:rollback(); 

کند که برنامه در حین انجام دستورات به مشکلی برخورد  این دستور زمانی کاربرد پیدا می

کند به همین دلیل بازگشت به  کند و چنانچه عملیات را ادامه دهد دیتابیس نقا پیدا می می

کند  ها کار نمی بر روی تمام سیستم AMSباشد این دستور برای  مکن میعقب بهترین عمل م
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را در دیتابیس فعال کنید و در عوض ما از  transactionو برای استفاده از این تابع بایستی 

 مثل:  .برای بازگشت استفاده خواهیم نمود  AMSدستورات خود

 Application.ExitScript(); 

یعنی متغیر مربوط به دستور که نتیجه  resultتابع پشتیبانی کرد حال اگر سیستم شما از این 

را بر  falseو اگر ناموفق باشد  گرداند میرا بر  trueریزد  در صورت موفقیت  را در خود می

 .گرداند می

SQLite3Connection:setautocommit(boolean) : این تابع برای تنظیم اتوماتیک

 .کند رود و آن را روشن یا خاموش می که توضیح داد شده به کار می commitحالت 

SQLite3Cursor:fetch([table[,modestring]]) ها تحت  داده فراخوانی: این تابع برای

 رود. شرایط خاص به کار می

 شرح و مثال:

Cursor هنگام استفاده از دستورات کرسر: یا SQLite  نظیرSelect  کلیه رکوردهای

گردد اما در مواردی نیاز است که رکوردهای استخراج  درخواستی به طور کامل استخراج می

شده تحت شرایطی خاص مورد پردازش مجدد قرار گرفته و به برنامه درخواست کننده ارسال 

گردد در این صورت استفاده از کرسرها بسیار حائز اهمیت خواهد بود در واقع برای استفاده از 

 .توان به ترتیب مراحل عمل نمود یک کرسر می

 :شوند میرود که به شکل زیر نوشته  به کار می  n و  aاین تابع به همراه دو پارامتر 

row = SQLite3Cursor:fetch({},"a") ; 

.گرداند میبر آرایههای درخواستی را به صورت یک  داده  

 را به صورت زیر فراخوانی کنید:  بایست آن چنانچه بخواهید مقادیر این تابع را مشاهده کنید می

row = SQLite3Cursor:fetch({},"a") 

if row ~= nil then 

M_text = row.Mani  ( Mani = نام فیلد) 

Input.SetText("Input2", M_text) 

row = SQLite3Cursor:fetch(row,"a"(; 
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end 

row = SQLite3Cursor:fetch({},"n); 

 .گرداند میدرخواست شده را بر  های بازگشتی تعداد داده

 را به صورت زیر فراخوانی کنید: بایست آن چنانچه بخواهید مقدار این تابع را مشاهده کنید می

count_row = SQLite3Cursor:fetch({},"n") 

count = count_row[1] 

سطر آن را بنویسم  یا اندیس بایست شماره باشد می می آرایهچون مقدار بازگشتی به صورت  

 باشد. می 1که 

رود و برای رفتن  به کار می{} یک شکل دیگر نیز از این تابع وجود دارد که بدون پارامترهای 

 رود که به این شکل است: فراخوانی شده به کار می ی هیآرابه شماره بعدی در 

row = SQLite3Cursor:fetch(row,"a"); 

 ستور زیر استفاده شود:برای بستن این تابع هم باید از د

SQLite3Cursor:close)(; 

SQLite3Cursor:getcolnames() ها آنهایی که به  جدول نام:این تابع برای فراخوانی 

 کند. را به صورتی آرایه فراخوانی می ها آنرود و نام  ایم به کار می متصل شده

 کامل:  شرح و مثال

های  دیتابیس مورد نظر وصل شده و سپس به جدولبرای استفاده از این تابع بایستی ابتدا به 

ها را بگیرید از تابع باال  مورد نظر وصل شوید و در نهایت برای اینکه بخواهید نام آن جدول

 :استفاده نمایید که مثال آن در زیر آمده است

SQLite3Connection, err = SQLite3:connect(.."\\ hafez.db3", "", ""); 

SQLite3Cursor, err = SQLite3Connection:execute("SELECT * 

FROM Dic"); 

Column_name = SQLite3Cursor:getcolnames(); 

Debug.ShowWindow(true); ها ستونجهت نمایش نام  متنیی انمایش پنجره   

for index , name in pairs(Column_name) do 
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Debug.Print(index..":"..name.."\r\n");   ی متنی پنجرهبه  ها ستونفرستادن نام  

end 

SQLite3Cursor:close(); 

SQLite3Connection:close(); 

SQLite3Cursor: getcoltypes():  هایی که به  ستون جدول نوعاین تابع برای فراخوانی

 .کند را به صورتی آرایه فراخوانی می ها آنرود و نام  ایم به کار می متصل شده ها آن

 : کامل از تابعمثال 

SQLite3Connection, err = SQLite3:connect(.."\\ hafez.db3", "", ""); 

SQLite3Cursor, err = SQLite3Connection:execute("SELECT * 

FROM Dic"); 

Column_name = SQLite3Cursor:getcoltypes();  

Debug.ShowWindow(true); 

for index , type  in pairs(Column_name) do 

Debug.Print(index..":"..type .."\r\n"); 

end 

SQLite3Cursor:close(); 

SQLite3Connection:close(); 

SQLite3Cursor: close():  بستناین تابع برای Cursor رود که  )کرسر( به کار می

 آمد. 18و  9و  0توضیح و مثال آن در تابع شماره  

 و جواب برای درک کامل توابع مهم  سؤال

اید پس الزم است یک مثال نسبتاً کامل ارایه شود  تا اینجا تقریباً دستورات کاربردی را فراگرفته

 آشنا شوید: Cursorتا هم دستورات قبلی مرور شوند و هم با کاربرد  

ایجاد  Dicو در آن یک جدول با نام  hafez.db3یک دیتابیس ایجاد کنید با نام : 1 سؤال

 :های کنید با سه فیلد با نام

ID(Integer Primary Key) , Loghat(Char) , Mani(Char) 

 : 1 سؤالجواب 
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 Onرویداد کد زیر را در  ایجاد کنیم و SQLiteبا نام یک پروژه جدید  یمتوان میبرای این کار 

Click ی  یک دکمهxButton با تا دیتابیس روی آن کلیک کنیم  ،بنویسیم و پس از اجرا

 در مسیر پروژه ایجاد گردد:مشخصات مورد نظر 

SQLite3Connection, err = 

SQLite3:connect(_SourceFolder.."\\hafez.db3", "", ""); 

if not SQLite3Connection or err then 

Dialog.Message("Error", err); 

end 

SQLite3Cursor, err = SQLite3Connection:execute("CREATE TABLE 
Dic(ID INTEGER PRIMARY KEY, Loghat Char, Mani Char)"); 

if not SQLite3Cursor or err then 

Dialog.Message("Error", err); 

end 

SQLite3Connection:close(); 

را    Button1و متن شی  اضافه کنیدبه پروژه   Buttonشی  دوو  Inputدو شی : 2 سؤال

  قرار دهید. Findرا برابر با   Button2و متن  Addبرابر با 

را در فیلد  Input1کدی بنویسید که متن    Button1شی  On Click رویدادحال در 

Loghat  و متنInput2    را در فیلدMani  ذخیره کند وID   هم به طور خودکار شماره

  .خواهد گرفت

 : 2 سؤالجواب 

شما را با یک نکته دیگر نیز آشنا خواهیم کرد که مربوط به مشکالت زبان  سؤالدر جواب این 

های مختلف در یک کلید به دو صورت  که هر کدام در سیستم عامل یو  کفارسی در حروف 

اند و این جستجوی ما را با مشکالتی رو به رو خواهد کرد که یک برنامه نویس  تعریف شده

 این مسایل را حل کند.بتواند خوب باید 

 ك | ی، ي، ک :یو  کهای  شکل

شکل این حروف را که دید به یک  شما برای حل این مشکل باید به برنامه بگویید هر صورت از

 کند و سپس به دیتابیس بفرستد. ک را به کشکل تبدیل نماید مثالً 
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مشکلی پیش  یتست کردیم و دیدیم دیگر در حرف   AMS 8و در  7البته ما در ویندوز 

  نماید تبدیل می یرا به یک  یخود به طور اتوماتیک هر دو نوع   AMSآید به طوری که  نمی

م هنوز این مشکل وجود یکرد خود ویندوز تست   Notepadو این در حالی بود که وقتی با 

باشد که شکل  می کمشکلی نداریم و مشکل فقط در حرف  یبا  AMSدر  داشت. پس ما

 :باشد که در کدهای زیر آمده است می کاستاندارد آن 

word = Input.GetText("Input1"); 

word = String.Replace(word, " ک" ,"ک ", false);  

explain = Input.GetText("Input2"); 

explain = String.Replace(explain, " ک" ,"ک ", false); 

if word ~= ""  then 

SQLite3Connection, err = 

SQLite3:connect(_SourceFolder.."\\hafez.db3", "", ""); 

if not SQLite3Connection or err then 

Dialog.Message("Error", err); 

Application.ExitScript(); 

end 

SQLite3Cursor, err = SQLite3Connection:execute("INSERT INTO 

Dic(Loghat, Mani) VALUES ('"..word.."','"..explain.."')"); 

 if not SQLite3Cursor or err then 

Dialog.Message("Error", err); 

Application.ExitScript() 

end 

SQLite3Connection:close(); 

Dialog.Message(" لغت جدید با موفقیت ثبت شد" ,"اطالع رسانی "); 

else 

Dialog.Message(" کادر لغت نباید خالی باشد" ,"خطا ."); 

end 
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ریختیم  explainو  wordرا در متغیرهای  Input2و  Input1متن موجود در ابتدا  بررسی:

 ک را با ک جایگزین نمودیم. String.Replaceو سپس در هر دو متغیر با استفاده از دستور 

word = Input.GetText("Input1"); 

word = String.Replace(word, " ک" ,"ک ", false);  

explain = Input.GetText("Input2"); 

explain = String.Replace(explain, " ک" ,"ک ", false); 

 

 سپس به دیتابیس متصل شدیم :

SQLite3Connection, err = 

SQLite3:connect(_SourceFolder.."\\hafez.db3", "", ""); 

چنانچه برنامه در اتصال به دیتابیس با خطایی برخورد نماید این دستور یک پیام خطا صادر 

 کند: کار را لغو می ی ادامهو  کند می

if not SQLite3Connection or err then 

Dialog.Message("Error", err); 

Application.ExitScript(); 

end 

 هم اکنون دستورات الزم را به دیتابیس ارسال نمودیم.

آن چه که در کدها اهمیت به سزایی دارد وارد کردن اطالعات گرفته شده از متغیرهای  نکته: 

ای به دیتابیس ارسال شوند که  بایست به صورت رشته باشد که می می  inputمربوط به دو تا 

 ایم: قرار داده '' بین دو عالمت explainو  wordبرای این منظور متغیرهای 

SQLite3Cursor, err = SQLite3Connection:execute("INSERT INTO 

Dic(Loghat, Mani) VALUES ('"..word.."','"..explain.."')"); 

چنانچه برنامه در ارسال اطالعات به دیتابیس با خطایی برخورد نماید این دستور یک پیام خطا 

 کند: کار را لغو می ی ادامهو  کند میصادر 

 if not SQLite3Cursor or err then 

Dialog.Message("Error", err); 
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Application.ExitScript() 

end 

 کد زیر را بنویسید: Button2مربوط به شی  On Clickسپس در رویداد 

Page.Jump("Page2"); 

 رود. به کار می 2ی  این کد برای رفتن به صفحه

شی  دوو در  آن  (Page>Add)منوی کنید به پروژه اضافهدیگر ی  حال یک صفحه: 3 سؤال

input   یک شی وListBox   و یک شیxButton متن  ؛  اضافه کنید xButton   را برابر

Back  حال در قسمت . قبل برگردید ی صفحهو کاری کنید که با کلیک روی آن به قرار دهید

On Key  مربوط به شی input1 هر وقت شما در   کدی بنویسید کهinput1  حرفی را تایپ

د لغت بیابد و نتیجه را در فیلکنید برنامه به دیتابیس وصل شود و آن حرف را در  می

ListBox1  بریزد و با انتخاب ازListBox1  معنی آن لغت هم درinput2  .ظاهر شود 

 : 3 سؤالجواب 

 بنویسید:  xButtonشی  On Clickکد زیر را در رویداد 

Page.Jump("Page1"); 

 :input1  از On Keyرویداد  کد زیر در

search = Input.GetText("Input1") 

if search ~= ""  then 
ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1) 

added_item = 0; 

search = String.Replace(search, " ک" ,"ک ", false); 

search = search.."%" 

SQLite3Connection, err = 

SQLite3:connect(_SourceFolder.."\\hafez.db3", "", ""); 

  if not SQLite3Connection or err then 

  Dialog.Message("Error", err); 
  Application.ExitScript(); 

  end 
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SQLite3Cursor, err = SQLite3Connection:execute("SELECT * 

from Dic where Loghat like ".."'"..search.."'");  

 if not SQLite3Cursor or err then 

Dialog.Message("Error", err); 
  Application.ExitScript(); 

 end 

 row = SQLite3Cursor:fetch({},"a"); 

 if row ~= nil then 

  while row do 

  ListBox.AddItem("ListBox1", row.Loghat, row.ID) 

  added_item = added_item +1 

  row = SQLite3Cursor:fetch(row,"a"); 

  end 

 end 

 SQLite3Cursor:close(); 

 SQLite3Connection:close(); 

else 

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

end 

سپس در صورت نامساوی بودن  و  زمیر یمsearch را در متغیر  Input1مقدار ابتدا  بررسی:

تعریف   added_itemو متغیری با نام  میکن یمرا خالی  ListBox1با جای خالی آن مقدار 

 String.Replaceرا با دستور search  . سپس مقدارمیده یمقرار  8و مقدار آن را  میکن یم

 .میکن یمو چنانچه در آن ک یافته شد ان را با ک جایگزین  میده یممورد بررسی قرار 

search = Input.GetText("Input1"); 

if search ~= ""  then 
ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

added_item = 0; 

search = String.Replace(search, " ک" ,"ک ", false); 

که در جستجو به معنای آن  میکن یماضافه  "%"یک کاراکتر  searchبه متغیر  ی ادامهدر 

  پیدا کند. باشد می searchکه تمام مواردی را که حرف اولشان مشابه مقدار  باشد می
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search = search.."%" 

که با کاربرد این  میفرست یمو دستورات مورد نظر را به آن  میشو یمسپس به دیتابیس متصل 

 :دیا شدهدستورات آشنا 

SQLite3Connection, err = 
SQLite3:connect(_SourceFolder.."\\hafez.db3", "", ""); 

if not SQLite3Connection or err then 

Dialog.Message("Error", err); 
Application.ExitScript(); 

end 

SQLite3Cursor, err = SQLite3Connection:execute("SELECT * from 

Dic where Loghat like ".."'"..search.."'");  

if not SQLite3Cursor or err then 

Dialog.Message("Error", err); 
 Application.ExitScript(); 

end 

 اند شدهپس از اتصال به دیتابیس و فرستادن دستور جستجو به آن تمام مواردی را که یافت 

 :میکن یمفراخوانی 

row = SQLite3Cursor:fetch({},"a"); 

که آیا موردی فراخوانی شده است یا  میکن یمپس از فراخوانی موارد یافت شده ابتدا بررسی 

 خیر؟

if row ~= nil then 

تا زمانی که  مییگو یمبه برنامه  whileدر صورت صحیح بودن شرط با استفاده از یک دستور 

اضافه کن به طوری که  ListBox1را به  ها آنیکی یکی  باشند یمموارد فراخوانی شده موجود 

به عنوان  IDو شماره موجود در ستون  ItemTextبه عنوان  Loghatمتن موجود در ستون 

ItemData  بهListBox .افزوده شوند 

while row do 

ListBox.AddItem("ListBox1", row.Loghat, row.ID) 

 added_itemیک عدد به مقدار متغیر  while ی حلقهو هم چنین در هر بار تکرار شدن 

 افزوده شده است. ListBoxاضافه گردد تا اینکه آخر سر بدانیم چند مورد به 

added_item = added_item +1; 
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 200  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

که حلقه به ردیف بعدی اطالعات فراخوانی شده از  میسینو یمدر انتهای حلقه نیز دستوری 

 دیتابیس برود.

row = SQLite3Cursor:fetch(row,"a"); 

و پرس و جو و اتصال به دیتابیس را  میبند یمرا نیز  ifو سپس  میبند یمو در آخر حلقه را 

 .میبند یم

end 

end 

SQLite3Cursor:close(); 

SQLite3Connection:close(); 

 .شود میبسته  ifو  گردد میچنان چه شرط اول ما نادرست باشد لیست خالی و 

else 

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

end 

 : ListBox1در  on select   رویدادکد زیر در 

select = ListBox.GetSelected("ListBox1"); 

if select ~= nil then 

search = ListBox.GetItemData("ListBox1", select[1]); 

 SQLite3Connection, err = 

SQLite3:connect(_SourceFolder.."\\hafez.db3", "", ""); 

 if not SQLite3Connection or err then 

Dialog.Message("Error", err); 
  Application.ExitScript(); 

 end 

 SQLite3Cursor, err = SQLite3Connection:execute("SELECT 

Mani from Dic where ID = "..""..search..""); 

 if not SQLite3Cursor or err then 

Dialog.Message("Error", err); 
  Application.ExitScript() 

 end 
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 201  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 row = SQLite3Cursor:fetch({},"a") 

 if row ~= nil then 

 M_text = row.Mani 

  Input.SetText("Input2", M_text) 

 row = SQLite3Cursor:fetch(row,"a"); 

 end 

 SQLite3Cursor:close() 

 SQLite3Connection:close() 

L_text = ListBox.GetItemText("ListBox1", select[1]) 

Input.SetText("Input1", ListBox.GetItemText("ListBox1", select[1])) 

L_ID = ListBox.GetItemData("ListBox1", select[1]) 

end 

که آیا گزینه ای از لیست  میکن یمبررسی   ListBox.GetSelectedابتدا با دستور  بررسی:

 انتخاب شده است یا خیر؟

select = ListBox.GetSelected("ListBox1"); 

 باشد میو به صورت آرایه  گرداند میانتخاب شده از لیست را بر  ی ینهگز ی شمارهاین دستور 

 گزینه متغیر را در هنگام استفاده به صورت زیر بنویسیم: ی شمارهبرای دریافت  بایست میپس 

select[1] 

را  یما کردهلیست اضافه  ItemDataکه به قسمت  ID ی شمارهاگر جواب شرط صحیح باشد 

 .ریزیم یم searchدر متغیری به نام 

if select ~= nil then 

search = ListBox.GetItemData("ListBox1", select[1]); 

که مقدار ستون  فرستیم یمو دستوری به آن  شویم یمس مورد نظر متصل سپس به دیتابی

Mani  که مقدار ستون  ردیفیرا در هرID  آن برابر باsearch  ی یهآرااست پیدا کند و در 

row .بریزد 

SQLite3Connection, err = SQLite3:connect(_SourceFolder 

.."\\hafez.db3", "", ""); 
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 202  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 if not SQLite3Connection or err then 

Dialog.Message("Error", err); 
  Application.ExitScript(); 

 end 

 SQLite3Cursor, err = SQLite3Connection:execute("SELECT 

Mani from Dic where ID = "..""..search..""); 

 if not SQLite3Cursor or err then 

Dialog.Message("Error", err); 
  Application.ExitScript(); 

 end 

 row = SQLite3Cursor:fetch({},"a"); 

مقدار متن فراخوانی شده از یعنی هیچ نبود  nilبرابر با  rowکه اگر  کنیم یمسپس بررسی 

 ifنمایش دهد و بعد  Input2بریزد و سپس در  M_textرا در متغیری به نام  Maniستون 

 :بندیم یمرا 

 if row ~= nil then 

 M_text = row.Mani 

  Input.SetText("Input2", M_text) 

 row = SQLite3Cursor:fetch(row,"a"); 

 end 

  بندیم یمرا نیز  ها اتصالسپس 

 SQLite3Cursor:close(); 

 SQLite3Connection:close(); 

نوشته شود از کد زیر کمک  Input1و برای اینکه متن لغت انتخاب شده از لیست ما هم در 

 :یمگرفت

L_text = ListBox.GetItemText("ListBox1", select[1]); 

Input.SetText("Input1", L_text); 

 :SQLiteامنیت در دیتابیس 
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 203  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

هیچ ابزاری جهت حفاظت از خود دارا نیست و اطالعات آن به راحتی قابل  SQLiteدیتابیس 

 که برای حفظ کردن اطالعات خود چه کنیم؟ دیآ یمپیش  سؤال؛ حال این باشد میدسترسی 

  AMSتوسط  ها فایلحافظت  یها روشبرای حفظ اطالعات دیتابیس مان مجبور هستم از 

 بهره ببریم

 :گردد میهای دیتابیس معرفی  حال دو روش برای حفاظت فایل

 Cryptoاستفاده از روش رمزنگاری با تابع  .1

 Zipاستفاده از روش رمزگذاری با تابع  .2

 

ی ابتدا با استفاده از توابع ذکر شده فایل دیتابیس خود را بایست میدر هر دو روش باال شما 

رمزنگاری و رمز گذاری کنید و سپس در هنگام نیاز به استفاده از دیتابیس آن را از حالت 

استخراج نمایید و  Tempرمزی شده در آورید و در یکی از پوشه های سیستم عامل مثل 

را اگر  سیتابیداز انجام عملیات دوباره فایل را سپس عملیات مورد نظرتان را انجام دهید و پس 

 نیاز است رمزنگاری کرده و جانشین فایل قبلی نمایید

 :Cryptoمثال برای استفاده از روش رمزنگاری با تابع 

 رمز نگاری کردن:

Crypto.BlowfishEncrypt(_SourceFolder.."\\Mydb.db3",_TempFolder.. 

"\\Mydb.db3", "MyPassword"); 

 :Cryptoبا تابع  استخراج از حالت رمز نگاری شده

Crypto.BlowfishDecrypt(_SourceFolder.."\\Mydb.db3", 

_TempFolder.. "\\Mydb.db3", "MyPassword"); 

 :Zipمثال برای استفاده از روش رمزگذاری با تابع 

Zip.Add(_SourceFolder.."\\Mydb.zip", 

{_SourceFolder.."\\Mydb.db3"}, true, "MyPassword", 5, nil, true); 

 :Zipبا تابع استخراج از حالت رمز شده 
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 204  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Zip.Extract(_SourceFolder.."\\Mydb.zip", {"*.*"}, 

_SourceFolder.."\\", true, true, "", ZIP_OVERWRITE_ALWAYS, 

nil); 

این دیتابیس یک  یدا شدهآشنا  SQLiteتا اینجا با دستورات مهم و کاربردی دیتابیس 

اما باید بدانید  باشد میدیتابیس قدرتمند و بی نیاز به نصب برنامه ای خاص برای اجرای خود 

آنالین  های یتابیسدکه این دیتابیس یک دیتابیس تحت ویندوز بوده و برای استفاده در 

 اینترنتی مناسب نیست.

  SQLite Expert Personal نرم افزار آموزش

 SQLite Expertنرم افزار  SQLiteنرم افزارها جهت کار با دیتابیس  ترین یجرایکی از 

Personal  های یتابیسددیتابیس مورد نظر را ویرایش نمود و یا  توان میکه به وسیله آن 

 جدیدی ساخت. 

 
 3 - 7 ریتصو

 آموزید یمنرم افزار را به طور خالصه  مهم این یها قسمت با کار در این قسمت از کتاب 
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 205  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

به سایت سازنده آن مراجعه نمایید و نسخه رایگان ان را  توانید میبرای دریافت این نرم افزار 

 دریافت کنید.

 http://www.sqliteexpert.comآدرس سایت: 

برای تنظیم آن مطابق با استاندارد متنی پس از نصب نرم افزار آن را اجرا کنید و سپس 

ANSI :مراحل زیر را دنبال کنید 

 

 بروید. Optionبه گزینه  Toolsاز منوی  .1

را  Default ANSI Code Page ی ینهگز Encodingو در قسمت  Generalدر سربرگ  .2

 را کلیک نمایید: Ok ی دکمهعالمت گذاری کنید و 

 
 4 - 7 ریتصو

    

 روش ساخت یک دیتابیس

به روش زیر عمل  SQLite Expert Personalبرای ساخت یک دیتابیس با نرم افزار 

 نمایید:

 .را کلیک کنید  New DataBase ی ینهگز Fileاز منوی  .1
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 206  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

مشخا شده در تصویر زیر کلیک کنید و سپس در پنجره  ی دکمهدر پنجره ظاهر شده روی  .2

کلیک  Open ی دکمهرا برای دیتابیس خود مشخا کنید و روی  یباز شده محل ذخیره و نام

کلیک  Ok ی دکمهروی  DataBase Creation Propertiesکنید و سپس در پنجره 

 کنید.

 
 5 - 7 ریتصو

روی آن  توانید میو  شود میبا این کار فایل دیتابیس شما در مسیر مورد نظر ساخته 

 ( ایجاد کنید.Table)یی ها جدول

 روی دیتابیس رایجاد جدول ب

 برای ایجاد جدول بر روی دیتابیس ساخته شده به روش زیر عمل کنید:

ظاهر شده کلیک کنید و سپس سربرگ  New Table ی ینهگزروی  Tableاز منوی . 1

Design  در قسمتTable Name  :نامی را برای جدول خود وارد نمایید برای مثال

My_Table. 

. برای گردد می. هنوز جدول ما ایجاد نشده است زیرا جدول بدون ستون یا فیلد ایجاد ن2

کلیک  Add ی دکمهروی  Fieldsدر قسمت سربرگ  My_Tableافزودن ستون به جدول 

 د کردن نام و نوع آن ستون را ایجاد کنید:پس از وارکنید و 

 زیر ایجاد نمایید: یها ستونبرای مثال 

 قرار دهید. INTEGER)نوع( آن را برابر با  Typeو قسمت  IDستون با نام 
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 207  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 قرار دهید. TEXT)نوع( آن را برابر با  Typeو قسمت  Nameستون با نام 

 .قرار دهید TEXT)نوع( آن را برابر با  Typeو قسمت  Last_Nameستون با نام 

 کلیک نمایید. Apply ی دکمهروی  ها ستونبرای ایجاد شدن این  بایست میو در آخر 

 
 6 - 7 ریتصو

    

یم بر روی توان می. که گردد میدیتابیس ایجاد  یو رجدول ما بر  Apply ی دکمهبا کلیک روی 

 را ذخیره نماییم.آن اطالعاتی 

بروید و  Indexsرا به عنوان کلید تعیین کنید برای این کار به سربرگ  IDبهتر است ستون 

را از لیست انتخاب  IDستون ظاهر شده  ی پنجرهدر ، کلیک نمایید Add ی دکمهسپس روی 

را  Ok ،کلیک کنید Add ی دکمهسپس روی ، را عالمت بزنید Primary ی ینهگزکنید، 

 کلیک نمایید تا تنظیمات اعمال گردند. Apply ی دکمهو در آخر روی  کلیک کنید

به عنوان کلید جدول در نظر گرفته شود خودکار شماره  IDتا ستون  شود میاین کار باعث 

 گذاری گردد.
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 208  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 7 - 7 ریتصو

    

 وارد کردن اطالعات در جدول

 از روش زیر استفاده کنید: توانید میبرای وارد نمودن اطالعات در جدول دیتابیس 

+ اطالعات خود را در  ی دکمهو سپس با استفاده از کلیک کنید  Dataبر روی سربرگ . 1

 .هر ستون وارد کنید  یها سلول

 کلیک نمایید تا اطالعات شما ذخیره شوند.  ی دکمهدر آخر روی . 2

 
 8 - 7 ریتصو
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 209  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

    

 باز کردن یک دیتابیس ایجاد شده

را  Open Database ی ینهگزبروید و  Fileبرای باز کردن یک دیتابیس ایجاد شده به منوی 

 Open  ی دکمهاز مسیر مورد نظر دیتابیس خود را انتخاب کنید و سپس روی ، کلیک کنید

 کلیک کنید.

 یها جدولو  باشد می قابل مشاهدهتصویر زیر  ی شدهدیتابیس باز شده در قسمت مشخا 

در  توان می ها آنکه با انتخاب  اند گرفتهدر آن جای  درخت وارهموجود در آن نیز به صورت 

 را مشاهده نمود. ها آناطالعات  Dataقسمت سربرگ 

 
 9 - 7 ریتصو

    

تا در مواقع  SQLite Expert Personalاین آموزشی بود خالصه برای کار کردن با نرم افزار 

خود را به صورت دستی و سریع ویرایش کنید و یا  SQLiteی دیتابیس ها فایلالزم بتوانید 

 جدید از این نوع بنمایید. های یتابیسداقدام به ایجاد 

  MySQLدیتابیس 

ی آنالین و  دیتابیسی است متن باز، قدرتمند و پرکاربرد که برای استفاده MySQLدیتابیس 

 .باشد میتحت شبکه مناسب 
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 210  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

با نسخه های جدید آن مقایسه نمود.  توان ینمرا به هیچ عنوان  MySQLنسخه های اولیه 

گرفته شده بودند  در نظرنسخه های قدیمی به دلیل ماهیت عمومی سیستم عاملی که برای آن 

های اولیه( دارای واسط کاربر چندان جالبی نبودند و تمام فرامین  ی یونیکس و لینوکس)یعن

از طریق دستورات خط فرمان انجام  ها آنمربوط به طراحی و مدیریت بانک اطالعاتی در 

گرافیکی توانمند و زیبا برای لینوکس،  های یطمح. اما به تدریج و با پیدایش گرفت یم

MySQL ی متن باز تحت لینوکس مراحل تکامل و بهینه شدن افزارهار نرم نیز همانند سای

، ترین یعسرهسته و ابزارهای جانبی خود را پیمود تا به جایی رسید که اکنون به عنوان یکی از 

 .شود یمهای بانک اطالعاتی جهان شناخته  برنامه ینتر صرفهکاراترین و مقرون به 

آشنا خواهید شد. بهتر  AMS ی یلهوسبه  MySQLی کار با دیتابیس  در این قسمت با نحوه

نیز قابل  MySQLدر دیتابیس  SQLiteاست بدانید که دستورات موجود در دیتابیس 

و به عبارتی دستورات مشترک زیادی دارند و هر آنچه که در رابطه با  باشند یماستفاده 

مگر در مواردی  کند میشد در مورد این دیتابیس نیز صدق  توضیح داده SQLiteدستورات 

 کنیم یمخودداری  ها آناندک؛ پس به همین سبب از ذکر مجدد 

با یک مثال عملی و سپس  یریدفرا بگبتوانید کار با این دیتابیس را  تر یعسرو برای اینکه 

 .پردازیم یمبررسی آن به آموزش این دیتابیس 

  یازهانپیش : 

دیتابیس  …Project>Databasesابتدا از منوی فعال سازی موتور دیتابیس:  .1

MySQL .را عالمت گذاری کنید تا توابع این دیتابیس در پروژه شما فعال گردند 

 MySQLداشتن یک دیتابیس آنالین از نوع  .2

 (User Name & Password)ی عبور دیتابیس در اختیار داشتن نام کاربری و کلمه .3

 .(Remoteدیتابیس) در قابلیت کنترل از راه دورفعال بودن  .4

و قابلیت کنترل از  باشند یم MySQLهای خریداری شده دارای دیتابیس  امروزه اکثر هاست

ولی احتمال آن نیز زیاد است که این قابلیت فعال نباشد، وجود دارد  ها آنراه دوره نیز در اکثر 

برای فعال کردن قابلیت کنترل از راه دور در پنل مدیریت هاست خود به قسمت مدیریت 

در ( کلیک کنید و سپس Remoteکنترل از راه دور)ی  دیتابیس بروید و سپس روی گزینه
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ی افزودن  کنید و سپس روی دکمهی ظاهر شده در کادر متنی موجود عبارت % وارد  صفحه

(Add  یاAllow.کلیک کنید تا قابلیت کنترل از راه دور دیتابیس شما فعال گردد ) 

 یها تفاوترا فرا خواهید گرفت و با  MySQLکردن با دیتابیس  ی کار در مثال زیر شما نحوه

 نیز آشنا خواهید شد. SQLiteجزیی آن با 

 )دفتر تلفن ساده( MySQLکار با دیتابیس  مثال:

 شما یک دیتابیس آنالین با مشخصات زیر دارید: کنیم یمدر این مثال فرض 

  Mydb :(DataBaseنام)

 hamseda(: User Nmaeنام کاربری)

 vasva3(: Passwordی عبور) کلمه

 ip :www.vasva3.comیا  (Host Nameنام هاست)

قرار  320x180ی آن را برابر با  ، اندازهایجاد کنید MySQLی جدید با نام  یک پروژه .1

 ها آنبه آن اضافه نمایید و  Labelو دو شی  Inputو دو شی  xButtonشی  سهو  دهید

 ( 2- 0)تصویر را مرتب بچینید.

 
 11 - 7 ریتصو

قرار دهید و  Createآن را برابر با  Textو خاصیت کلیک کنید  دو بار xButton1روی  .2

 آن وارد کنید: On Clickسپس کد زیر را در رویداد 

MySQLConnection, err = MySQL:connect("Mydb", "hamseda", 

"vasva3", "www.vasva3.com"); 
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if not MySQLConnection or err then 

    Dialog.Message("Error1", err); 

       Application.ExitScript();  

 end 

MySQLCursor, err = MySQLConnection:execute("Create Table 

MyTable(ID int Primary Key AUTO_INCREMENT,Name 

Text,Phone Text)"); 

 if not MySQLCursor or err then 

    Dialog.Message("Error2", err); 

       Application.ExitScript();  

 end 

 result, err = MySQLConnection:close(); 

Dialog.Message("Success", "OK"); 

 

قرار دهید و  Addآن را برابر با  Textکلیک کنید و خاصیت  دو بار xButton2روی  .3

 آن وارد کنید: On Clickسپس کد زیر را در رویداد 

Name = Input.GetText("Input1"); 

Phone = Input.GetText("Input2"); 

MySQLConnection, err = MySQL:connect("Mydb", "hamseda", 

"vasva3", "www.vasva3.com"); 

if not MySQLConnection or err then 

    Dialog.Message("Error1", err); 

       Application.ExitScript();  

 end 

    MySQLCursor, err = 

MySQLConnection:execute("INSERT INTO MyTable(Name,Phone) 

VALUES ('"..Name.."','"..Phone.."')");   

 if not MySQLCursor or err then 
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 Dialog.Message("Error2", err); 

 Application.ExitScript(); 

 end 

 MySQLConnection:close(); 

Dialog.Message("Success", "OK"); 

قرار دهید و  Readآن را برابر با  Textکلیک کنید و خاصیت  دو بار xButton3روی  .4

 آن وارد کنید: On Clickسپس کد زیر را در رویداد 

MySQLConnection, err = MySQL:connect("Mydb", "hamseda", 

"vasva3", "www.vasva3.com"); 

if not MySQLConnection or err then 

    Dialog.Message("Error1", err); 

       Application.ExitScript();  

 end 

 MySQLCursor, err = MySQLConnection:execute("select * from 

MyTable");   

 if not MySQLCursor or err then 

    Dialog.Message("Error2", err); 

    Application.ExitScript(); 

end 

Debug.ShowWindow(true); 

Name_Phone = ""; 

for i = 1, MySQLCursor:numrows() do 

    local ID,Name,Phone = MySQLCursor:fetch(); 

    Name_Phone = Name_Phone.."ID: "..ID..", Name:  "..Name.." 

Phone: "..Phone.."\r\n";  

end 

Debug.Print(Name_Phone); 

MySQLCursor:close(); 
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MySQLConnection:close(); 

از ظاهر شدن کادر پیغام و پس  را کلیک کنید Create ی دکمهبرنامه را اجرا کنید، ابتدا  .5

Ok  ی دکمهروی متن وارد نمایید و  های یورودیک نام یک شماره تلفن در Add  کلیک

کلیک نمایید تا نام و  Read ی دکمهروی  Ok ی یجهنتنمایید و در آخر پس از اعالم 

 نمایید. مشاهدهرا ذخیره شده  ی شماره

 استفادهمورد  MySQLبرای اتصال به دیتابیس  MySQL:connectدستور بررسی مثال: 

کلیک کنید تا کادری  دو باری خصوصیات این دستور روی آن  برای مشاهده گیرد یمقرار 

 مشاهده نمایید. 3-0مشابه به تصویر 

 
 11 - 7 ریتصو

و  کند میآن را اعالم و اگر خطایی رخ دهد  کنیم یمبا کد زیر نیز اتصال به دیتابیس را بررسی 

 .کند میسپس از اجرای کدهای بعدی خودداری 

if not MySQLConnection or err then 

    Dialog.Message("Error1", err); 

       Application.ExitScript();  

 end 

دستورات مورد نظر را به دیتابیس  MySQLConnection:executeتابع سپس با 

 .فرستیم یم

به کار  Debugمتنی مخصوص  ی پنجرهبرای ظاهر کردن  Debug.ShowWindowکد 

 رود. می
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Name_Phone متنی را در آن  ی شدهفراخوانی ی  نیز متغیری است که قصد داریم نتیجه

 بریزیم.

ی  توانیم تعداد سطرهایی را در نتیجه می ()MySQLCursor:numrows کد با استفاده از

 به دست آوریم. میا فراخواندهپرس و جو در دیتابیس 

MySQLCursor, err = MySQLConnection:execute("select * from 

MyTable");   

 if not MySQLCursor or err then 

    Dialog.Message("Error2", err); 

    Application.ExitScript(); 

end 

Debug.ShowWindow(true); 

Name_Phone = ""; 

for i = 1, MySQLCursor:numrows() do 

    local ID,Name,Phone = MySQLCursor:fetch(); 

    Name_Phone = Name_Phone.."ID: "..ID..", Name:  "..Name.." 

Phone: "..Phone.."\r\n";  

end 

Debug.Print(Name_Phone); 

مقدار به کار رفته است جهت فراخوانی  forی  نیز که در حلقه MySQLCursor:fetchکد 

به طوری که در هر بار تکرار حلقه  اند گرفتهرود که قبل از عالمت = قرار  هایی به کار می ستون

 تا اینکه تعداد سطرها به پایان برسد. رود یمیک سطر  به جلو 

است که  متغیریمحلی  متغیر باشد می هامتغیر محلی بودن ی دهندهنیز نشان  localی  کلمه

  .باشد میو دیگر قابل استفاده ن رود یماز بین ، یا رویداد دستوریک با پایان یافتن 

local ID,Name,Phone = MySQLCursor:fetch() 

 Debugی متنی  به پنجره Debug.Printرا با دستور  Name_Phoneآخر سر هم متغیر 

 .میفرست یم

 :رسد یمبعد از این نوبت به بستن پرس و جو و اتصال دیتابیس 
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MySQLCursor:close(); 

MySQLConnection:close(); 

نیز متصل شویم و با دستورهای آن نیز آشنا  MySQLبه این ترتیب توانستیم به دیتابیس 

 شویم.

وجود نداشت   SQLiteدیتابیس  وجود دارد و در  MySQLتنها دستوری که در دیتابیس 

شده   فراخواندهکه برای گرفتن تعداد سطرهای  MySQLCursor:getnumrowsدستور 

به هر حال با  .باشد میکه این هم به خاطر تفاوت در موتور این دو دیتابیس  رود یمبه کار 

 .نیز به دست آوریم  SQLiteتوانستیم تعداد سطرهای فراخوانی شده را در دیگری  یها روش

. توصیه امید است که توانسته باشید کار کردن با دو دیتابیس مورد نظر را فراگرفته باشید

به مطالعه و تمرین  AMSموجود در  یها سیتابیدبرای کسب مهارت در کار کردن با  شود می

 بپردازید. ها سیتابیدبیشتر در رابطه با این 

 های دیگر دیتابیس

 ODBC ،Oracelکار کنید عبارتند از  ها آنبا  AMSدر  توانید میهای دیگری که  دیتابیس

تفاوت  ها آنی هستند که کار کردن با قدرتمند یها دیتابیس سهکه هر  PostgreSQLو 

اتصال  ی نحوهندارد. در انتهای مطلب فقط به آموزش چندانی با دو دیتابیس توضیح داده شده 

 نماییم. کنیم و باقی کار را به شما خوانندگان گرامی واگذار می می سه دیتابیس بسندهبه این 

 : Oracelدیتابیس  به اتصال

 :ازهاین شیپ

 …Project>Databasesفعال کردن این دیتابیس از منوی  .1

را در دستور اتصال به  sourcenameخصوصیت  بایست میبرای اتصال به این دیتابیس به 

 ( قرار دهید.service nameبانک اطالعاتی برابر با نام سرویس)

 مثال: 

OracleConnection, err = Oracle:connect("service_name ", " 

User_Name ", " Password "); 

 : ODBCدیتابیس به اتصال 
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 :ازهاین شیپ

 …Project>Databasesفعال کردن این دیتابیس از منوی  .1

 ویندوز Data Sources(ODBC)ایجاد اتصال به یک دیتابیس با استفاده از  .2

را در دستور اتصال به  sourcenameخصوصیت  بایست میبرای اتصال به این دیتابیس به 

 قرار دهید.ویندوز  ODBCایجاد شده با  DSN نام بانک اطالعاتی برابر با

 مثال:

ODBCConnection, err = ODBC:connect("mydb", "User_Name", 

"Password"); 

 : )آنالین(PostgreSQLاتصال به دیتابیس 

 …Project>Databasesفعال کردن این دیتابیس از منوی  .1

را در دستور اتصال به  sourcenameخصوصیت  بایست میبرای اتصال به این دیتابیس به 

 قرار دهید.دیتابیس بانک اطالعاتی برابر با نام 

 مثال:

PostgreSQLConnection, err = PostgreSQL:connect("mydb", " 

User_Name", " Password", "www.Your_Host_Name.com"); 
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 فصل هشتم: کنترل خطاهای پروژه

ند توان می. خطاها آید مهم هر پروژه به حساب می یها قسمتگرفتن خطاهای پروژه یکی از 

ببرند بنابراین ضروری است که  سؤالارزش آن را زیر روند اجرای برنامه را دچار مشکل کنند و 

سعی  تواند میو اشکال زدایی برنامه آشنا باشد و تا جایی که  یریخطا گی  برنامه نویس با نحوه

 .بدون خطا اجرا گردد اش برنامهکند 

 ها آنمناسب  یریبه کار گابزارها و کدهایی ارایه شده است که با  یریخطا گبرای  AMSدر 

جلوگیری کرد و از به وجود آمدن خطاها در هنگام اجرای برنامه و یا اجرای کدها  توان می

 برنامه ای بدون نقا به کاربران ارایه داد.

و مرتب نوشته باشید، ممکن است برنامه به  وبجدای از اینکه شما کدهایتان را تا چه اندازه خ

آن شود. در این شرایط اگر شرایط پیش بینی نشده ای مواجه شود که باعث توقف اجرای 

 فرض پیشبا پیغام خطای کاربر  کدهای شما نتوانند موقعیت به وجود آمده را کنترل کنند

کاربر ارایه خواهد داد اما توضیحاتی در مورد خطای به وجود آمده به د شد که مواجه خواه

ند دلیل این خطا را پیدا کنند و آن را رفع نمایند. در چنین موقعیت توان میاربران هرگز نک

 .شود میخطایابی در برنامه مشخا  تیاهماست که 

 خواهیم پرداخت. ها پروژهی اشکال زدایی  در این فصل به بررسی نحوه

 :میپرداز یمدر این فصل به موارد زیر 

  ها آنتصحیح  ی نحوهانواع خطاها و 

  ها آنچگونگی یافتن خطاهای موجود در یک برنامه  و تصحیح 

 چگونگی کنترل خطاها و شرایط پیش بینی نشده 

 :انواع خطاها

: خطاهای شوند میکلی تقسیم  ی دستهبه سه  دهند یمخطاهایی که در یک برنامه رخ 

 .دستوری، خطاهای زمان اجرا و خطاهای منطقی

 :خطاهای دستوری
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و به سادگی قابل یافتن و رفع کردن هستند.  ترین نوع خطاها هستند ساده5خطاهای دستوری

خطا  AMSشده توسط شما از نظر  کد نوشتهکه  دهند یماین گونه خطاها معموالً زمانی رخ 

ترتیب ، داشته باشد و نتواند آن را تفسیر کند. ممکن است دستوری را ناقا وارد کرده باشید

 نوشتن دستورات را رعایت نکرده باشید و مواردی از این قبیل.

کد را تایید  Ok ی دکمهشی کد زیر را بنویسید و سپس با  کی یسیکد نوبرای مثال در محیط 

 نمایید:

Debug.ShowWindow(true); 

for i , 10 do 

Debug.Print(i.."\r\n"); 

end 

 که کد سطر دوم باید به صورت زیر باشد:

for i=1 , 10 do 

که شماره سطری را که  دیشو یممواجه  AMSکه با یک پیام خطا از طرف  کنید میمشاهده 

در آن خطای دستوری وجود دارد اعالم کرده و توضیح مختصری در مورد آن بیان 

 (1 -0)تصویر .کند می

در محیط های دستوری وجود دارد و راست کلیک کردن خطا ی مشاهدهروش دیگری نیز برای 

 F12و یا فشردن کلید  Errors Advanced> Syntaxی  و سپس انتخاب گزینه یسیکد نو

 .باشد میاز صفحه کلید 

                                                             
 

7- Syntax Errors 
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 1 - 8 ریتصو

خطاهای دستوری کمتر شوند ویژگی تکمیل  شود میکه باعث  AMS یها یژگیویکی دیگر از 

با استفاده از این ویژگی وقتی که  باشد میدستورات و توابع از پیش تعریف شده  متن خودکار

 دستور دیا نمودهحروفی که وارد  بر اساسو  شود میکادری باز کدی را بنویسید  دیخواه یم

به صورت خودکار در محیط  Ctrl+Spaceکه با فشردن کلیدهای  دهد یمنمایش مشابه آن را 

ی آن دستور را به  بگذارید زیر مجموعه "."و اگر جلوی آن عالمت  شود میافزوده  یسیکد نو

ی کد قرار  تا در ادامهدستور مورد نظر را انتخاب کنید ی  گزینه توانید میدهد که  شما نشان می

 دو بارنظر  کد موردروی  توانید می دیدان ینمو اگر از خصوصیات کد چیزی  (2 - 0)تصویر گیرد

 ها آنخصوصیات آن دستور و هم چنین توضیحات  3 -0کلیک کنید تا در کادر مشابه تصویر 

 .را مشاهده نمایید

 
 2 - 8 ریتصو
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 3 - 8 ریتصو

 خطاهای اجرایی

زمان اجرای یک برنامه رخ خطاهایی هستند که در  7خطاهای زمان اجرا و یا6خطاهای اجرایی 

 خارج از برنامه مانند عواملکه برخی از  دهند یمدهند. این خطاها عموماً به این خاطر رخ  می

 کاربر، بانک اطالعاتی، دیسک سخت و یا ... رفتار غیر قابل پیش بینی از خود بروز نمایند.

برای بایست این مسایل را نیز مدنظر قرار داد و کد مناسبی  می برنامه در هنگام نوشتن یک

از رخ دادن چنین خطاهایی در برنامه  توان میکنترل این نوع خطاها نوشت. هر چند ن

، هنگام بروز چنین ها آنبا نوشتن کدهای مناسب برای کنترل  توان میجلوگیری کرد، اما 

ارج شد و یا بدون در نظر گرفتن خطا از با نمایش پیغام خطای مناسب از برنامه خخطاهایی 

اجرای بقیه کد صرف نظر کرد و به کاربر اطالع داد که چگونه از بروز این خطا جلوگیری کند. 

 بعدی این فصل شرح داده شده است. یها قسمتی کنترل خطاهای زمان اجرا در  نحوه

مختلف در زمان نوشتن برنامه مشخا  یها قسمتخطاهای اجرایی معموالً هنگام تست 

کدی بنویسید که رفتار برنامه را در آن  توانید می ها آن. در نتیجه بعد از تشخیا شوند می

فصل آشنا  ی ادامهشرایط کنترل کند و از توقف ناگهانی برنامه جلوگیری کنید. با این روش در 

 خواهید شد.

                                                             
 

8- Execution Errors 
 9- Run-Time Errors  
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 خطاهای منطقی

 ی جهینتبرنامه  شوند میومی، خطاهایی هستند که باعث یا خطاهای مفه 8طاهای منطقیخ

ین ر. معموالً بیشتبرنامه نویس دارند یسیکد نوو ریشه در اشتباهات  نامطلوبی را ارایه کند

، حلقه های بی نهایت هستند. برای مثال ندیآ یمدر یک برنامه به وجود که خطاهای منطقی 

 کد زیر را در نظر بگیرید:

index = 11; 

while index < 10 do 

 دستورات--

index = index+1; 

end 

نخواهد رسید، در نتیجه برنامه در یک  18 تر کوچک در این حلقه هرگز به عدد indexمقدار 

منطقی در برنامه بود، اما حتی  . این یک مثال ساده از خطاهایردیگ یمحلقه بی نهایت قرار 

 ی برنامهبا تجربه نیز ممکن است در هنگام نوشتن کد دچار چنین خطاهایی در  سانینو برنامه

 خود شوند.

است. برای مثال  ها سهیمقاخطای منطقی دیگری که ممکن است در برنامه رخ دهد، خطا در 

مقدار یک متغیر را با ورودی کاربر مقایسه کنید و در صورت برابر بودن این دو  دیخواه یم

که مقایسه  خواهید مقدار، عمل خاصی را در برنامه انجام دهید. در این شرایط معموالً نمی

 نسبت به بزرگی و کوچکی حروف حساس باشد. مثل کد زیر:

if (strFileName == Input.GetText("Input1")) then 

 دستورات--

end 

و مقدار موجود  Index.Htmlبرابر  strFileNameدر این شرایط برای مثال اگر مقدار متغیر 

مقایسه نادرست خواهد بود و کد داخل  ی جهینتباشد،  index.htmlبرابر با  Input1در 

                                                             
 

10- Logic Errors 
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، هر جلوگیری از این خطاها این است که در ابتدا یها روشاجرا نخواهد شد. یکی از  ifدستور 

با هم مقایسه کنید را به حروف بزرگ و یا حروف کوچک تبدیل  دیخواه یمدوی مقداری که 

. به استفاده کنید( String.Lowerو  String.Upperاز تابع  توانید میکنید)برای این کار 

این ترتیب اگر متنی که کاربر در ورودی متن وارد کرده است با متن موجود در متغیر 

strFileName  کاراکترها با هم تفاوت داشته باشند برابر باشد و فقط از نظر بزرگی و کوچکی

 حاصل مقایسه درست خواهد بود.

نوع خطاها از نظر تشخیا و  نیتر سختاز آن جایی که خطاهای منطقی در یک برنامه نکته: 

لوب نامط ی جهینترفع هستند و هم چنین ممکن است باعث توقف اجرای برنامه و یا تولید 

باید هنگام نوشتن کد از درست بودن منطق آن اطمینان حاصل کنید و  توسط آن شوند

درست است. هم  دیبر یممطمئن شوید که روشی که برای اجرای این قسمت از برنامه به کار 

کاربر در برنامه ایجاد شود را نیز بررسی  ی لهیوس بهچنین باید تمام خطاهایی که ممکن است 

کرده و کنترل کنید. هر چقدر که بیشتر در برنامه نویسی تجربه کسب کنید، بیشتر با خطاهای 

 عمومی و خطاهایی که ممکن است توسط کاربر ایجاد شوند آشنا خواهید شد.

 کنترل خطاها در برنامه

 آشنا خواهید شد. مختلف در برنامه کنترل خطاهای  یها روشدر این قسمت از کتاب با 

دارد، حال دارای روش خاصی برای خطا گیری  شود مینوشته  AMSهر دستوری که در 

ممکن است این دستور مربوط به یک شی باشد و یا ممکن است مربوط به یک فعالیت غیر 

 :میپرداز یم ها روششرح این به که قابل مشاهده باشد 

 Application.GetLastErrorبا دستور  یریخطا گ

وجود  ها آنبرای دستوراتی که احتمال بروز خطا در  یریخطا گ یها روش نیتر معمولیکی از 

 .باشد می Application.GetLastErrorاز دستور  استفاده دارد

که اگر خطایی در اجرای کدهای سطرهای قبلی رخ داده  کند میاین دستور به نحوی عمل 

سپس با رجوع به لیست خطا و  گرداند میخطا را بر  ی شمارهو  کند میرا شناسایی  ها آنباشد 

 آن را به کاربر اعالم نمود. توان میمورد نظر  ی شمارهیافتن 

 .گرداند میرا بر  0و چنانچه خطایی پیدا نکند عدد 
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 کد زیر دقت کنید: یریخطا گبه روش  مثال:

Zip.Add(_SourceFolder.."\\Mydb.zip", 

{_SourceFolder.."\\Mydb.db3"}, true, "MyPassword", 5, nil, true); 

error = Application.GetLastError(); 

if (error ~= 0) then 

 Dialog.Message("Error", _tblErrorMessages[error], MB_OK, 

MB_ICONEXCLAMATION); 

end 

احتمالی دستور  یریخطا گکنید برای  که در مثال باال مشاهده می همان طوربررسی مثال 

Zip.Add  از تابعApplication.GetLastError  با یک دستور و سپس  میا نمودهاستفاده

if  مقدار بازگشتی از متغیر که اگر شرطی تعریف کردیمerror  به  بود 0نامساوی با عدد

و  میکن یممراجعه  tblErrorMessages_یک کادر پیغام به لیست خطاها یعنی  ی  وسیله

و  میکن یمپیام مورد نظر را از لیست انتخاب  errorدریافت شده از متغیر  ی شمارهبه با توجه 

 .میده یمبه کار بر نمایش 

یک لیست بلند از خطاهای احتمالی پروژه های ساخته شده با  tblErrorMessages_نکته: 

AMS باشد میکه همراه با اجرای پروژه به صورت یک آرایه قابل دسترس  باشد می. 

کدام یک از دستورات با استفاده از تابع که اینجا است که چگونه بفهمیم  سؤالو اما 

Application.GetLastError   ؟باشند یم یریخطا گقابل 

ی  کلیک کنید تا پنجره دو بارروی کد مورد نظر  یسیکد نوبرای این منظور در محیط 

در همان پنجره کلیک کنید. با  helpی  خصوصیات کد مورد نظر باز شود، سپس روی دکمه

این کار فایل راهنمای برنامه باز خواهد شد و به صورت خودکار به قسمت توضیحات کد مورد 

این قسمت در ؛ مراجعه کنید Returns قسمتکد مورد نظر به رود. در توضیحات  نظر می

یکی از نوشته شده است که  شود از کد مورد نظر برگردانده می مقداری کهتوضیحاتی در مورد 

 .باشد میمورد نظر کد  یریخطا گی  نحوهآن توضیحات 

در  شوند می یریخطا گ Application.GetLastErrorدر مورد دستوراتی که با تابع 

 شده است:عبارتی همانند عبارت زیر نوشته توضیحات آن 
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You can use Application.GetLastError to determine whether this 

action failed, and why. 

از تابع  توانید می: چنان چه این دستور با خطایی مواجه شد دیگو یمکه 

Application.GetLastError .استفاده نمایید 

 بررسی مقدار بازگشتیبا  یریخطا گ

که  باشند یم یبازگشتبرخی دستورات و نیز برخی از متغیرهای رویدادی دارای یک مقدار 

. با میکن یمی آن مقدارها را در یک متغیر تعیین  محل ذخیره یسیکد نومعموالً در هنگام 

یم جلوی برخی از خطاهای احتمالی را بگیریم و یا یک توان میبررسی این مقدار این متغیرها 

 به کاربر ارایه دهیم این خطاها از نوع خطاهای منطقی هستند.پیام مناسب 

 ی نهیگزکه با انتخاب یک  میا نوشتهکدی  ListBoxدر یک لیست از شی فرض کنید مثال: 

  گردد. متن آن گزینه در یک کادر پیغام ظاهر می

index = ListBox.GetSelected("ListBox1"); 

text = ListBox.GetItemText("ListBox1", index[1]); 

Dialog.Message("Show Text", text); 

کلیک کنید هیچ متنی  ListBoxبیاید و بر روی قسمت خالی  برای بار اول حال اگر کاربری

ما به صورت تعریف نشده به کادر پیغام فرستاده   textبرای نمایش موجود نخواهد بود و متغیر 

ه نشان از نمایش داده خواهد شد ک AMS فرض پیششود و به همین دلیل پیام خطای  می

  خواهد داشت.ی ما  ضعف برنامه

اجرای کد در هنگام انتخاب جای از  ifیک دستور استفاده از با  بایست میبرای رفع این مشکل 

را بررسی کنیم که  indexبایست متغیر  جلوگیری کنیم. بدین منظور می ListBoxخالی از 

باشد یعنی یک  nilاست یا خیر؟ اگر مقدار آن برابر با )پوچ(  nilآیا مقدار بازگشتی آن برابر با 

اجرا را  ifجای خالی از لیست انتخاب شده است که در این صورت برنامه دستورات درون شرط 

 نخواهد کرد:

index = ListBox.GetSelected("ListBox1"); 

if index ~= nil then 

text = ListBox.GetItemText("ListBox1", index[1]); 
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Dialog.Message("Show Text", text); 

end 

برای آن که بدانید آیا دستور مورد نظر مقدار بازگشتی دارد یا خیر؟ و یا مقدار بازگشتی آن 

کلیک  بار دوروی آن دستور  ؟خواهد بود nilچیست و یا اینکه چه زمانی مقدار بازگشتی آن 

سپس در توضیحات کد کلیک کنید و  help ی دکمهی خصوصیات آن روی  کنید و در پنجره

و سپس ببینید که مقدار بازگشتی آن کد چیست مراجعه کنید  Returnsمورد نظر به قسمت 

 یا از چه نوع است. 

در میان  باشند نیز می nilدارای مقدار بازگشتی در هنگام بروز خطا معموالً دستوراتی که 

 توضیحات این قسمت عبارتی همانند عبارت زیر موجود است:

nil is returned. 

 خطایابی منحصر به فرد

مخصوص برای بازتاب خطاهای ایجاد نیز خود دارای قسمتی  AMSدر  برخی از دستورات

بیان شد. به مثال زیر  ها آنکه توضیح  ها سیتابیدهمانند دستورات مربوط به  باشند یمشده 

 دقت کنید:

MySQLConnection, err = MySQL:connect("Mydb", "hamseda", 

"vasva3", "www.vasva3.com"); 

if not MySQLConnection or err then 

    Dialog.Message("Error1", err); 

       Application.ExitScript();  

 end 

و  فرستد یم errخطاهای ایجاد شده را به متغیر  MySQL:connect تابع در این مثال

 چه خطایی رخ داده است.یم بفهمیم توان میسپس با بررسی آن 

به  توان میکه از جمله  باشند یمهم چنین برخی از اشیا دارای چنین رویدادها و متغیرهایی 

و چنان چه این  باشد می On Errorاشاره نمود که دارای رویدادی به نام  QuickTimeشی 

کدهای نوشته شده در این قسمت را اجرا خواهد کرد در این رویداد شی با خطایی مواجه شود 
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 ها آنکه توضیح  باشند یمی آن شی مناسب هامتغیرهایی نیز وجود دارد که برای کنترل خطا

 بیان شد. متغیرهای رویدادیدر 
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 AMSنهم: توابع و دستورات فصل 

طراحی و تولید نماییم الزم است  AMSی پیچیده و حرفه ای را با ها برنامهبرای آنکه بتوانیم 

را بدانیم تا در جای مناسب  ها آنبا توابع و دستورات این برنامه آشنا باشیم و کاربرد هر یک از 

در  یریخطا گبرنامه نویسی و  یها روشاز بهترین دستور ممکن استفاده نماییم. تا اینجا با 

کاربرد هر یک از آشنا شدید و دیگر وقت آن رسیده است که  AMSپروژه های نوشته شده با 

دستورات موجود در این برنامه را فرا بگیرید. در این فصل از کتاب با تمامی دستورات موجود 

 را خواهید آموخت. ها آنآشنا شده و کاربرد هر یک از  AMSدر 

 :میدازپر یمدر این فصل به موارد زیر 

 موجود دستورات AMS 

  دستوراتهر یک کاربرد 

 پارامترهای ورودی دستورات 

 خصوصیات برخی از دستورات 

 AMSدستورات موجود 

Application 

به شرح زیر  ییها مجموعهو دارای زیر  رود یماجرایی به کار  ی پروژهاین تابع برای کار با 

 :باشد می

Application.Exit:  این دستور مانند . شود میاز این دستور برای خروج از نرم افزار استفاده

 .باشد یمپنجره  نوار عنواندر  "ضربدر"فشردن دکمه 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Application.ExitScript:  تفاوت این دستور با . شود میاز بلوک اسکریپت حاضر خارج

فقط  breakولی دستور  شود میاین است که در این دستور از کل بلوک خارج  breakدستور 

 . شود میاز حلقه مورد نظر خارج 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Application.GetCurrentDialog : نام دیالوگ موجود را گرفت . توان یمبا این دستور 
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 229  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

. در صورت وجود مشکل یا باشد میمقدار بازگشتی این دستور نام دیالوگ )به صورت رشته ( 

 . شود یم( بازگردانده  ""یک رشته خالی ) ، عدم وجود دیالوگ

 :  برای مثال

DLG_N = Application.GetCurrentDialog(); 

if DLG_N ~=”” then  

Result = Dialog.Message("Name", DLG_N); 

end 

 

Application.GetCurrentPage  :با ، کند یمعمل  این دستور هم مانند دستور قبلی

 .گرداند مینام صفحه را باز ، تفاوت اینکه بجای نام دیالوگ

، و در صورت وجود خطا باشد میمقدار بازگشتی این دستور هم نام صفحه )به صورت رشته ( 

 . شود یمیک رشته خالی بازگردانده 

Application.GetDialogProperties : گرداند میاین دستور خصوصیات دیالوگ را باز 

.به عنوان ورودی باید نام دیالوگ مورد نظر را وارد کنید تا خصوصیات دیالوگ دلخواه شما باز 

 گردانده شود.

 : باشد مییک آرایه با متغیرهای زیر ، مقدار بازگشتی این دستور

DialogTitle :عنوان صفحه به صورت رشته 

Movable : قابل حرکت بودن به صورت بولین)در صورت فعال بودنTrue  بازگردانده

 (شود می

AlwaysOnTop : نمایش قابلیت باال بودن پنجره نسبت به تمام پنجره های باز شده در

 ویندوز به صورت بولین

Width  :( 388 مثالًعرض دیالوگ به صورت پیکسل ) پیکسل 

Height طول دیالوگ به  صورت پیکسل: 

DialogStyleدهد یمرا نمایش  3یا  2، 1، 8دیالوگ را با یکی از  اعداد  لی: است : 

STANDARD (0), BORDERED (1), FLAT (2),MASK (3). 

Resizable  بولین به صورتدیالوگ  اندازه:نمایش قابلیت تغییر 

MinWidth :در صورتی که ، کمترین عرض ممکنResizable  برابرTrue .باشد 

MinHeight :در صورتی که ، کمترین طول ممکنResizable  برابرTrue .باشد 
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 230  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

UseCustomIcon : مقدارTrue  برای دیالوگ )بولین( . کونیآدر صورت انتخاب 

CustomIcon : در صورت  کونیآمسیرTrue  بودنUseCustomIcon . 

UseCustomSettings: True  رنگ اختصاصی انتخاب شده باشد . که یصورتدر 

 BackgroundType : زیر : به صورتعدد مربوط به نوع بک گراند 

SOLID (0), GRADIENT (1), IMAGE (2) 

BackgroundColor :شماره رنگ 

GradientColorTop:   شماره رنگ قسمت باالیGradient که ی در صورت

BackgroundType=1 .باشد 

ImageFilename که یصورت: مسیر تصویر استفاده شده در بک گراند در 

BackgroundType=2 .باشد 

ImageStretchMode : که یصورتدر نوع کشیده شدن و قرار گرفتن تصویر در بک گراند 

BackgroundType=2 .باشد 

FITPAGE (0), TILE (1), ACTUALSIZE (2). 

CustomMask : که یصورتمسیر فایل استفاده شده برای ماسک در DialogStyle=3 

 باشد.

FitCustomMaskToWindow  شدن تصویر ماسک با  اندازههم  که یصورت:در

 .شود یمبازگردانده  True، دیالوگ انتخاب شده باشد

 مثال :

DLG_P = Application.GetDialogProperties("Dialog1"); 

if DLG_p then 

result = Dialog.Message("Title", DLG_P.DialogTitle); 

end 

Application.GetDialogs  موجود  یها الوگیدنام تمام  توانید می:با استفاده از این دستور

 را در یک آرایه داشته باشید.

 .باشد می ها الوگیدیک آرایه حاوی نام  به صورتمقدار بازگشتی 

Application.GetDialogScript دستورات( قرار گرفته در رویداد  ها اکشن، :این دستور(

.نام دیالوگ و رویداد مورد نظر باید به عنوان ورودی وارد گرداند میخاصی در دیالوگ را باز

 شوند.
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 231  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 .شود یم.در صورت بروز خطا، رشته خالی بازگردانده  باشد میرشته ، مقدار بازگشتی این دستور

 مثال:

  Time_Script = Application.GetDialogScript ("Dialog2", "On Time"); 

Application.GetLastError : یصورت.در  شود میکد آخرین خطای رخ داده بازگردانده 

از  تر بزرگمقداری  صورت نیامقدار صفر در غیر ، آخرین دستور اجرا شده موفق آمیز باشد که

 .شود یم  صفر بازگردانده  8

Application.GetMenu : باشد میاین دستور  ی فهیوظبازگرداندن اطالعات منوها. 

 : باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک آرایه عددی با زیر آرایه های زیر 

IDعدد شناسه منو : 

Text : خواهد بود. "--- "جدا کننده باشد رشته برابر  که یصورتمتن منو)در 

IconIDشناسه آیکون منو : 

Enabled : فعال بودن منو به صورت بولینفعال یا عدم 

Checked  منو به صورت بولین خوردن:قابلیت تیک 

SubMenu : زیر منویی وجود نداشته  که یصورتجدولی متشکل از نام زیر منوهای موجود .در

 .گردد یمباز  nil باشد مقدار

Application.GetPageProperties : به  گرداند میاین دستور خصوصیات صفحه را باز.

عنوان ورودی باید نام دیالوگ مورد نظر را وارد کنید تا خصوصیات دیالوگ دلخواه شما باز 

 گردانده شود.

 : باشد مییک آرایه با متغیرهای زیر ، مقدار بازگشتی این دستور

 UseCustomSettings: True  رنگ اختصاصی انتخاب شده باشد . که یصورتدر 

BackgroundType : زیر : به صورتعدد مربوط به نوع بک گراند 

SOLID (0), GRADIENT (1), IMAGE (2) 

BackgroundColor :شماره رنگ 

GradientColorTop  شماره رنگ قسمت باالی:Gradient که یدر صورت 

BackgroundType=1 .باشد 

ImageFilename که یصورت: مسیر تصویر استفاده شده در بک گراند در 

BackgroundType=2 .باشد 
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 232  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

ImageStretchMode : که یصورتدر نوع کشیده شدن و قرار گرفتن تصویر در بک گراند 

BackgroundType=2 .باشد 

FITPAGE (0), TILE (1), ACTUALSIZE (2). 

Descriptionتوضیحات مربوط به صفحه : 

Keywords آرایه به صورت: کلمات کلیدی 

Application.GetPages : نام تمام صفحات موجود را در  توانید میبا استفاده از این دستور

 یک آرایه داشته باشید.

 .باشد مییک آرایه حاوی نام صفحات  به صورتمقدار بازگشتی 

Application.GetPageScript : این دستور مانندGetDialogScript  ،ها اکشن 

.نام صفحه و رویداد مورد نظر باید به گرداند می)دستورات( قرار گرفته در رویداد خاص را باز

 عنوان ورودی وارد شوند.

 .شود یم.در صورت بروز خطا، رشته خالی بازگردانده  باشد میرشته ، مقدار بازگشتی این دستور

 

Application.GetWndHandle : این دستور شمارهHandle گرداند میپنجره موجود باز. 

 مثال:

handle = Application.GetWndHandle(); 

Window.Hide(handle); 

Application.Sleep(1520); 
Window.Show(handle); 

 Application.LoadActionPlugin : فایلی پالگین ها   توانید میبا استفاده از این دستور

 ( را بارگذاری  نمایید. مسیر فایل مورد نظر به عنوان ورودی این دستور LMD)با فرمت 

یک پالگین را  Project > Pluginsاز مسیر  توانید میخواهد بود. در حالت معمولی 

 بارگذاری کنید.

 .ندارد مقدار بازگشتی

Application.LoadScript : دستورات نوشته شده از قبل  توانید میبا استفاده از این دستور

را بارگذاری کنید.مسیر فایل به عنوان ورودی این دستور خواهد بود  اید کردهکه در فایل ذخیره 

. 

  . نداردمقدار بازگشتی 
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 233  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Application.LoadValue : بارگذاری یک دستور که باApplication.SaveValue 

 . باشد میورودی در دستور  به عنوان keyو  sectionذخیره شده است. 

.در صورت بروز خطا یک رشته خالی برگشت داده  دباش میمقدار بازگشتی عبارت ذخیره شده 

 .شود می

Application.MakeKeywordIndex :لیستی از ، این دستور با جستجوی تمام صفحات

که برای  باشد مییک عبارت بولین ، ورودی این دستور زدیر یمرا در آرایه  "کلمات کلیدی "

 .رود یممرتب سازی به کار 

مقدار بازگشتی آرایه ای از کلمات کلیدی است در صورتی که  کلمه کلیدی تعریف نشده باشد 

  . شود میبازگردانده  nilعبارت 

Application.Minimize  مایز( نرم افزار در  :این دستور وظیفه  کمینه کردن )مینی

Taskbar  اگر در(Setting  را )دارد. بر عهدهپروژه تغییر نداده باشید 

 . نداردقدار بازگشتی م

Application.Restore : این دستور پنجره را به اندازه و موقعیتی که قبل ازMinimize 

 .گرداند میبر، داشته 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Application.RunScriptFile :ی ها فایلLua  را با این دستور  اید کردهکه از قبل آماده

 اجرا کنید .

 . نداردمقدار بازگشتی 

Application.SaveValue : ذخیره یک داده در قسمتUser  ویندوز با این دستور انجام

استفاده  Application.LoadValue. برای استفاده از آن در زمانی دیگر باید از ردیپذ یم

 نمود.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Application.SearchKeywords : کلمه های کلیدی"با استفاده از این کد بین " 

یک رشته برای جستجو و دو عبارت بولین برای ، جستجو نمایید.ورودی این کد

AllowPartialMatch  وCaseSensitive  باشد یم . 

 . باشد میمقدار بازگشتی یک آرایه با نام صفحات 
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 234  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Application.SetDialogProperties خصوصیات جدید برای  توانید می: با این دستور

این دستور نام دیالوگ و یک آرایه با مشخصه های  یها یوروددیالوگ خود تعریف کنید . 
DialogTitle , Movable , AlwaysOnTop , Width , Height , DialogStyle , 

Resizable  ,  MinWidth , MinHeight , UseCustomIcon , CustomIcon , 

UseCustomSettings , BackgroundType , BackgroundColor , 

GradientColorTop ,  ImageFilename , ImageStretchMode , 

CustomMask  وFitCustomMaskToWindow  در  قبالًکه  باشد می

Application.GetDialogProperties . توضیح داده شده است 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

Application.SetDialogScript  در رویداد  مورد  توانید می:با استفاده از این دستور هم

رویداد مورد ، دستورات جدید قرار دهید.ورودی این دستور نام دیالوگ، نظر خود در دیالوگ

( و همچنین دستوراتی که نیاز به قرارگیری در رویداد دارند  On Timeنظر )برای مثال 

 . باشد می

 .  نداردمقدار بازگشتی 

 مثال:

Action_DLG3 = Application.GetDialogScript ("Dialog3", "On 
Show"); 

Action_DLG3 = Action_DLG3 .. "\r\n" .. "Application.Exit()"; 

Application.SetDialogScript("Dialog3", "On Show", Action_DLG3); 

Application.SetLastError  کد آخرین پیغام خطای رخ داده را  توانید می:با این دستور

 .باشد میتغییر دهید .ورودی این کد عددی مربوط به یکی از خطاها 

 .  ندارد  مقدار بازگشتی 

Application.SetMenu : برای نرم افزار منو ایجاد کنید توانید میبا استفاده از این دستور ،

با مشخصه  باشد میر ورودی یک جدول شده باشد. پارامت قبالً فعال منو بارالبته باید نمایش 

در  قبالًکه  SubMenuو   ID,Text,IconID,Enabled ,Checkedهای 

Application.GetMenu .توضیح داده شده است 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Application.SetMenuBarActive : را فعال یا غیرفعال  منو بار توانید میبا این دستور

 .باشد مینمایید.پارامتر ورودی این دستور یک بولین برای فعال کردن یا غیرفعال کردن منو 
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 235  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Application.SetPageProperties  این کد برای تنظیم خصوصیات جدید برای صفحه:

 , UseCustomSettings. ورودی این دستور آرایه ای با مشخصه های شود میاستفاده 

BackgroundType , GradientColorTop , BackgroundColor , 

ImageFilename , ImageStretchMode , Description  وKeywords باشد می 

 توضیح داده شده است. Application.GetPagePropertiesکه در قسمت 

Application.SetPageScript : در رویداد  مورد نظر  توانید یمبا استفاده از این دستور هم

رویداد مورد نظر )برای ، دستورات جدید قرار دهید.ورودی این دستور نام صفحه، خود در صفحه

 .باشد می( و همچنین دستوراتی که نیاز به قرارگیری در رویداد دارند  On Preload مثال

Application.SetRedraw  اشیا را فعال یا غیر فعال  ی دوبارهرسم  توانید می:با این دستور

 .باشد میکنید.ورودی این دستور یک بولین 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Application.SetSysTrayIcon :  آیکون  توانید میبا این دستورSystem Tray  مربوط

که اولی  باشد می  IconIndexو  IconPathاین کد  یها یورود به نرم افزار  را تغییر دهید.

 کونیآو دیگری شماره  باشد میexe یا  icoبا فرمت  کونیآرشته ای است  که مسیر  به صورت

 قرار دهید.( 8این مقدار را برابر  ico.)برای فایل با پسوند باشد می exe یها لیفادر 

که موفقیت آمیز بودن یا غیر موفق آمیز بودن اجرای  باشد میمقدار بازگشتی این دستور بولین 

 .گرداند میکد را باز 

Application.SetSysTrayTooltip  توانید می:با استفاده از این دستور tooltip  آیکون

System tray .متن برای  یها یورود را تغییر دهید( این دستور یک رشتهToolTip  و )

یک عبارت بولین برای اینکه همان زمان متن جدید را نمایش دهد یا منتظر قرارگیری ماوس 

 توسط کاربر شود.  کونیآروی 

که موفقیت آمیز بودن یا غیر موفق آمیز بودن  باشد میمقدار بازگشتی این دستور هم بولین 

 .گرداند میاجرای کد را باز 

Application.ShowPopupMenu توانید می: با این دستور PopUp Menu  ساخته و

، اجزای منو ، باالی صفحهفاصله از چپ و ، ورودی است 0نمایش دهید . این دستور دارای 

نحوه محاسبه فاصله از "و  "انتظار برای پاسخ دهی "چینش افقی و عمودی و دو بولین برای 

 Yو  X، انتخاب شود True که یصورتدر  ClientCoordinates. در  باشد می "باال و چپ
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از گوشه صفحه نمایش کاربر  صورت نیادر غیر  شود میاز گوشه پنجره نرم افزار محاسبه 

 محاسبه خواهد شد.

 -1بروز خطا یا عدم انتخاب   در صورت. باشد میمنوی انتخاب شده )عدد(  IDمقدار بازگشتی 

 .شود میبازگردانده 

Application.Sleep به خواب  اًاصطالحنرم افزار را ، توانید می:  با استفاده از این دستور

ورودی عدد به  .در این دستور شود میببرید.یعنی برای مدت زمان دلخواه شما برنامه غیر فعال 

 ثانیه خواهد بود. 1میلی ثانیه برابر  1888که هر  شود میصورت میلی ثانیه وارد 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Audio 

آن به شرح زیر  ی مجموعهکه دستورات زیر  رود یمی صوتی به کار ها فایلاین تابع برای کار با 

 است:

Audio.GetCurrentPos: بدست آوردن میزان سپری شده صوت از کانال مورد نظر  برای

به جای نام  باشد میباید از این دستور استفاده کنید .مقدار ورودی این دستور کانال مورد نظر 

 ( استفاده نمایید.6تا  8)از ها آنجای ه از عدد ب توانید می ها کانال

 توضیح شماره کانال ثابت نام

CHANNEL_BACKGROUND 5 صدای پس زمینه 

CHANNEL_EFFECTS 0 جلوه های صوتی 

CHANNEL_NARRATION 6 صدای دوم 

CHANNEL_USER1 1  1کانال صوتی  

CHANNEL_USER2 2  2کانال صوتی  

CHANNEL_USER3 3  3کانال صوتی  

CHANNEL_USER4 4  4کانال صوتی  

CHANNEL_ALL -3  ها کانالتمامی  

 

 .باشد میموقعیت کنونی در آهنگ به ثانیه ، مقدار بازگشتی

Audio.GetFilenameاز  کیهر این دستور برای گرفتن مسیر فایل بارگذاری شده در  : از

 . باشد می. مقدار ورودی همان کانال شود میدلخواه استفاده  یها کانال
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 237  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

رشته ای با محتوای مسیر فایل است .در صورت بروز مشکل رشته خالی ، مقدار بازگشتی دستور

 .شود میباز  گردانده 

Audio.GetLengthاین دستور برای بدست آوردن طول آهنگ استفاده کنید.این دستور  : از

 .ردیپذ یمورودی  به عنوانهم کانال را 

 مقدار بازگشتی طول آهنگ به ثانیه است . 

Audio.GetOggTags یک فایل  یها برچسب: با این دستورOGG به صورت آرایه  را

 .باشد میبدست آورید.مقدار ورودی کانال 

و...  TITLE , VERSION , COPYRIGHTمقدار بازگشتی آرایه ای متشکل از 

 .شود میبازگشت داده  nilآید مقدار  به وجودمشکلی  که یصورت.در باشد می

Audio.GetVolumeورودی همان کانال دهد یمدستور بلندی صدای کانال را نمایش  : این.

 . باشد می

که نشان دهنده میزان بلندی صدا در کانال مورد  باشد می 255و  8مقدار بازگشتی عددی بین 

 .گردد میباز -1نظر است. در صورت بروز خطا 

Audio.IsLoopingورود کانال مورد نظر در این دستور فعال یا عدم فعال بودن صدا  : با

 .شود میبازگردانده 

 Falseنشان دهنده فعال بودن تکرار و  True .باشد میمقدار بازگشتی این دستور از نوع بولین 

  .باشد میغیرفعال بودن تکرار 

Audio.Loadفایل صوتی را در کانال مورد نظر بارگذاری  یک توانید میاین دستور  : با

کانال دلخواه برای قرارگیری آهنگ مدنظر است. ورودی دوم مسیر ، کنید.مقدار ورودی اول

. ورودی سوم از نوع بولین برای پخش اتوماتیک یا عدم پخش  باشد میصوت مورد نظر 

کردن تکرار آهنگ  اتوماتیک صوت پس از بارگذاری است و ورودی آخر فعال یا غیر فعال

 .باشد می

 .نداردمقدار بازگشتی 

Audio.Pauseپخش صوت را متوقف ، ورودی به عنواندستور با گرفتن نام کانال  : این

 از ادامه پخش خواهد شد.، .با پخش مجدد صوتکند می

 .نداردمقدار بازگشتی  

Audio.Playورودی وارد کردید را  به عنواندستور صوت بارگذاری شده در کانالی که  : این

 .کند میپخش 
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 238  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

  .نداردمقدار بازگشتی 

Audio.Seek پرش به موقعیت دلخواه صوت در کانال مورد نظر. ورودی اول طبق روال کانال :

 ورودی دوم نوع پرش است:، باشد می

SEEK_BEGINNINGپرش به اول صوت : 

SEEK_ENDبه انتهای صوت : پرش 

SEEK_FORWARDپرش به جلو : 

SEEK_BACKWARDبه عقب : پرش 

SEEK_SPECIFIC: پرش به زمان خاص 

 .شود میورودی سوم هم زمان مناسب برای پرش )برای موارد سوم تا پنجم( استفاده 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Audio.SetLooping: .فعال یا غیرفعال کردن تکرار صوت با این دستور امکان پذیر است 

 .باشند یمکانال و یک عبارت بولین برای فعال و غیرفعال کردن تکرار صوت  ها یورود

 . نداردمقدار بازگشتی 

Audio.SetVolumeبلندی  توانید می 255تا  8ورود کانال و همچنین عددی بین  : با

 صدای کانال دلخواهتان را تنظیم نمایید.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Audio.Stopکامل صوت با استفاده از این دستور امکان پذیر است .با پخش مجدد : توقف ،

 .شود میصوت از ابتدا شروع به پخش 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Audio.ToggleMuteآن را  ، : بی صدا کردن فایل صوتی.در صورتی که در حال پخش باشد

، خالل بی صدا بودن )در کند یمو اگر بی صدا باشد، دوباره صدای آن را وصل  کند یمبی صدا 

 فایل پخش خواهد شد.( 

 .نداردمقدار بازگشتی 

Audio.TogglePlay با تفاوت اینکه با اولین اجرای دستور  کند یمقبل عمل  ی نهیگز: مانند

 .شود یمفایل نیز متوقف 

 .نداردمقدار بازگشتی 
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 239  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Button 

آن به شرح  ی مجموعهو دستورات زیر  رود یم)دکمه( به کار Buttonاین تابع برای کار با شی 

 زیر است:

Button.GetPos:  موقعیت قرارگیری دکمه در صفحه را  توانید میبا استفاده از این دستور

.ورودی این تابع شود میچپ محاسبه  سمتو باال  ی گوشهبدست آورید .این موقعیت نسبت به 

 . باشد مینام دکمه 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

 مثال :

B_pos = Button.GetPos("Button 1"); 

result = Dialog.Message("X is :", B_pos.X); 

 Button.GetPropertiesخصوصیات دکمه را در یک آرایه داشته  توانید میاین دستور  : با

 .باشد میی این تابع نام دکمه دورو باشید.

 : باشد مییک آرایه با متغیرهای زیر ، مقدار بازگشتی این دستور

ButtonFileبا فرمت فایل  : مسیر(.btn) 

Textمتن موجود در دکمه : 

ObjectNameشی : نام  

FontNameفونت استفاده شده : نام 

FontSizeفونت : اندازه 

FontStrikeoutیا غیر فعال بودن  : فعالstrikeout )در تنظیمات فونت )بولین 

FontUnderline فعال یا غیر فعال بودن :underline )در تنظیمات فونت )بولین 

FontAntiAlias فعال یا غیر فعال بودن :anti alias )در تنظیمات فونت )بولین 

FontItalic فعال یا غیر فعال بودن :italic )در تنظیمات فونت )بولین 

FontWeightآرایه ای متشکل از  به صورتتیرگی متن( نوشته ) : نوعDONTCARE 

,THIN ,EXTRALIGHT ,LIGHT ,NORMAL ,MEDIUM, SEMIBOLD, 

BOLD, EXTRABOLD  وHEAVY  . 

FontScript آرایه ای متشکل از  به صورت: نوع اسکریپت فونتANSI , BALTIC , 

CHINESEBIG5 , DEFAULT , EASTEUROPE , GB2312 , GREEK , 
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 240  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

HANGUL , MAC , OEM , RUSSIAN , SHIFTJIS ,SYMBOL  و

TURKISH . 

XOffset پایه.: تغییر فاصله افقی متن نسبت به حالت 

YOffset پایه.: تغییر فاصله عمودی متن نسبت به حالت 

LeftMargin چپ.: فاصله )حاشیه( متن از سمت 

RightMargin.فاصله )حاشیه( متن از سمت راست : 

Alignmentاعضای:آرایه ای سه عضوی با  به صورتش متن : نوع چین LEFT, 

CENTER  وRIGHT 

Style:  دکمه با آرایه ای تشکیل شده از  لیاستنوعSTANDARD  وTOGGLE 

ToggleState( وضعیت کنونی دکمه :UP  یاDOWN) 

ColorNormal رنگ متن دکمه در حالت :normal 

ColorHighlight رنگ متن دکمه در حالت :highlight 

ColorDisabled رنگ متن دکمه در حالت :disabled  

ColorDown رنگ متن دکمه در حالت :down 

Enabledبولین(دکمه یا عدم فعال بودن  : فعال( 

Visible شدن یا عدم دیده شدن دکمه )بولین( : دیده 

Xفاصله دکمه از سمت چپ صفحه : 

Yفاصله دکمه از سمت راست صفحه : 

Width دکمه )پیکسل(: عرض 

Heightدکمه )پیکسل( : طول 

TooltipText ردیگ یم: متن نمایش دهنده زمانی که نشانگر ماوس روی آن دکمه قرار. 

Cursorنشانگر ماوس. آرایه ای با اعضای : شکل :ARROW , HAND , 

BLACK_ARROW , CROSSHAIR , EXPLORE , HELP , MAGNIFY 

, MEDIA , MONEY , NOTEPAD , PENCIL , PRINTER , SPEAKER 
  UP_ARROWیا 

ResizeLeftپروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازهتغییر  : قابلیت 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 
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 241  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهزمان تغییر  باال دراز  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

HighlightSound( نوع صوت در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس بر روی دکمه :NONE, 

STANDARD  یاCUSTOM) 

HighlightSoundFile ماوس : مسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام قرارگیری نشانگر

 بر روی دکمه

ClickSound دکمه : نوع صوت در هنگام کلیک بر روی(NONE, STANDARD  یا

CUSTOM) 

ClickSoundFileمسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام کلیک بر روی دکمه : 

 

 Button.GetSize پذیر است.ورودی  دستور امکاندکمه به پیکسل با این  اندازه: نمایش

 .باشد میدستور نام دکمه 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

 Button.GetState حالت  توانید می: با این دستورUP یاDown  دکمه در هنگام  بودن

 کد نام دکمه است. نیا یورودرا بدست آورید. toggleفعال بودن 

 .باشد مییا خطا  UP ،Downکه نمایش دهنده  باشد می -1یا  1، 8عدد، مقدار بازگشتی کد

 Button.GetText مقدار دیآ یم: متن موجود در دکمه با استفاده از این دستور بدست .

 ورودی نام دکمه است.

مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی متن دکمه . در صورت بروز خطا رشته خالی بازگردانده 

 .شود می

 Button.IsEnabledفعال یا غیرفعال بودن دکمه را  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 بدست آورید. مقدار ورودی نام دکمه است.

 .باشد میبه معنای غیرفعال بودن دکمه  Falseبه معنای فعال بودن یا  Trueمقدار بازگشتی 

 Button.IsVisible نرم نمایش یا عدم نمایش دکمه در  توانید می: با استفاده از این دستور

 را بدست آورید. مقدار ورودی نام دکمه است. افزار

 .باشد میبه معنای عدم نمایش دکمه  Falseبه نمایش یا  Trueمقدار بازگشتی 
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 242  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 Button.SetEnabled دکمه را فعال یا غیر فعال کنید.ورودی  دیتوان یم: با این دستور

 باشد میدستور نام دکمه مورد نظر و همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن دکمه 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

 Button.SetPosدکمه را به محل دلخواه در صفحه منتقل نمایید. توانید میاین کد  : با 

و عدد  چپ()فاصله از  Xدر قسمت  یرجای گیاین کد نام دکمه، عددی برای  یها یورود

 (.باشد می)فاصله از باال  Yدر  یریگ یجادیگری برای 

 . نداردمقدار بازگشتی 

 Button.SetPropertiesدکمه خود  یبر روخصوصیات جدیدی  توانید میاین دستور  : با

این تابع یکی نام دکمه مورد نظر و دیگری آرایه ای متشکل از  یها یورود قرار دهید.

 توضیح داده شده. Button.GetPropertiesخصوصیات دکمه است که این خصوصیات در 

 . نداردمقدار بازگشتی 

 Button.SetSize دلخواه خود تغییر  اندازهدکمه را به  توانید می: با این دستور

 .باشد میاین کد نام دکمه، عددی برای عرض و عددی دیگر برای طول دکمه  یها یوروددهید.

 . نداردمقدار بازگشتی 

 Button.SetState تغییر حالت دکمه به :Up  یاDown  در صورت فعال بودن (Toggle 

این دستور عبارتند از نام دکمه و  یها یورود .باشد می( با استفاده از این دستور امکان پذیر 

 . Downیا  Upبرای نمایش  1یا  8عدد 

 . نداردمقدار بازگشتی 

 Button.SetTextمتن نمایش داده شده بر روی دکمه را تغییر  توانید میاین دستور  : با

 این دستور عبارتند از نام دکمه و متن جدید به صورت رشته. یها یورود دهید.

 . نداردمقدار بازگشتی 

 Button.SetVisibleنمایش یا عدم نمایش دکمه در نرم افزار هم با این دستور  : کنترل

نام دکمه و عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن ، کد یها یورودامکان پذیر است. 

 .باشد مینمایش دکمه 

 . نداردمقدار بازگشتی 
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 243  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

CheckBox 

که دستورات زیر مجموعه آن  شود میاستفاده  CheckBoxاز این تابع برای کار کردن با شی 

 :باشد میبه شرح زیر 

CheckBox.GetCheckedاز عالمت خوردن یا  توانید میعنوان ورودی ه ب شیورود نام  : با

 عدم عالمت خوردن آن مطلع شوید.

 ی بولین برای نمایش این موضوع است.تمقدار بازگشتی عبار

CheckBox.GetPos را بدست  شیموقعیت قرارگیری  توانید می: با استفاده از این دستور

 شی.ورودی این تابع نام شود میچپ محاسبه  و سمتباال  ی گوشهآورید .این موقعیت نسبت به 

CheckBox باشد می. 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

CheckBox.GetPropertiesخصوصیات  توانید میاستفاده از این دستور  : باCheckBox 

 .باشد می شیرا در یک آرایه در اختیار داشته باشید.ورودی دستور نام 

 مقدار بازگشتی این دستور آرایه ای است با متغیرهای :

 ObjectNameشی : نام 

Checkedعالمت خورده بودن یا عدم عالمت خوردن با بولین  : نمایش 

Text شی: متن نمایش داده شده بر روی 

FontNameنام فونت استفاده شده : 

FontSizeاندازه فونت : 

FontStrikeoutیا غیر فعال بودن  : فعالstrikeout )در تنظیمات فونت )بولین 

FontUnderline فعال یا غیر فعال بودن :underline )در تنظیمات فونت )بولین 

FontAntiAliasل بودن : فعال یا غیر فعاanti alias )در تنظیمات فونت )بولین 

FontItalic فعال یا غیر فعال بودن :italic )در تنظیمات فونت )بولین 

FontWeightآرایه ای متشکل از  به صورتنوشته )تیرگی متن(  : نوعDONTCARE, 

THIN, EXTRALIGHT, LIGHT, NORMAL, MEDIUM, SEMIBOLD, 

BOLD, EXTRABOLD  وHEAVY . 
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FontScript آرایه ای متشکل از  به صورت: نوع اسکریپت فونتANSI , BALTIC , 

CHINESEBIG5 , DEFAULT , EASTEUROPE , GB2312 , GREEK , 

HANGUL , MAC , OEM , RUSSIAN , SHIFTJIS ,SYMBOL  و

TURKISH . 

TextAlignmentچپ چین و وسط چین(، )راست چین شیچینش متن در  : نوع 

ButtonAlignmentمربع سفید در سمت چپ یا راست ( شیچینش دکمه  : نوع( 

ReadOrderراست به چپ یا معمولی( شیقرارگیری متن در  : نوع( 

ColorNormal رنگ متن در حالت :normal 

ColorHighlight رنگ متن در حالت :highlight 

ColorDisabled رنگ متن در حالت :disabled  

ColorDown متن در حالت : رنگdown 

Enabledیا عدم فعال بودن )بولین( : فعال 

Visible شدن یا عدم دیده شدن )بولین( : دیده 

Xفاصله از سمت چپ صفحه : 

Yفاصله از سمت راست صفحه : 

Width)عرض )پیکسل : 

Heightپیکسل( : طول( 

TooltipText ردیگ یم قرار شی: متن نمایش دهنده زمانی که نشانگر ماوس روی. 

Cursorنشانگر ماوس. آرایه ای با اعضای : شکل :ARROW , HAND , 

BLACK_ARROW , CROSSHAIR , EXPLORE , HELP , MAGNIFY 

, MEDIA , MONEY , NOTEPAD , PENCIL , PRINTER , SPEAKER 
  UP_ARROWیا 

ResizeLeftن(پروژه )بولی اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازهتغییر  : قابلیت 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهزمان تغییر  باال دراز  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 
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HighlightSoundشیوت در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس بر روی : نوع ص (NONE, 

STANDARD  یاCUSTOM) 

HighlightSoundFile مسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس :

 شیبر روی 

ClickSound شی: نوع صوت در هنگام کلیک بر روی (NONE, STANDARD  یا

CUSTOM) 

ClickSoundFile شی: مسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام کلیک بر روی 

  

CheckBox.GetSize شی اندازه: نمایش CheckBox  دستور امکانبه پیکسل با این 

 .باشد می شیپذیر است.ورودی دستور نام 

 . "Height"و  "Width"آرایه ای است با دو عضو ، مقدار بازگشتی دستور

CheckBox.GetText دست ه با استفاده از این دستور ب شی: متن نمایش داده شده در

 است. CheckBox شی. مقدار ورودی نام دیآ یم

مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی متن دریافت شده . در صورت بروز خطا رشته خالی 

 .شود میبازگردانده 

CheckBox.IsEnabled را  شیفعال یا غیرفعال بودن  توانید می: با استفاده از این دستور

 است. CheckBox شیبدست آورید. مقدار ورودی نام 

 CheckBoxبه معنای غیرفعال بودن  Falseبه معنای فعال بودن یا  Trueمقدار بازگشتی 

 .باشد می

CheckBox.IsVisible نمایش یا عدم نمایش  توانید می: با استفاده از این دستور

CheckBox  شی. مقدار ورودی نام را بدست آورید CheckBox .است 

 .باشد می CheckBoxبه معنای عدم نمایش  Falseبه نمایش یا  Trueمقدار بازگشتی 

CheckBox.SetChecked توانید می:با استفاده از این دستور CheckBox  را عالمت بزنید

 و متغیری بولین است . شییا از عالمت دار بودن در آورید.ورودی تابع نام 

 .نداردمقدار بازگشتی 

CheckBox.SetEnabled دیتوان یم: با این دستور CheckBox  را فعال یا غیر فعال

 و همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن است. شیکنید.ورودی دستور نام 
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 .  نداردمقدار بازگشتی 

CheckBox.SetPos شی توانید می: با این کد CheckBox  را به محل دلخواه در صفحه

عدد دیگری برای فاصله  چپ وفاصله از عددی برای ، شیاین کد نام  یها یورودمنتقل نمایید.

 .باشد میاز باال 

 . نداردمقدار بازگشتی 

CheckBox.SetProperties شیخصوصیات جدیدی برای  توانید می: با این دستور 

CheckBo.دیگری آرایه ای متشکل از  و شیاین تابع یکی نام  یها یوروداعمال کنید

 CheckBox.GetPropertiesاست که این خصوصیات در  CheckBoxخصوصیات 

 توضیح داده شده.

 . نداردمقدار بازگشتی 

CheckBox.SetSize توانید می: با این دستور CheckBox  دلخواه خود تغییر  اندازهرا به

 .باشد می، عددی برای عرض و عددی دیگر برای طول دکمه شیاین کد نام  یها یوروددهید.

 . نداردمقدار بازگشتی 

CheckBox.SetTextمتن  توانید میاستفاده از این دستور  : باCheckBox  را تغییر

 و رشته ای برای جایگزینی متن است. شیدهید.ورودی دستور نام 

 . نداردمقدار بازگشتی 

CheckBox.SetVisible کنترل نمایش یا عدم نمایش :CheckBox  هم با این دستور

و عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش  شینام ، کد یها یورودامکان پذیر است. 

 .باشد می CheckBox شی

 . نداردمقدار بازگشتی 

ComboBox 

که دستورات زیر مجموعه آن به شرح  رود یمبه کار  ComboBoxاین تابع برای کار با شی 

 :باشد میزیر 

ComboBox.AddItemیک آیتم جدید به کمبوباکس  توانید میکد  نیاز ااستفاده  : با

 شود میآیتم جدید در انتهای لیست اضافه ، فعال نباشد Sortگزینه  که یصورتاضافه کنید .در 

متن و دیتا  به عنوانرشته  2دیگر  یها یورود.باشد میتابع نام کمبوباکس  یها یورود.یکی از 

 خواهند بود.
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 -1عدد ردیفی است که آیتم جدید در آنجا قرار گرفته است. در صورت خطا ، مقدار بازگشتی

 .شود میبازگشت داده 

ComboBox.DeleteItemحذف یک آیتم باید از این دستور استفاده کنید .نام  : برای

 اند.تابع  یها یورودکمبوباکس و عدد ردیف مورد نظر برای حذف از 

 . نداردمقدار بازگشتی 

ComboBox.FindItemیک متن را ، موجود یها تمیآدر  توانید میاستفاده از این کد  : با

.ورودی دیگر عددی است  باشد میاین دستور نام کمبوباکس  یها یورودجستجو نمایید.یکی از 

به بعد  5جستجو از سطر ، 5برای مشخا کردن شروع جستجو )برای مثال با وارد کردن عدد 

 2، ها تمیآبرای جستجو میان متن  1.عدد  باشد میورودی بعدی نوع جستجو  (.ودش انجام می

آخرین ورودی هم مورد. میان هر دو  3زینه و گ ها تمیآبرای جستجو میان اطالعات )دیتا( 

بخواهید همان رشته  که یصورتمشابهش را بیابید.در  ها تمیآرشته ای است که نیاز دارید بین 

از * و ؟ استفاده  توانید میصورت  وارد کنید . در غیر این "" عالمت میان دورا بیابید متن را 

 به صورت ، دیگرد یم Hamed ی کلمهکنید تا مشابه آن متن را بیابید. برای مثال اگر دنبال 

"Hamed"  فقط میدانید ابتدای نام با  که یصورتبنویسید و درH  شروع شده به صورت

"H*" .تایپ نمایید 

متن  که یصورتمقدار بازگشتی این دستور عدد ردیفی است که متن در آن موجود است.در 

 .شود میبازگردانده  -1یافت نشود یا خطایی صورت گیرد 

ComboBox.GetCount کمبوباکسموجود در  یها تمیآ: این دستور نشان دهنده تعداد 

 .باشد می شینام ، ورودی دستور. باشد می

 است. ها تمیآمقدار بازگشتی نشان دهنده تعداد 

ComboBox.GetItemData ورودی  به عنوان: با ورود نام شی و شماره ردیف مورد نظر

 دیتا موجود در آیتم مورد نظرتان را در یک رشته داشته باشید. توانید می، این دستور

 .باشد میمقدار بازگشتی رشته ای حاوی دیتا آیتم 

ComboBox.GetItemText شی و آورید. متن آیتم را بدست  توانید می: با این دستور هم

 ورودی این دستور خواهند بود. به عنوانشماره ردیف مورد نظر 

 .باشد میمقدار بازگشتی رشته ای حاوی نام آیتم 
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ComboBox.GetPos:  شیموقعیت قرارگیری  توانید میبا استفاده از این دستور 

چپ محاسبه  و سمتباال  ی گوشهکمبوباکس در صفحه را بدست آورید .این موقعیت نسبت به 

 .باشد میکمبوباکس  شی.ورودی این تابع نام شود می

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

Combobox.GetPropertiesرا در اختیار شما  کمبوباکسدستور خصوصیات یک  : این

 .باشد می شی.ورودی تابع نام  دهد یمقرار 

 : باشد میمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای زیر 

ObjectName شی: نام 

ComboStyleنشان دهنده غیر فعال بودن قابلیت تایپ و ویرایش  8عدد ، کمبوباکس : نوع

 نشانگر فعال بودن این قابلیت 1، توسط کاربر

Sortبولین برای نمایش فعال یا غیرفعال بودن مرتب سازی اتوماتیک : متغیری 

LinesToDisplayشینمایش داده شونده در هنگام باز کردن  یها تمیآ : تعداد 

FontNameنام فونت استفاده شده : 

FontSizeاندازه فونت : 

FontStrikeout فعال یا غیر فعال بودن :strikeout )در تنظیمات فونت )بولین 

FontUnderline فعال یا غیر فعال بودن :underline )در تنظیمات فونت )بولین 

FontAntiAlias فعال یا غیر فعال بودن :anti alias )در تنظیمات فونت )بولین 

FontItalic فعال یا غیر فعال بودن :italic )در تنظیمات فونت )بولین 

FontWeight )شکل از آرایه ای مت به صورت: نوع نوشته )تیرگی متنDONTCARE, 

THIN, EXTRALIGHT, LIGHT, NORMAL, MEDIUM, SEMIBOLD, 

BOLD, EXTRABOLD  وHEAVY. 

FontScript آرایه ای متشکل از  به صورت: نوع اسکریپت فونتANSI , BALTIC , 

CHINESEBIG5 , DEFAULT , EASTEUROPE , GB2312 , GREEK , 

HANGUL , MAC , OEM , RUSSIAN , SHIFTJIS ,SYMBOL  و

TURKISH . 

BackgroundColorرنگ بک گراند )پس زمینه( : شماره 

TextColorرنگ متن : شماره 
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ReadOrder(1یا  8_نمایش متن در کمبوباکس )استاندارد یا راست به چپ : نوع 

Enabled بولین(دکمه : فعال یا عدم فعال بودن( 

Visibleولین(: دیده شدن یا عدم دیده شدن دکمه )ب 

Xفاصله دکمه از سمت چپ صفحه : 

Yفاصله دکمه از سمت راست صفحه : 

Width)عرض دکمه )پیکسل : 

Height)طول دکمه )پیکسل : 

TooltipText:  ردیگ یممتن نمایش دهنده زمانی که نشانگر ماوس روی کمبوباکس قرار. 

ResizeLeft پروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهزمان تغییر  باال دراز  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( ی اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

WindowHandle شی: شماره هندل  

 

ComboBox.GetSelectedورودی  گرداند یمدستور شماره آیتم انتخاب شده را باز  : این.

 .باشد می شیاین دستور نام 

 مقدار بازگشتی این دستور عدد ردیف انتخاب شده است .

ComboBox.GetSize پذیر  دستور امکانکمبوباکس به پیکسل با این  شی اندازه: نمایش

 .باشد میاست.ورودی دستور نام کمبوباکس 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

ComboBox.GetTextحاضر در کمبوباکس نمایش داده  در حالمتنی که ، دستور : این

 .گرداند میرا باز  شود می

 رشته است. به صورتمقدار بازگشتی متن موجود 

ComboBox.InsertItemآیتمی را در محل دلخواه خود  توانید میاستفاده از این کد  : با

آیتم جدید در آنجا قرار  دیخواه یم، شماره ردیفی که شینام ، دستور یها یوروداضافه نمایید.

 .باشد میگیرد و همچنین متن و دیتا مربوط به آیتم جدید 
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 -1عدد ردیفی است که آیتم جدید در آنجا قرار گرفته است. در صورت خطا ، مقدار بازگشتی

 .شود میبازگشت داده 

ComboBox.IsEnabled فعال یا غیرفعال بودن  توانید می: با استفاده از این دستور

 کمبوباکس است. شیکمبوباکس را بدست آورید. مقدار ورودی نام 

 کمبوباکس به معنای غیرفعال بودن Falseو به معنای فعال بودن  Trueمقدار بازگشتی 

 .باشد می

ComboBox.IsVisible نمایش یا عدم نمایش  توانید می: با استفاده از این دستور

 کمبوباکس است شیرا بدست آورید. مقدار ورودی نام  نرم افزارکمبوباکس در 

 .باشد می کمبوباکسبه معنای عدم نمایش  Falseبه نمایش یا   Trueمقدار بازگشتی

ComboBox.ResetContentنام کند میدستور تمام اطالعات کمبوباکس رو پاک  : این.

 به عنوان ورودی این دستور خواهد بود. شی

 . نداردمقدار بازگشتی 

ComboBox.SetEnabled کمبوباکس مورد نظر را فعال یا غیر  دیتوان یم: با این دستور

فعال کنید.ورودی دستور نام دکمه مورد نظر و همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال 

 .باشد میکردن دکمه 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

ComboBox.SetItemDataدیتا  به عنوانعبارت جدید  قرار دادن ی فهیوظدستور  : این

 عدد وردیف مورد نظر به صورت ، شینام ، دستور یها یوروددارد. عهدهبر برای آیتمی خاص را 

 .باشد میدر دیتا  یریگ یجارشته ای برای 

 . نداردمقدار بازگشتی 

ComboBox.SetItemTextمتن آیتم خاص در کمبوباکس را  توانید میاین دستور  ا: ب

، شیتغییر دهید و متن جدید جایگزین کنید .این دستور هم سه ورودی نیاز دارد که یکی نام 

 .باشد میمین ورودی هم متن جدید ومتن جدید و س یریگ یجادیگری شماره ردیف برای 

 . نداردمقدار بازگشتی 

ComboBox.SetPos کمبوباکس را به محل دلخواه در صفحه منتقل  توانید می: با این کد

و عدد  چپ()فاصله از  Xدر قسمت  یریگ یجا، عددی برای شیاین کد نام  یها یورودنمایید.

 (.باشد می)فاصله از باال  Yدر  یریگ یجادیگری برای 
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 . نداردمقدار بازگشتی 

Combobox.SetProperties خصوصیات جدیدی برای کمبوباکس  توانید می: با این دستور

کمبوباکس و دیگری آرایه ای متشکل از  شیاین دستور یکی نام  یها یورودتعریف کنید.

توضیح داده  Combobox.GetPropertiesخصوصیات دکمه است که این خصوصیات در 

 شده است.

 . نداردمقدار بازگشتی 

ComboBox.SetSelectedآیتم خاصی را در کمبوباکس به حالت  توانید میاین دستور  : با

.برای  باشد میو شماره ردیف مورد نظر برای انتخاب  شیانتخاب در آورید.ورودی این تابع نام 

آن را از حالت انتخاب در آورید کافی است مقدار ورودی را برابر ، اینکه اگر آیتمی انتخاب شده

 قرار دهید. -1

 . نداردمقدار بازگشتی 

ComboBox.SetSize دلخواه  اندازهطول و عرض کمبوباکس را به  توانید می: با این دستور

کمبوباکس، عددی برای عرض و عددی دیگر برای  شیاین کد نام  یها یورودخود تغییر دهید.

 .باشد میطول دکمه 

 . نداردمقدار بازگشتی 

ComboBox.SetText متن نمایش داده شده بر روی کمبوباکس را  توانید می: با این دستور

و متن جدید به صورت رشته.این قابلیت  شیاین دستور عبارتند از نام  یها یورود تغییر دهید.

 فعال باشد. Dropdown editزمانی قابل استفاده است که حالت 

 . نداردمقدار بازگشتی 

ComboBox.SetUpdateکه در زمانی که نیاز ندارید  دهد یمدستور این امکان را  : این

آپدیت کمبوباکس را غیر فعال و در ، کاربر تغییرات صورت گرفته بر روی کمبوباکس را ببیند

فعال کردن آپدیت از  ریو غنام کمبوباکس و عبارتی بولین برای فعال ، صورت نیاز فعال کنید.

 تابع هستند. یها یورود

 . نداردمقدار بازگشتی 

ComboBox.SetVisible کنترل نمایش یا عدم نمایش کمبوباکس هم با این دستور :

نام کمبوباکس و عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن ، کد یها یورودامکان پذیر است. 

 .باشد مینمایش دکمه 

 . نداردمقدار بازگشتی 
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Crypto 

که دستورات زیر  شود میی مختلف استفاده ها فایلاز این تابع برای رمزنگاری و رمز گشایی 

 آن به شرح زیر است: ی مجموعه

Crypto.Base64DecodeFromFile: فایل رمزنگاری  توانید میاستفاده از این دستور  با

مسیر فایل رمزنگاری شده و مسیر برای  دستورورودی این . شده را به فایل اصلی بازگردانید

 .باشد میشده(  رمزگشاییفایل اصلی )

 . نداردمقدار بازگشتی 

Crypto.Base64DecodeFromStringرشته ای  توان میاستفاده از این کد هم  : با

 نگاریورودی این کد رشته رمز شده را در یک فایل از حالت رمز گذاری خارج کرد. رمزنگاری

 .باشد میشده(  رمزگشاییشده و مسیر برای فایل اصلی )

 . نداردمقدار بازگشتی 

Crypto.Base64EncodeToFileفایلی را به روش  توانید میاین دستور  : باBase64 

مسیر فایل برای ، دستور یها یورود کنید و به صورت یک فایل ذخیره نمایید. رمزنگاری

شده )حالت  رمزنگاریشده و بیشترین طول برای فایل  رمزنگاریمسیر فایل ، رمزنگاری

 .باشد می(  06استاندارد 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Crypto.Base64EncodeToString فایلی را به روش  توانید می: با این دستورBase64 

دستور، مسیر فایل و بیشترین طول  یها یورود کنید و دریک رشته ذخیره نمایید. رمزنگاری

 .باشد می(  06شده )حالت استاندارد  رمزنگاریبرای فایل 

 شده است. رمزنگاریمقدار بازگشتی رشته 

Crypto.BlowfishDecryptشده به روش  رمزنگاریدستور فایل  : اینBlowfish  را به

مسیر برای فایل از ، شده رمزنگاریمسیر فایل ، دستور یها یورود. گرداند میحالت عادی باز 

 .باشد می اند شده رمزنگاریخارج شده و کد امنیتی که اطالعات با آن  رمزنگاری

 ندارد . مقدار بازگشتی 

Crypto.BlowfishDecryptStringرمزنگاریرشته  توانید میاستفاده از این دستور  : با 

را به حالت عادی  Crypto.BlowfishEncryptStringشده توسط دستور 

 شده و کد امنیتی آن است. رمزنگاریدستور متن  یها یورودبازگردانید.

 شده است. رمزنگاریمتن ، مقدار بازگشتی
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Crypto.BlowfishEncryptشده از یک فایل را در مسیر  رمزنگاریدستور نسخه ای  : این

شده  رمزنگاریمسیر برای ذخیره فایل ، ورودی دستور مسیر فایل اصلی کند. مشخا ایجاد می

 .باشد یمو کد امنیتی 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

Crypto.BlowfishEncryptStringکنید  رمزنگاریرشته ای را  توانید میاین دستور  : با

 شده است. رمزنگاری رشتهکد امنیتی و بیشترین طول برای ، این دستور متن یها یورود.

 .باشد میشده  رمزنگاریمقدار بازگشتی رشته 

Crypto.MD5DigestFromFile: فایل مورد نظر به  رمزنگاریMD5  از طریق این

 است. رمزنگاریدستور مسیر فایل برای  است. ورودیدستور امکان پذیر 

 .باشد می MD5مقدار بازگشتی متنی حاوی پیغام  محاسبه شده برای فایل به صورت 

 باشد. بازگشت ندارد و قابل رمزگشایی نمی رمزنگاریالزم به ذکر است این نوع 

Crypto.MD5DigestFromString :به  رشته رمزنگاریMD5  هم از طریق این دستور

 است . رمزنگاریدستور رشته  برای  است. ورودیپذیر  امکان

 .باشد می MD5مقدار بازگشتی متنی حاوی پیغام  محاسبه شده برای فایل به صورت 

Crypto.Rot13: حرف بعد آن را نمایش  13، که بجای هر حرف رمزنگاریساده ای از  نوع

دستور متن برای تغییر  ورودیبالعکس. و  دهد یمرا نمایش Uحرف  Hبه جای  مثالً. دهد یم

 است.

 .باشد میمقدار بازگشتی هم متنی تغییر یافته 

Debug 

. رود یمبه کار  Debugمخصوص اشکال زدایی یعنی همان پنجره  ی پنجرهاین تابع برای کار با 

 :باشد میاز تابع به شرح زیر  ی مجموعهدستورات زیر 

Debug.Clearدستور وظیفه پاک کردن تمام اطالعات و نوشته های داخل پنجره  : این

Debug  دارد. بر عهدهرا 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Debug.GetEventContextمحل اجرای آخرین کد را  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 بدست آورید.

 مثل :، مقدار بازگشتی رشته ای است نشان دهنده محل اجرای آخرین کد
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Page2 -> Label -> On Click 

Debug.GetTraceModeدستور  : اینTraceMode بودن  غیر فعال یافعال  وضعیت

TraceMode  گرداند میرا باز. 

 .باشد میمقدار بازگشتی عبارتی بولین 

Debug.Printدر پنجره ، باشد میمتن دلخواه که ورودی تابع  : نمایشDebug  توسط این

 دستور امکان پذیر است.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Debug.SendToFileیها یخروجتمام  توانید میاستفاده از این دستور  : با Debug  را در

دستور مسیر فایل برای ذخیره سازی و متغیری بولین برای  یها یورودفایل ذخیره نمایید.

زمانی که فایل موجود باشد )جایگزینی اطالعات روی فایل قبلی یا نوشتن در ادامه فایل( 

 باشد می

 .باشد میفایل  تیوضعمقدار بازگشتی عددی نمایش دهنده 

Debug.SetTraceMode این دستور :TraceMode  ورودی کند میرا فعال یا غیر فعال. ،

 .باشد میمتغیر بولین 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Debug.ShowWindowیا عدم نمایش پنجره  : نمایشDebug  با استفاده از این دستور

 .باشد میمتغیر بولین ، امکان پذیر است.ورودی

 . نداردمقدار بازگشتی 

 

Dialog  

 آن به شرح زیر است: ی مجموعهو دستورات زیر  رود یماین تابع برای کار با کادر پیغام به کار 

Dialog.ComboBoxدیالوگی نمایش دهید که متشکل از  توانید میاستفاده از این کد  : با

رشته ای ، دیالوگ عنوانبه رشته ای  از:یک کمبوباکس است.مقادیر ورودی این دستور عبارتند 

عبارت ، فرض پیشآیتم ، تشکیل دهنده کمبوباکس یها تمیآ، برای نمایش در باالی کمبوباکس

عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال ، بولین برای نمایش با مرتب سازی یا بدون مرتب سازی

  کونیآکردن قابلیت ویرایش کمبوباکس توسط کاربر و عددی برای نمایش 
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مقدار بازگشتی رشته ای حاوی متن انتخاب شده از کمبوباکس یا متن وارد شده توسط کاربر 

، cancel.در صورت انتخاب دکمه  شود میاست.در صورت بروز خطا رشته خالی بازگردانده 

 .ردیگ یمدر رشته قرار  "CANCEL "عبارت 

 مثال:

Items = {"vasva3.com", "autoplay.ir"}; 

Selected = Dialog.ComboBox("Select:", "Please Select Default 

URL:", Items, "vasva3.com", true, false, MB_ICONQUESTION); 

if ((Selected ~= "") and (Selected ~= "CANCEL")) then 

    Dialog.Message("Result", "The chosen URL is "..Selected); 

end 

Dialog.FileBrowseیا  باز کردندیالوگ برای بدست آوردن آدرس فایل برای  : نمایش

عبارت بولین برای مشخا  از:دستور عبارتند  یها یورودذخیره با این دستور امکان پذیر است.

، رشته ای برای عنوان دیالوگ، ( Saveبرای  false و  Openبرای Trueکردن نوع دیالوگ )

نام فایل برای نمایش در قسمت ، رشته صورتبه ی انتخابی ها فایلفرمت ، فرض پیشپوشه 

file name  ، عبارت بولین برای فعال کردن انتخاب همزمان چند فایل ، فایل فرض پیشفرمت

 . باز کردنو مقدار بولین برای مشخا کردن وجود یا عدم وجود فایل برای 

ی( انتخاب ها فایلبه صورت رشته حاوی مسیر فایل ) ییها خانهآرایه ای حاوی ، مقدار بازگشتی

در خانه اول   "CANCEL "رشته  ، انتخاب شود Cancelشده است.در صورتی که دکمه 

 ("Array[1] = "CANCEL. )ردیگ یمآرایه قرار 

Dialog.FolderBrowse:  دیالوگی را برای انتخاب یک پوشه توسط  توانید میبا این دستور

برای نمایش  فرض پیشیکی عنوان پنجره و دیگری مسیر ، تابع یها یورودکاربر نمایش دهید .

 .باشد می

رشته برابر  Cancelمقدار بازگشتی  مسیر پوشه خواهد بود .در صورت انتخاب 

"CANCEL" .و در صورت بروز خطا رشته خالی خواهد بود 

Dialog.Inputدیالوگی با یک فیلد ورودی برای گرفتن اطالعات از  توانید میاین دستور  ا: ب

، (Inputمتن برای نمایش باالی فیلد ورودی )، ورودی عنوان 4کاربر نمایش دهید .تابع شامل 

 .باشد می کونیآمتن پیش فرض و 

. در صورت انتخاب  باشد می Inputرشته ای حاوی اطالعات وارد شده در ، مقدار بازگشتی

Cancel  رشته برابر"CANCEL" .و در صورت بروز خطا رشته خالی خواهد بود 
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Dialog.MaskedInput دیالوگی با یک فیلد ورودی برای گرفتن  توانید می: با این دستور

متن برای نمایش باالی فیلد ، ورودی عنوان 5اطالعات از کاربر نمایش دهید .تابع شامل 

 .باشد میو نوع عبارت ورودی  کونیآ، +متن پیش فرض ، (Inputورودی )

. در  باشد می Dataو  Displayedرشته ای حاوی جدولی با متغیرهای ، مقدار بازگشتی

و در صورت بروز خطا رشته خالی خواهد  "CANCEL"رشته برابر  Cancelصورت انتخاب 

 بود.

Dialog.Messageدیالوگ به کاربر  به صورتپیغامی را  توانید میاستفاده از این دستور  ا: ب

 دستور عبارتند از : یها یورودنمایش دهید .

 OK:دکمه های  OK ،1فقط دکمه : 8نوع دکمه های دیالوگ ) ، متن دیالوگ، عنوان دیالوگ

،  Cancelو  Yes ،No:دکمه های Retry ،3و  Abort ،Ignoreدکمه های : Cancel ،2و 

 دکمه فرض پیشحالت ، کونیآ، ( Cancelو  Retry:دکمه های No ،5و Yesدکمه های  :4

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد مربوط به دکمه فشرده شده 

 عدد مربوط به کدها عبارتند از :

 1: OK 2: Cancel3: Abort4: Retry5: Ignore6: Yes0: No 

 .شود میبازگردانده  2یعنی عدد  Cancelدر صورت بروز خطا کد مربوط به 

Dialog.PageSearch :میان صفحات بر اساس کلمات کلیدی توسط این دستور  وجستج

 امکان پذیر است.ورودی تابع جدولی است متشکل از عناصر دیالوگ.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Dialog.PasswordInputدیالوگ همراه با فیلد ورودی  توانید میاستفاده از این دستور  ا: ب

کاراکترها به صورت * نمایش ، متنیبه کاربر نشان دهید که با ورود متن در فیلد 

 یها یورود. شود میپسورد استفاده  افتیدرداده شوند .از این قسمت بیشتر برای 

 .باشد می کونیآمتن نمایش داده شده در باالی فیلد و ، عنوان دیالوگ، دستور

رشته  Cancelدر صورت انتخاب  . باشد میمقدار بازگشتی رشته ای حاوی متن وارد شده 

 و در صورت بروز خطا رشته خالی خواهد بود. "CANCEL"برابر 

Dialog.SplashFlash نمایش فایل فلش در دیالوگ توسط این دستور انجام :

زمان برای نمایش فلش )در ، (swfمسیر فایل فلش )با فرمت ، دستور یها یورود.ردیپذ یم

که در  شود میفلش تا زمانی نمایش داده ، کنید میاستفاده  8از  که یصورت
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 257  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

FSCOMMAND  به مقدارquit و مقداری بولین برای فعال یا غیرفعال کردن ، (برسد

 قابلیت بسته شدن پنجره توسط کلیک ماوس بر روی آن است.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Dialog.SplashImage نمایش تصویر در دیالوگ توسط این دستور انجام :

و مقداری بولین ، (، زمان برای نمایش تصویر )به ثانیهمسیر تصویر، دستور یها یورود.ردیپذ یم

 برای فعال یا غیرفعال کردن قابلیت بسته شدن پنجره توسط کلیک ماوس بر روی آن است.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Dialog.SplashVideo ردیپذ یم: نمایش فایل ویدئو در دیالوگ توسط این دستور انجام. 

تا انتهای  8، زمان برای نمایش ویدئو )به ثانیه، در صورت ورود مسیر فایل، دستور یها یورود

و مقداری بولین برای فعال یا غیرفعال کردن قابلیت بسته شدن ، (ویدئو پخش خواهد شد

 است.پنجره توسط کلیک ماوس بر روی آن 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Dialog.TimedMessageپیغامی را در دیالوگ  توانید میاستفاده از این دستور هم  ا: ب

دستور عنوان پنجره، متن قابل نمایش در  یها یورود برای زمان معین به نمایش درآورید.

 .باشد می کونیآمدت زمان نمایش دیالوگ )میلی ثانیه( و ، دیالوگ

 . نداردمقدار بازگشتی  

DialogEx 

را مدیریت نمود. دستورات  DialogExپنجره های فرعی از نوع  توان میبا استفاده از این تابع 

 :باشد میزیر مجموعه این تابع به شرح زیر 

DialogEx.ClickObject کدهای ، مورد نظر در دیالوگ یش: این دستور با گرفتن نامOn 

Click  کند میرا اجرا  یشآن. 

 . نداردمقدار بازگشتی 

DialogEx.Closeدیالوگ حاضر را ببندید. توانید میاستفاده از این دستور  ا: ب 

نشان دهنده موفقیت آمیز بودن یا نبودن بسته شدن دیالوگ ، مقدار بازگشتی متغیری بولین

 است.

DialogEx.CreateObjectخاصی را در دیالوگ  یش توانید میاستفاده از این دستور  ا: ب

جدید  یشنام ، درخواستی یشعددی برای مشخا کردن نوع ، این دستور یها یورودبسازید. 
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 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 258  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

با اشیاء داخل دیالوگ مشابه نباشد(، جدولی متشکل از خصوصیات  یش)دقت داشته باشید نام 

 نوشته شده است.( یشدستورات مربوط به همان در  یشاست.)جدول خصوصیات هر  یش

 . نداردمقدار بازگشتی 

DialogEx.DeleteObjectدستور از این  توانید میمورد نظر از دیالوگ  یشحذف  : برای

 .باشد می یشنام ، کنید .ورودی کد استفاده

 . نداردمقدار بازگشتی 

DialogEx.EnumerateObjectsاز ، بدست آوردن نام تمام اشیاء موجود در دیالوگ : برای

 استفاده نمایید.این دستور باید 

در دیالوگ یا  یش. در صورت عدم وجود باشد میآرایه ای متشکل از نام اشیاء ، مقدار بازگشتی

 .شود میبازگردانده  nilبروز مشکل مقدار 

DialogEx.GetFocusکه بر روی آن  یش توانید میاستفاده از این دستور  ا: بFocus  شده

 را بدست آورید.

 شده خواهد بود. Focusکه بر روی آن  یشمقدار بازگشتی نام 

DialogEx.GetObjectScript:  دستورات رویداد مورد  توانید میبا استفاده از این دستور

و رویداد  یشنام ، دستور یها یورودخاص در دیالوگ حاضر را بدست آورید. یشنظرتان در 

 .باشد میمورد نظر 

 .باشد میمقدار بازگشتی رشته ای حاوی دستورات بدست آمده 

DialogEx.GetObjectTypeرا  یشبه عنوان ورودی، نوع  یشدستور با گرفتن نام  ن: ای

 .گرداند یمباز 

 است. یشمقدار بازگشتی عددی نمایش دهنده نوع 

BUTTON(0) , LABEL(1) , PARAGRAPH(2) , IMAGE(3) , 

FLASH(4) , VIDEO(5) , WEB(6) , INPUT(7) , HOTSPOT(8) , 

LISTBOX(9) , COMBOBOX(10) , PROGRESS(11) , TREE(12) , 

RADIOBUTTON(13) , RICHTEXT(14) , CHECKBOX(15) , 

SLIDESHOW(16) , GRID(17) , PDF(18) , QUICKTIME(19) , 
XBUTTON(20) , PLUGIN(40) 

DialogEx.GetRadioValueاطالعات مربوط به دکمه  توانید مین دستور : با استفاده از ای

کد گروه دکمه رادیویی ، رادیویی انتخاب شده موجود در دیالوگ را بدست آوردید.ورودی دستور

 .باشد مییا متن آن(  یشنام ، Valueو نوع داده نیاز )
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 259  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

مقدار بازگشتی رشته ای حاوی نوع داده خواسته شده است  .در صورتی که دکمه رادیویی 

 .شود میانتخاب نشده باشد یا خطایی صورت گرفته باشد رشته ای خالی بازگردانده 

DialogEx.GetSizeدیالوگ حاضر را به پیکسل به دست  اندازه توانید میاین دستور  ا: ب

 آورید.

 .باشد می Heightو  Widthمقدار بازگشتی آرایه ای متشکل از خانه های 

DialogEx.GetWndHandle:  این دستور شمارهHandle  دیالوگ موجود را

 .گرداند میباز

 .شود میبازگردانده  -1، .در صورت بروز خطاباشد میدیالوگ  Handleمقدار بازگشتی شماره 

DialogEx.Printشیاز دیالوگ موجود پرینت بگیرید . توانید میاستفاده از این دستور  ا: ب 

دو متغیر بولین است .یکی نمایش و عدم ، ها یورود.شود میویدئو در پرینت نمایش داده ن

تصویر دیالوگ با صفحه  اندازهدیگری یکی کردن ، نمایش دیالوگ پرینت قبل از عمل پرینت

 پرینت شده است.

 . نداردمقدار بازگشتی 

DialogEx.Redraw اشیاء را دوباره رسم کنید. توانید می: با این دستور 

 . نداردمقدار بازگشتی 

DialogEx.SetFocus خاص  یشبر روی  توانید می: با استفاده از این دستورFocus 

 Webو  Flash, input, listbox, combobox, treeنمایید. فوکوس تنها بر روی اشیاء 

 مورد نظر است. یش.ورودی دستور نام  شود میانجام 

 . نداردمقدار بازگشتی 

DialogEx.SetObjectScriptدستورات خاصی را در  توانید میاستفاده از این دستور  ا: ب

و ، رویداد مورد نظر، شینام ، تابع یها یورودموجود در دیالوگ قرار دهید. یشرویداد مورد نظر 

 .باشد میدستورات مورد نیاز 

 . نداردمقدار بازگشتی 

DialogEx.SetObjectZOrder را  شینوع چینش  توانید می: با استفاده از این دستور

 , FRONT(0) , BACK(1) , FORWARD(2)نوع چینش )، شینام ، تعیین کنید

BACKWARD(3) , INSERT_BEFORE(4 یا )BEHIND(5) ) 

 . نداردمقدار بازگشتی 
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 260  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

DialogEx.SetRadioValue دکمه رادیویی خاصی را در دیالوگ  توانید می: با این دستور

دکمه رادیویی و نوع  کد گروه، عبارتند از: متن داده انتخاب شده ها یورودبه انتخاب درآورید 

 که متن آن در ورودی اول وارد شده( . VALUE, OBJECTNAME, TEXTداده )

 . نداردمقدار بازگشتی 

DialogEx.SetRedraw را فعال یا غیر فعال  نمایش تغییرات توانید می: با این دستور

 .باشد میکنید.ورودی این دستور یک بولین 

 . نداردمقدار بازگشتی 

DialogEx.Showدیالوگ را به نمایش درآورید.ورودی تابع نام  توانید میاین دستور  ا: ب

فاصله از کل صفحه را  falseفاصله دیالوگ را از پنجره والد و  trueمقداری بولین )، دیالوگ

باال ، نسبت به گوشه سمت چپ ها فاصلهفاصله از چپ و فاصله از باال )، (.کند میتعیین 

 .(شود میمحسوب 

 مقدار بازگشتی عددی نمایش دهنده کارکرد درست کد است .

DialogEx.StartTimerشود میمربوط به دیالوگ فعال  شمارنده(تایمر )، اجرای این کد ا: ب 

 .باشد می( تایمر ID)کد .ورودی دستور زمان به میلی ثانیه و 

 .نداردمقدار بازگشتی 

DialogEx.StopTimerتایمر فعال شده با کد قبلی را  توانید میاستفاده از این دستور  ا: ب

 غیرفعال نمایید.برای این کار کافی است کد تایمر را به عنوان ورودی دستور وارد نمایید.

 .نداردمقدار بازگشتی 

DLL 

که شامل یک زیر  رود یمبه کار  DLLی ها فایلتوابع موجود در  یفراخواناین تابع برای 

 مجموعه به شرح زیر است:

DLL.CallFunctionاستفاده از این دستور قادر به اجرای توابع مدنظر از فایل  : باDLL 

.  کنید میورودی وارد  به عنوانرا  DLLبه این صورت که مسیر فایل بود. خاص خواهید 

از هم جدا  ,پارامترهای ورودی تابع )با ، دیگر نیز عبارتند از نام تابع داخل فایل یها یورود

( ( و نوع 2)STRING( یا 1)INTEGER(0) , LONGنوع داده بازگشتی )، (شوند می

 ( STDCALL(1. )( یا 0)CDECLفراخوانی تابع )
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 261  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی مقدار بازگشتی تابع .در صورت بروز خطا رشته خالی 

 .شود میبازگردانده 

Drive 

که دستورات زیر  رود یمکار  این تابع برای کار با درایوهای موجود در سیستم شما به

 آن به شرح زیر است: ی مجموعه

Drive.Ejectدرایو توانید میاین دستور  : باCD  یاDVD  خود را باز کنید .ورودی دستور نام

زیر وارد شو .)  ریاز مقادکافی است یکی  Hبرای مثال برای باز کردن درایو بود. خواهد  ویدرا

 .(شود میفقط کاراکتر اول به عنوان نام درایو خوانده 

"H" , "H:" , "H:\" , "H:\Test.vdb" .... یا 

درایوی که برنامه از روی آن اجرا شده نیاز به وارد کردن نام درایو نیست .کافی  باز کردنبرای 

 است این دستور را اجرا نمایید:

type = Drive.GetType(_SourceDrive); 

if (type == DRIVE_CDROM) then 

    Drive.Eject(_SourceDrive); 

end 

 . ندارد مقدار بازگشتی

Drive.Enumerate:  نام درایور های موجود در سیستم  توانید میبا استفاده از این دستور

 کاربر را بدست آورید.

بازگردانده  nilبروز مشکل  در صورت مقدار بازگشتی آرایه ای متشکل از نام درایورهاست.

 .شود می

Drive.GetFreeSpaceمقدار فضای خالی درایو را  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 ورودی تابع است. به عنوانبدست آورید .نام درایو مورد نظر 

 مقدار بازگشتی میزان فضای خالی درایو بر حسب مگابایت است.

Drive.GetInformationبا این دستور به دست  توانید میمربوط به درایو را  : اطالعات

 آورید. نام درایو ورودی دستور خواهد بود.

 :باشد میمقدار بازگشتی آرایه ای با متغیرهای زیر 

Labelدرایو  : برچسب 
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 262  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

FileSystemنوع : ( درایوFat, Fat32, NTFS, …)  

SerialNumberدرایو : سریال 

DisplayNameنمایش داده شده بر روی درایو : نام 

Drive.GetSize نام درایو به عنوان  .دیآ یم: حجم کلی درایو با استفاده از این دستور بدست

 ورودی خواهد بود.

 مگابایت است. بر حسبحجم کلی درایو ، مقدار بازگشتی

Drive.GetTypeنوع درایو را بدست آورید.نام درایو به  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 عنوان ورودی دستور است.

 عددی است نمایش دهنده نوع درایو :، مقدار بازگشتی

UNKNOWN(0) , NO_ROOT_DIR(1) , REMOVABLE(2) , FIXED(3) 

, REMOTE(4) ,CDROM(5) , RAMDISK(6) 

Drive.GetUsedSpace: مورد نظر که به عنوان ورودی تابع خواهد  ویدراپرشده از  میزان

 .دیآ یمبا این دستور به دست ، بود

 مگابایت است. بر حسبمیزان حجم پر شده ، مقدار بازگشتی

 

File 

که دارای دستورات زیر مجموعه های  ردیگ یممورد استفاده قرار  ها فایلاین تابع برای کار با 

 :باشد میزیر 

 توسط دستورات به صورت مجزا توضیح داده خواهد شد. ت داده شدهشتابع بازگتوجه: 

File.Copy: یها یورودفایل را به محل دیگر کپی کنید . توانید میاستفاده از این دستور  با 

را کپی کنید، )در صورت نیاز به کپی چندین  ها آن دیخواه یمکه  ییها فایلمسیر فایل یا ، تابع

متغیری بولین برای ، ها فایلاز * استفاده کنید.(، مسیر جدید برای قرارگیری  توانید میفایل 

 true)در صورتی که از * برای کپی چند فایل استفاده کرده باشید با   Resourceتعیین 

مقداری بولین برای ، (شوند میی داخل فولدرهای درونی هم کپی ها فایل، کردن این قسمت

ه دادن در صورت مقدار بولین برای قطع یا ادام، ا عدم جایگزینیی همنام یها فایلجایگزینی 

نام تابع ، ی مخفیها فایلدیگر برای فعال یا غیرفعال کردن  بولینیو مقدار بروز مشکل و خطا 

 بازگشتی است.
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 263  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 . نداردمقدار بازگشتی 

File.Deleteاست.ی مورد نیاز با استفاده از این دستور امکان پذیر ها فایلکردن  : پاک 

متغیری بولین ، را حذف نمایید ها آن دیخواه یمیی که ها فایلمسیر فایل یا ، تابع یها یورود

، مقدار بولین برای قطع یا ادامه دادن در ، ها شاخهبرای فعال و غیرفعال کردن پاک کردن زیر 

 صورت بروز مشکل و خطا  و نام تابع بازگشتی است.

  .نداردمقدار بازگشتی 

File.DeleteOnRebootفایلی را انتخاب کنید تا در هنگام راه  توانید میاین دستور  : با

 مسیر فایل مورد نظر است.، اندازی مجدد سیستم پاک شوند .ورودی

 .نداردمقدار بازگشتی 

File.DoesExist وجود یک فایل را کنترل نمایید .ورودی مسیر  توانید می: با این دستور هم

 فایل است.

 دار بازگشتی عبارتی بولین نمایش دهنده وجود یا عدم وجود فایل مورد نظر است.مق

File.ExploreFolderکه شاخه مورد نظرتان  شود میاین دستور این امکان به شما داده  : با

، مسیر شاخه و نوع باز شدن پنجره )معمولی، کنید.ورودی دستور باز Exploreرا به حالت 

 مایز( است. حالت، مینی ترین بزرگ

 ندارد.مقدار بازگشتی 

File.Findدستور، شاخه  یها یورودفایل خاصی را جستجو نمایید. توانید میاین دستور  : با

، نمایید(چندین نام را جستجو  توانید مینام فایل )با * ، ای که در آن باید جستجو انجام شود

متغیری بولین برای شامل ، ها رشاخهیزمتغیری بولین برای فعال یا غیرفعال کردن جستجو در 

 نام تابع بازگشتی و تابع بازگشتی پیدا شدن فایل است.، یده ریمسشدن فولدرها در 

فایل یافت  که یدر صورتی یافت شده است.ها فایلمقدار بازگشتی آرایه ای متشکل از مسیر 

 .شود میبازگردانده  nilمقدار ، نشود یا خطایی صورت گیرد

File.GetAttributesخصوصیات فایل خاص را که باید نام آن را به  توانید میاین دستور  ا: ب

 عنوان ورودی قرار دهید را بدست آورید.

 مقدار بازگشتی آرایه ای است متشکل از :

CreationDateایجاد فایل : زمان 

CreationDateISOایجاد فایل با فرمت  : زمانISO 
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AccessDate: آخرین دسترسی به فایل زمان 

AccessDateISO: با فرمت  زمان آخرین دسترسی به فایلISO 

WriteDateآخرین نوشتن در فایل  : زمان 

WriteDateISO زمان آخرین نوشتن در فایل با فرمت :ISO 

Directory :True  خصوصیت  که یصورتدرDirectory فعال باشد 

Archived: True  خصوصیت  که یصورتدرArchived فعال باشد 

ReadOnly: True  خصوصیت  که یصورتدرReadOnly فعال باشد 

Compressed: True  خصوصیت  که یصورتدرCompressed فعال باشد 

System: True  خصوصیت  که یصورتدرSystem فعال باشد 

Hidden: True  خصوصیت  که یصورتدرHidden فعال باشد 

Temporary: True  صوصیت خ که یصورتدرTemporary فعال باشد 

Normal: True  خصوصیت  که یصورتدرNormal فعال باشد 

File.GetCRCمقدار : CRC  مسیر فایل به عنوان  دیآ یمفایل با این دستور به دست.

 .شود میورودی استفاده 

 فایل است. CRCمقدار بازگشتی عدد مربوط به 

File.GetDefaultViewerدهد یمدستور برنامه بازکننده فرمت مورد نظر را نشان  : این 

 ( است. jpg. مثالً)نظر .ورودی فرمت مورد 

 مقدار بازگشتی مسیر برنامه اجرا کننده فرمت مورد نظر است.

File.GetShortNameبرای مثال در صورت  گرداند میدستور مسیر کوتاه شده را باز  : این.

 صورت:ورود مسیر به 

C:\\Program Files\\AutoPlay Media Studio 0\\AutoPlayDesign.exe 

 :شود میمسیر کوتاه شده به صورت زیر بازگردانده 

C:\PROGRA~1\AUTOPL~1\AutoPlayDesign.exe 

 مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی مسیر کوتاه شده .

File.GetSizeحجم آن را بر حسب بایت به دست آورید. توانید می، ورود مسیر فایل : با 
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حجم به کیلو ، 1824مقدار بازگشتی حجم فایل به صورت بایت است. )با تقسیم این حجم به 

 .(شود میبا تقسیم مجدد به مگابایت و ... تبدیل ، بایت

File.GetVersionInfoاطالعات مربوط به ورژن فایل را به دست  توانید میاین دستور  : با

 مسیر فایل به عنوان ورودی دستور است. آورید.

 : باشد میمقدار بازگشتی آرایه ای متشکل از موارد زیر 

FileVersion(18.2.8.3 مثالًفایل ) : نسخه 

ProductVersion( 1.828.8: نسخه محصول) 

CompanyNameشرکت سازنده : نام 

FileDescriptionکوتاه مربوط به فایل : شرحی 

InternalNameداخلی فایل : نام 

ProductNameمحصول : نام 

LegalCopyrightقانون کپی رایت : 

LegalTrademarksقانون عالمت تجاری : 

Commentsفایل : توضیحات 

OriginalFilenameاصلی فایل )بدون مسیر( : نام 

PrivateBuildمربوط به نسخه محرمانه  : اطالعات 

SpecialBuildاستانداردنسخه مخصوص با نسخه های  : تفاوت 

 .شود میرشته مربوط به آن خالی بازگشت داده ، هرکدام از مقادیر باال در دسترس نباشد

File.Installمسیر فایل برای نصب، ها یورودفایلی را نصب نمایید. توانید میاین دستور  : با ،

، ی تکراری(ها فایل،متغیر بولین برای گرفتن پشتیبان )ها فایلمحل نصب و نوع جایگذاری 

مقدار بازگشتی تابع ، ها فایلمتغیر بولین برای فعال یا غیرفعال کردن به اشتراک گذاشتن 

Progress ، است. ها فایلمقدار بازگشتی تابع جایگذاری 

 مقدار بازگشتی متغیر بولین برای تایید تکمیل نصب نرم افزار است.

File.IsInUseیا نبودن یک  اجرا بودن حالدر وضعیت  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 فایل خاص را کنترل کنید.ورودی مسیر فایل است.

 .باشد میفایل  اجرا بودن در حالنشان دهنده  Trueمقدار بازگشتی متغیر بولین است که 
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 .شود میهم جایگزین آن ن یو فایل شود میفایل حذف ن، اجرا باشد در حالدر صورتی که فایل 

File.Move:  فایل را به محل دیگری جابجا کنید.  توانید میبا استفاده از این دستور

را کپی کنید، )در صورت نیاز به  ها آن دیخواه یمیی که ها فایلمسیر فایل یا ، تابع یها یورود

متغیری ، ها فایلاز * استفاده کنید.(، مسیر جدید برای قرارگیری  توانید میکپی چندین فایل 

مقداری بولین برای جایگزینی ، ها شاخهی درون زیر ها فایلبولین برای فعال کردن جابجایی 

مقدار بولین برای قطع یا ادامه دادن در صورت بروز مشکل و ، ی همنام یا عدم جایگزینیها فایل

بازگشتی نام تابع ، ی مخفیها فایلخطا  و مقدار بولینی دیگر برای فعال یا غیرفعال کردن 

 است.

 . نداردمقدار بازگشتی 

File.MoveOnRebootفایل را در هنگام راه اندازی سیستم توانید میاین دستور  : با ،

 .باشد میمنتقل کنید.ورودی دستور مسیر فایل و مسیر جدید برای قرارگیری 

 . نداردمقدار بازگشتی 

File.Openفایلی را باز کنید .این فایل با برنامه پیش فرض باز  توانید میاین دستور  : با

 .باشد مینوع باز شدن پنجره ، مسیر اجرایی فایل، مسیر فایل، ها یورود. شود می

ی کنار خود ها فایلکه فایل اجرایی نیاز به استفاده از  شود میمسیر اجرایی فایل زمانی تعیین 

 دارد.

 . نداردمقدار بازگشتی 

File.OpenEmail: این دستور، برنامه پیش فرض ارسال ایمیل بازشده و آدرس ایمیل  با

نام ایمیل و نوع باز شدن پنجره ، دستور یها یورود. ردیگ یمقرار  toمورد نظرتان در قسمت 

 .باشد می(   زیما ینیمحالت ممکن و  ترین بزرگ)استاندارد، 

پس از آدرس  توانید میالزم به ذکر است در صورتی که بخواهید موضوع را هم اضافه کنید 

  :مثال دهید. برایقرار  Xموضوع دلخواهتان را به جای  subject=X?  ایمیل با فرمت

File.OpenEmail("hamed@vasva3.com?subject=AMS 8 Learning 

book" (;  

File.OpenURLآدرس خاصی را در مرورگر پیش فرض باز  توانید میاین دستور هم  : با

 دستور هستند. یها یورودنمایید.آدرس و نوع باز شدن پنجره از 

 .نداردمقدار بازگشتی 
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File.Printسند مورد نظرتان را چاپ کنید .ورودی دستور  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 مسیر فایل است.

 . نداردمقدار بازگشتی 

File.Renameدستور به شما این امکان تغییر نام )و حتی فرمت( فایل را به شما  : این

نام  به همراه.کافی است در فیلد اول ورودی مسیر فایل و در فیلد دوم مسیر فایل  دهد یم

 جدید و فرمت جدید را وارد نمایید.

 . ندارد مقدار بازگشتی 

 مثال:

File.Rename("C:\\Book\\T1.zip", "C:\\Book\\T2.vdb ");  

File.Run: نام فایل، دستور یها یوروداست. یک فایل هم با این دستور اماکن پذیر  اجرای ،

نوع باز شدن پنجره و ، محل کار فایل )مسیر اجرایی(، آرگومانی که باید به فایل فرستاده شود

)این  برنامه است.مقداری بولین برای مشخا کردن انتظار یا عدم انتظار برای بسته شدن 

 (دهد یمقابلیت به شما امکان غیرفعال شدن نرم افزار تا انتهای اجرای فایل را 

 نمایش دهنده انتظار یا عدم انتظار است . 1یا  8مقدار بازگشتی عدد 

File.RunAsاینکه دستور اجازه  تفاوتبا  کند میدستور هم مانند دستور باال عمل  : این

به عالوه دارد. ورودی باال را  5.این دستور هم دهد یمدیگری را برای اجرای فایل  Userانتخاب 

تنظیمات ، ، پرچم الگینشود میاز روی آن اجرا  Userدامینی که ، پسورد، نام کاربری، ها آن

 .باشد میساخت و اطالعات پیغام خطا 

 .نمایش دهنده انتظار یا عدم انتظار است  1یا  8مقدار بازگشتی عدد 

File.RunOnRebootدستور اجازه اجرا کردن یک فایل در هنگام راه اندازی مجدد  : این

 دستور خواهند بود. یها یورود.مسیر فایل و آرگومان به عنوان  دهد یمسیستم را به شما 

  ندارد .مقدار بازگشتی 

File.SetAttributesخصوصیات فایل را تغییر دهید .خصوصیات  توانید میاین دستور  : با

 Archived , ReadOnly , Compressed , System , Hiddenقابل تغییر عبارتند از 

, Temporary , Normal  ردیگ یمکه در یک آرایه به عنوان ورودی بعد از مسیر فایل قرار. 

 . ندارد مقدار بازگشتی 
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File.SetPermissionsدسترسی به فایل را تغییر دهید.مسیر فایل،  توانید میاین دستور  : با

 .باشد میگروه های دسترسی، نوع دسترسی، مقدار دسترسی و وراثت دسترسی 

نشان دهنده موفقیت آمیز بودن آن و غیر صفر شماره  8مقدار بازگشتی یک عدد است که 

 خطای اتفاق افتاده است.

Flash  

آن به شرح  ی مجموعهو دستورات زیر  رود یم( به کار Flashاین تابع برای کار با شی فلش)

 زیر است.

Flash.CallFunction:  توابع فایل فلش را فراخوانی کنید  توانید میبا استفاده از این دستور

 است. XMLمسیر فایل و رشته با فرمت و آرایش ، تابع یها یورود.

 .باشد می XMLمقدار بازگشتی رشته ای با فرمت 

 مثال:

strXMLResult = Flash.CallFunction("Flash1", "<invoke 

name=\"loadVideo\" 

returntype=\"xml\"><arguments><string>C:\\Book\\AutoPlay.flv</stri

ng></arguments></invoke>"); 

Flash.GetFilenameرا به  شیشده روی  بار گذاریمسیر فایل  توانید می شیورود نام  : با

 دست آورید.

 .باشد میمقدار بازگشتی رشته ای حاوی مسیر فایل فلش 

Flash.GetFlashVariableمقدار متغیر موجود در فلش را بدست  توانید میاین دستور  : با

 دستور هستند. یها یورودفلش و نام متغیر  شی آورید. نام

 مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی مقدار متغیر مورد نظر.

Flash.GetPos:  فلش را بدست  شیموقعیت قرارگیری  توانید میبا استفاده از این دستور

ی .ورودی این تابع نام ششود میچپ محاسبه  و سمتباال  ی گوشهآورید .این موقعیت نسبت به 

 است.فلش 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

Flash.GetPropertiesفلشی که نام آن را به عنوان ورودی  شیاین دستور خصوصیات  : با

 را خواهید داشت. دیده یمقرار 

 مقدار بازگشتی آرایه ای است حاوی :
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ObjectNameشی : نام 

FlashFileفایل استفاده شده : نام 

Alignment(، وسط، باال، )چپ شیفلش در  قرارگیری : نوع.... 

Menuکامل( :1، : استاندارد8منو ) : نوع 

Qualityنمایش : کیفیت 

ScalingMode :شیقرارگیری فلش در  لیاست 

OverrideBackgroundیا غیرفعال بودن  : فعالOverrideColor )بولین( 

BGOverrideColorدر صورت کردن تغییر رنگ پس زمینه  برای جایگزین : رنگTrue 

 بودن گزینه قبل

DeviceFontنمایش متن فلش  : نوع 

AutoStart: صفحه یا دیالوگ  باز شدنخودکار فلش با  نمایش 

Loopبولین(اتمام )مجدد و عدم اجرای آن در صورت  : اجرای 

Enabled بولین( شی: فعال یا عدم فعال بودن( 

Visible بولین( شی: دیده شدن یا عدم دیده شدن( 

X از سمت چپ صفحه شی: فاصله 

Y از سمت راست صفحه شی: فاصله 

Width پیکسل( شی: عرض( 

Height پیکسل( شی: طول( 

TooltipText:  ردیگ یمفلش قرار  شیمتن نمایش دهنده زمانی که نشانگر ماوس روی. 

ResizeLeft پروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهزمان تغییر  باال دراز  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

WindowHandle پنجره شی: شماره هندل 

Flash.GetSize:  پذیر  دستور امکانپیکسل با این  بر حسبفلش  شی اندازهنمایش

 .باشد می شیاست.ورودی دستور نام 
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 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

Flash.GetState:  فلش  شیبه دست آورید. نم  توانید میوضعیت لحظه ای فلش را با این کد

 ورودی دستور خواهد بود.

 :باشد میعدد مربوط به وضعیت فلش  مقدار بازگشتی

LOADING(0) , UNINITIALIZED (1) , LOADED(2) , 

INTERACTIVE(3) , COMPLETE(4( 

Flash.IsEnabled:  شییا غیرفعال بودن  وضعیت فعال توانید میبا استفاده از این دستور 

 فلش است. شیفلش را بدست آورید. مقدار ورودی نام 

 .باشد می فلش به معنای غیرفعال بودن Falseبه معنای فعال بودن و  Trueمقدار بازگشتی 

Flash.IsVisible:  وضعیت نمایش یا عدم نمایش فلش را  توانید میبا استفاده از این دستور

 فلش است شینام ، بدست آورید. مقدار ورودی

 .باشد می فلشبه معنای عدم نمایش  Falseبه نمایش یا  Trueمقدار بازگشتی 

Flash.Loadشینام است. فلش با این دستور امکان پذیر  شیفایل فلش در  : بارگذاری ،

مقداری بولین برای مشخا کردن نمایش خودکار یا عدم نمایش و مقداری بولین ، مسیر فایل

 دستور هستند. یها یورود، برای تکرار نمایش فلش در صورت اتمام

 . نداردمقدار بازگشتی 

Flash.Playبود.فلش در این دستور قادر به پخش فلش خواهید  شینام  قرار دادن ا: ب 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Flash.Seek:  .پارامتر پرش به موقعیت دلخواه صوت در فلش با این دستور امکان پذیر است

 ورودی دوم نوع پرش است:پارامتر ، باشد میفلش  شیورودی اول نام 

SEEK_BEGINNINGپرش به اول صوت : 

SEEK_ENDبه انتهای صوت : پرش 

SEEK_FORWARDپرش به جلو : 

SEEK_BACKWARDبه عقب : پرش 

SEEK_SPECIFIC: پرش به زمان خاص 

 .شود میورودی سوم هم زمان مناسب برای پرش )برای موارد سوم تا پنجم( استفاده 

 . نداردمقدار بازگشتی 
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Flash.SetEnabled:  فلش را فعال یا غیر فعال کنید.ورودی دستور  دیتوان یمبا این دستور

 .باشد میآن  فلش مورد نظر و همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن شینام 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

Flash.SetFlashVariableمقدار متغیر داخل فلش را تغییر دهید  توانید میاین دستور  : با

 .باشند یم دستور یها یورود، نام متغیر و مقدار جدید شی.نام 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Flash.SetPos:  فلش را به محل دلخواه در صفحه منتقل  شی توانید میبا این کد

و  چپ()فاصله از  Xدر قسمت  یریگ یجا، عددی برای شیاین دستور نام  یها یورودنمایید.

 (.باشد می)فاصله از باال  Yگیری در  عدد دیگری برای جای

 . نداردمقدار بازگشتی 

Flash.SetPropertiesفلش و آرایه خصوصیات شیدستور هم با دریافت نام  : این ،

این آرایه توضیح  Flash.GetProperties. )در قسمت دهد یمفلش را تغییر  شیخصوصیات 

 داده شده است.(

 مقدار بازگشتی ندارد.

Flash.SetReturnValue :دهید. نامنتیجه بازگشتی فلش را تغییر  توانید میاین دستور  با 

 تابع اند. یها یورود XMLو رشته با فرمت  شی

 . نداردمقدار بازگشتی 

Flash.SetSize:  دلخواه خود تغییر  اندازهفلش را به  شی اندازه توانید میبا این دستور

 .باشد می شی، عددی برای عرض و عددی دیگر برای طول شیاین کد نام  یها یوروددهید.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Flash.SetVisible:  این دستور امکان پذیر  افزار باکنترل نمایش یا عدم نمایش فلش در نرم

و عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش فلش  شیدستور، نام  یها یوروداست. 

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

Flash.Stopفلش ورودی  شی نمایید. نامنمایش فلش را متوقف  توانید میاین دستور  : با

 دستور است.

 . نداردمقدار بازگشتی 
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Folder 

آن به شرح  ی مجموعهزیر  و دستورات ردیگ یممورد استفاده قرار  ها پوشهاین تابع برای کار با 

 زیر است:

Folder.Createشاخه جدید ایجاد نمایید .مسیر شاخه  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 .باشد میجدید ورودی دستور 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Folder.Delete با این دستور قادر به حذف کردن شاخه خواهید بود .دقت داشته باشید که :

از  توانید میحذف شده باشد .برای این کار  قبالًباید محتویات داخل آن ، برای حذف شاخه

File.Delete .استفاده نمایید 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Folder.DeleteTreeها فایلیک شاخه با تمام محتویات داخل آن ) توانید میاین دستور  : با 

 .دستورند یها یورود( حذف نمایید. مسیر شاخه و نام تابع بازگشتی ها رشاخهیزو 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Folder.DoesExistاز این کد استفاده  توانید میکنترل وجود یا عدم وجود یک شاخه  : برای

 نمایید.مسیر شاخه ورودی دستور است.

نشان  Falseنشان دهنده وجود شاخه و  Trueکه  باشد میمقدار بازگشتی متغیر بولین 

 دهنده عدم وجود آن است .

Folder.Findبه جستجوی آن شاخه ، با ورود نام شاخه توانید میاین دستور  : با

مقدار بولین برای ، نام شاخه مورد نیاز، مسیر برای جستجو در آن، دستور یها یورودبپردازید.

 و نام تابع بازگشتی است. ها رشاخهیزفعال یا غیرفعال کردن جستجو در 

تمام شاخه های یافت شده با نام مقدار بازگشتی آرایه ای است به صورت رشته که مسیر 

 دلخواهتان در آن قرار دارد.

Folder.GetCurrentای که برنامه از روی آن اجرا شده است با این دستور به دست  : شاخه

 .دیآ یم

 مسیر به صورت رشته است.، مقدار بازگشتی

Folder.Renameنام یک شاخه را تغییر دهید .فقط  توانید میاستفاده از این دستور  : با

اجرا باشد.مسیر شاخه برای تغییر نام و  در حالتوجه داشته باشد برنامه ای از روی تابع نباید 

 ورودی دستور هستند. 2، مسیر و نام جدید
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 مقدار بازگشتی ندارد.

Folder.SetCurrentرا شاخه اصلی برنامه ، دستور با دریافت مسیر به عنوان ورودی : این

 .دهد یمتغییر 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

Grid 

آن به شرح زیر  ی مجموعهکه دستورات زیر  رود یمبه کار  Gridاین تابع برای کار با شی 

 است:

Grid.AutoSize شی  یها ستونو  ها فیردخودکار اندازه  تنظیم: از این دستور برایGrid 

 :باشد می. این دستور دارای سه پارامتر ورودی میکن یماستفاده 

 ObjectName نام شی :Grid 

 ResizeMode باشد میمدل  4: مدل تغییر اندازه دادن که شامل: 

 توضیحات مقدار ها مدل

GVS_DEFAULT 0 فرض پیشی  استفاده از تغییر اندازه 

GVS_HEADER 1  متن  ترین بزرگبا توجه به اندازه  ها ستونو  ها فیردتغییر اندازه تمام

 در هر سلول از ردیف یا ستون

GVS_DATA 2  متن  ترین بزرگبا توجه به اندازه  ها ستونو  ها فیردتغییر اندازه تمام

 در هر سلول از ردیف یا ستون

GVS_BOTH 3  ترکیبی از تغییر اندازه با توجه به استانداردGVS_HEADER  و

GVS_DATA 

Redraw و اگر مقدار برابر با  باشد می: این خاصیت دارای مقدار بولینtrue  باشد اقدام به

از نوع  Gridباشد شی  falseو اگر مقدارش  دینما یمو محتویات آن  Gridرسم مجدد شی 

 . شود میرسم ن

Grid.AutoSizeColumn : یک ستون خاص از  ی اندازهخودکار  تنظیماز این دستور برای

 :باشد می. این دستور دارای پنج پارامتر ورودی میکن یماستفاده  Gridشی 

 ObjectName نام شی :Grid  
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Column :را تنظیم کنیم. اش اندازه میخواه یمستونی که  ی شماره 

ResizeMode:  باشد میمدل  4مدل تغییر اندازه دادن که شامل: 

ها مدل  توضیحات مقدار  

GVS_DEFAULT 0 فرض پیشی  استفاده از تغییر اندازه  

GVS_HEADER 1 تغییر اندازه ستون با توجه به اندازه متن موجود در سربرگ ستون 

GVS_DATA 2  متن موجود در ستون به غیر از  ترین بزرگتغیر اندازه ستون با توجه

 متن سربرگ

GVS_BOTH 3  ترکیبی از تغییر اندازه با توجه به استانداردGVS_HEADER  و

GVS_DATA 

 

ResetScroll این خاصیت موجب رسم مجدد میله لغزنده در شی :Grid که اگر  گردد می

( عمل مورد falseباشد این عمل انجام خواهد شد در غیر این صورت ) trueمقدار آن برابر با 

 نظر انجام نخواهد شد.

Redraw ر ک :Grid.AutoSize 

Grid.AutoSizeColumns : شی  یها ستون ی اندازهخودکار  تنظیماز این دستور برای

Grid  باشد می. این دستور دارای سه پارامتر ورودی میکن یماستفاده: 

 ObjectName نام شی :Grid 

ResizeMode:  باشد میمدل  4مدل تغییر اندازه دادن که شامل: 

 توضیحات مقدار ها مدل

GVS_DEFAULT 0 فرض پیشی  استفاده از تغییر اندازه 

GVS_HEADER 1  با توجه به اندازه متن موجود در سربرگ ستون ها ستونتغییر اندازه 

GVS_DATA 2  متن موجود در ستون به غیر از  ترین بزرگتوجه  ها ستونتغیر اندازه

 متن سربرگ

GVS_BOTH 3  ترکیبی از تغییر اندازه با توجه به استانداردGVS_HEADER  و

GVS_DATA 

Redraw ر ک :Grid.AutoSize 
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Grid.AutoSizeRow : یک ردیف خاص از شی  ی اندازهخودکار  تنظیماز این دستور برای

Grid  باشد می. این دستور دارای سه پارامتر ورودی میکن یماستفاده: 

 ObjectName نام شی :Grid  

Row :را تنظیم کنیم؛ اش اندازه میخواه یمکه  ردیفی ی شماره 

ResetScroll این خاصیت موجب رسم مجدد میله لغزنده در شی :Grid که اگر  گردد می

( عمل مورد falseباشد این عمل انجام خواهد شد در غیر این صورت ) trueمقدار آن برابر با 

 نظر انجام نخواهد شد؛

 Redraw ر ک :Grid.AutoSize 

Grid.AutoSizeRows : شی  یها فیرد ی اندازهخودکار  تنظیماز این دستور برایGrid 

 :باشد می. این دستور دارای دو پارامتر ورودی میکن یماستفاده 

ObjectName نام شی :Grid  

Redraw ر ک :Grid.AutoSize. 

Grid.DeleteAllItems از این دستور برای حذف تمام گزینه های موجود در شی :Grid 

 :باشد می. این دستور دارای یک پارامتر ورودی میکن یماستفاده 

ObjectName نام شی :Grid. 

Grid.DeleteColumn از این دستور برای حذف یک ستون خاص از شی :Grid  استفاده

 ObjectName:باشد می. این دستور دارای سه پارامتر ورودی میکن یم

 ی ستون : شمارهGrid ،Column: نام شی 

Redraw ر ک :Grid.AutoSize. 

Grid.DeleteNonFixedRows رود یمبه کار  ییها فیرد: از این دستور برای حذف کردن 

حالتی است که در آن  Fixندارند. حالت  Fixکه در حالت عادی قرار دارند یعنی حالت 

. این باشد میروی ردیف یا ستون مورد نظر فعالیتی را انجام داد و فقط قابل دیدن  توان مین

 :باشد میدستور دارای دو پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid 
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Redraw ر ک :Grid.AutoSize. 

Grid.DeleteRow : از این دستور برای حذف یک ردیف خاص از شیGrid  استفاده

 :باشد می. این دستور دارای سه پارامتر ورودی میکن یم

ObjectName نام شی :Grid 

 Rowسطری  : شماره 

Redraw ر ک :Grid.AutoSize. 

Grid.EditCopy )انتخاب  یها سلولموجود در  یها متن: از این دستور برای رونوشت )کپی

 :باشد میدستور دارای یک پارامتر ورودی  نیا. میکن یمشده استفاده 

ObjectName نام شی :Grid. 

Grid.EditCut( از این دستور برای برش :Cut )انتخاب شده  یها سلولموجود در  یها متن

 :باشد میدستور دارای یک پارامتر ورودی  نیا. میکن یماستفاده 

ObjectName نام شی :Grid. 

Grid.EditPaste :( از این دستور برای جایگذاریPaste )ی حافظهموجود از  یها متن 

Clipboard  به شیGrid  باشد میدستور دارای یک پارامتر ورودی  نیا. میکن یماستفاده: 

ObjectName نام شی :Grid. 

Grid.EnsureVisible شی یک در شده مشخا یها سلولکه  کند می: تضمین Grid  قابل

( ظاهر Scroll Barا حرکت میله لغزان)م سلول مشخا شده را برویت است. و در صورت لزو

 :باشد میاین دستور دارای سه پارامتر ورودی  .سازد یم

ObjectName نام شی :Grid 

 Rowی سطر  : شماره 

Column :ی ستون. شماره 

Grid.ExpandColumnsToFit موجود در شی  یها ستونتمام  ی کننده: پهنGrid 

 :باشد میشی. این دستور دارای سه پارامتر ورودی  ی اندازهمتناسب با 

ObjectName نام شی :Grid 
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 ExpandFixed یها ستونکه آیا  کند می: تعیین Fix  شده نیز پهن شوند یا نه؟ و دارای دو

 باشد می)پهن نشوند( false)پهن شوند( و trueمقدار 

Redraw ر ک :Grid.AutoSize. 

Grid.ExpandLastColumn آخرین ستون موجود در شی  ی کننده: پهنGrid  متناسب

 :باشد میشی. این دستور دارای دو پارامتر ورودی  ی اندازهبا 

ObjectName نام شی :Grid 

Redraw ر ک :Grid.AutoSize. 

Grid.ExpandRowsToFit موجود در شی  یها فیردتمام  ی دهنده: بسطGrid  متناسب

 :باشد میشی. این دستور دارای سه پارامتر ورودی  ی اندازهبا 

ObjectName نام شی :Grid 

 ExpandFixed یها فیردکه آیا  کند می: تعیین Fix  شده نیز منبسط شوند یا نه؟ و دارای

 باشد می)منبسط نشوند( false)منبسط شوند( و trueدو مقدار 

Redraw ر ک :Grid.AutoSize. 

Grid.ExpandToFit : موجود در شی  یها ستونو  ها فیردتمام  ی کنندهپهنGrid 

 :باشد میشی. این دستور دارای سه پارامتر ورودی  ی اندازهمتناسب با 

ObjectName نام شی :Grid 

ExpandFixed یها ستونکه آیا  کند می: تعیین Fix  شده نیز پهن شوند یا نه؟ و دارای دو

 .باشد می)پهن نشوند( false)پهن شوند( و trueمقدار 

Redraw ر ک :Grid.AutoSize. 

Grid.GetCellColors از این دستور برای گرفتن رنگ پس زمینه و رنگ متن سلول :

 :باشد میاین دستور دارای سه پارامتر ورودی  .میکن یماستفاده  Gridمشخا شده در شی 

ObjectName نام شی :Grid 

 Row :سطر ی شماره 

Column :ستون. ی شماره 
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 :باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر آرایه ای 

 Background گرداند یمسلول را بر  ی نهیزم: شماره رنگ. 

Text :گرداند یمرنگ متن سلول را بر  ی شماره. 

Grid.GetCellState از این دستور برای گرفتن خصوصیات سلول مشخا شده در شی :

Grid  باشد میاین دستور دارای سه پارامتر ورودی  .میکن یماستفاده: 

ObjectName نام شی :Grid 

 Row :سطر ی شماره 

Column :ستون. ی شماره 

 :باشد میکه صورت زیر  باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر آرایه ای 

 توضیحات نوع نام ویژگی

Focused boolean  اگر سلول کانون توجه برنامه نیز باشدtrue  و  شود میبرگشت داده

 برگردانده خواهد شد. falseدر غیر این صورت 

Selected boolean  اگر سلول انتخاب شده باشدtrue  و در غیر  شود میبرگشت داده

 برگردانده خواهد شد. falseاین صورت 

DropHighlighted boolean  اگر سلول برجسته )های الیت( باشدtrue  و  شود میبرگشت داده

 برگردانده خواهد شد. falseدر غیر این صورت 

ReadOnly boolean  اگر سلول دارای خاصیت فقط خواندنی باشدtrue  برگشت داده

 برگردانده خواهد شد. falseو در غیر این صورت  شود می

Fixed boolean  اگر سلول دارای خاصیتFix  باشدtrue  و  شود میبرگشت داده

 برگردانده خواهد شد. falseدر غیر این صورت 

FixedRow boolean  ردیف اگر سلول قسمتی از یکFix  شده باشدtrue  برگشت داده

 برگردانده خواهد شد. falseو در غیر این صورت  شود می

FixedCol boolean   اگر سلول قسمتی از یک ستونFix  شده باشدtrue  برگشت داده

 برگردانده خواهد شد. falseو در غیر این صورت  شود می

Modified boolean  اگر سلول اصالح شده باشدtrue  و در غیر  شود میبرگشت داده

 برگردانده خواهد شد. falseاین صورت 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 279  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Grid.GetCellText این دستور برای گرفتن متن سلول مشخا شده در شی : ازGrid 

 :باشد میاین دستور دارای سه پارامتر ورودی  .میکن یماستفاده 

ObjectName نام شی :Grid 

 Row :سطر ی شماره 

Column :ستون. ی شماره 

 .باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر رشته ای 

Grid.GetColumnCount شی  یها ستوناین دستور برای گرفتن تعداد : ازGrid  استفاده

 :باشد میاین دستور دارای یک پارامتر ورودی  .میکن یم

ObjectName نام شی :Grid. 

 .باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر عددی 

Grid.GetColumnHiding شی  یها ستون: از این دستور برای به دست آوردن این که آیا

Gird  این دستور میکن یمیا نه؟ استفاده  باشند یممورد نظر قابل مخفی کردن توسط کاربر .

 :باشد میدارای یک پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 

مورد  Girdشی  یها ستونیعنی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 قابل مخفی کردن نیستند. ها ستونیعنی  falseو  باشند یمنظر قابل مخفی کردن توسط کاربر 

Grid.GetColumnResize : شی  یها ستوناز این دستور برای به دست آوردن این که آیا

Gird  این دستور میکن یمیا نه؟ استفاده  باشند یممورد نظر قابل تغییر اندازه توسط کاربر .

 :باشد میدارای یک پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 

مورد  Girdشی  یها ستونیعنی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 .باشند یمغیر قابل تغییر اندازه  ها ستونیعنی  falseو  باشند یمنظر تغییر اندازه توسط کاربر 

Grid.GetColumnWidth : این دستور برای گرفتن پهنای ستون مشخا شده شی از

Grid  باشد میاین دستور دارای دو پارامتر ورودی  .میکن یماستفاده: 

ObjectName نام شی :Grid 

Column :ستون مورد نظر. ی شماره 

 .باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر عددی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 280  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Grid.GetDragAndDrop : شی  یها سلولاز این دستور برای به دست آوردن این که آیا

Gird  یا نه؟ استفاده  باشند یممورد نظر قابلیت کشیدن و رها کردن توسط ماوس را دارا

 :باشد می. این دستور دارای یک پارامتر ورودی میکن یم

ObjectName نام شی :Grid. 

مورد  Girdشی  یها سلولیعنی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

این قابلیت را  ها سلولیعنی  falseو  باشند یمنظر قابل کشیدن و رها کردن توسط ماوس 

 ندارند.

Grid.GetEditable از این دستور برای به دست آوردن این که آیا شی :Gird  مورد نظر

. این دستور دارای یک میکن یمیا نه؟ استفاده  باشند یمقابلیت ویرایش توسط کاربر را دارا 

 :باشد میپارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 

مورد نظر قابل  Girdشی یعنی  true. باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 یعنی این قابلیت را ندارد. falseو  باشد میویرایش 

Grid.GetFixedColumnCount : که  ییها ستوناز این دستور برای به دست آوردن تعداد

 :باشد می. این دستور دارای یک پارامتر ورودی میکن یمدارند استفاده  Fixحالت 

ObjectName نام شی :Grid. 

 .باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر عددی 

Grid.GetFixedColumnSelection:  از این دستور برای به دست آوردن این که آیا

. میکن یم؟ استفاده یا نه  شوند میآن انتخاب شده با کلیک روی  Fixزیرین ستون  یها سلول

 :باشد میاین دستور دارای یک پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 

مورد نظر این  Girdشی یعنی  true. باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 یعنی این قابلیت را ندارد. falseو  باشد میقابلیت را دارا 

Grid.GetFixedRowCount : که  ییها فیرداز این دستور برای به دست آوردن تعداد

 :باشد می. این دستور دارای یک پارامتر ورودی میکن یمدارند استفاده  Fixحالت 

ObjectName نام شی :Grid. 

 .باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر عددی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 281  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Grid.GetFixedRowSelection : از این دستور برای به دست آوردن این که آیا

. این میکن یم؟ استفاده یا نه  شوند میآن انتخاب شده با کلیک روی  Fixکنار سلول  یها سلول

 :باشد میدستور دارای یک پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 

مورد نظر این  Girdشی یعنی  true. باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 یعنی این قابلیت را ندارد. falseو  باشد میقابلیت را دارا 

Grid.GetFocusCell: : برای به دست آوردن شماره ردیف و ستون سلولی که از این دستور

. این دستور دارای یک پارامتر ورودی میکن یماستفاده  در حالت مرکز توجه برنامه قرار دارد

 :باشد می

ObjectName نام شی :Grid. 

 :باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر آرایه ای 

 توضیح نوع نام ویژگی

Row number  گرداند یمشماره ردیف سلول را بر 

Column number  گرداند یمشماره ستون سلول را بر 

 مثال:

get_focus_cell = Grid.GetFocusCell("Grid1"); 

Dialog.Message("Notice", get_focus_cell.Row); 

Grid.GetFrameFocusCell : از این دستور برای به دست آوردن این که آیا سلول کانون

. این دستور دارای میکن یم؟ استفاده توجه برنامه با یک کادر کناری برجسته شده است یا نه

 :باشد مییک پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 

مورد نظر این  Girdشی یعنی  true. باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 بلیت را ندارد.یعنی این قا falseو  باشد میقابلیت را دارا 

Grid.GetGridColors از این دستور برای گرفتن رنگ پس زمینه شی :Grid رنگ ،

. این دستور میکن یممتن توضیحی و رنگ متن توضیحی استفاده  ی نهیزم، رنگ پس ها خط

 :باشد میدارای یک پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 282  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 که در زیر آمده است: باشد میمقدار بازگشتی این دستور به صورت آرایه ای 

 توضیحات نوع نام ویژگی

GridBackground number  رنگ پس زمینه شیGrid  گرداند یمرا بر. 

GridLines number  شی  یها خطرنگGrid  گرداند یمرا بر. 

TooltipBackground number ی متن توضیحی شی  رنگ پس زمینهGrid  گرداند یمرا بر. 

TooltipText number  رنگ متن توضیحی شیGrid  گرداند یمرا بر. 

 مثال:

tblGridColors = Grid.GetGridColors("Grid1"); 

Dialog.Message("Notice", tblGridColors.GridBackground); 

 

Grid.GetGridLines شی  یها خط: از این دستور برای گرفتن نوعGrid  افقی، عمودی یا(

 :باشد می. این دستور دارای یک پارامتر ورودی میکن یماستفاده ، هر دو(

ObjectName نام شی :Grid. 

 که در زیر آمده است: باشد میمقدار بازگشتی این دستور به صورت عددی 

 توضیح مقدار نام ثابت

GVL_NONE 0  سطربدون 

GVL_HORZ 1 سطر افقی 

GVL_VERT 2 عمودی 

GVL_BOTH 3 هر دو 

Grid.GetHeaderSort : با کلیک روی  ها سلولاز این دستور برای به دست آوردن این که

. این دستور دارای یک پارامتر ورودی میکن یم؟ استفاده یا نه شوند میسربرگ ستون مرتب 

 :باشد می

ObjectName نام شی :Grid. 

مورد نظر این  Girdشی یعنی  true. باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 یعنی این قابلیت را ندارد. falseو  باشد میقابلیت را دارا 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 283  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Grid.GetModified : از این دستور برای به دست آوردن این که آیا سلول مشخا اصالح

 :باشد می. این دستور دارای سه پارامتر ورودی میکن یم؟ استفاده شده است یا نه

ObjectName نام شی :Grid 

Rowشماره سطر یا ردیف : 

Column :ستون. ی شماره 

مورد نظر این  Girdشی یعنی  true. باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 یعنی این قابلیت را ندارد. falseو  باشد میقابلیت را دارا 

Grid.GetNextItem از این دستور برای جستجوی شماره ردیف و ستون سلول مورد نظر با :

. این دستور دارای پنج پارامتر ورودی میکن یماستفاده مشخا شده  یها یژگیوتوجه به 

 :باشد می

ObjectName نام شی :Grid 

Row :شود میسطری که جستجو از آن آغاز  ی شماره. 

Column :شود میستونی که جستجو از آن آغاز  ی شماره. 

 SearchType که انواع آن در جدول زیر آمده است: کند می: نوع جستجو را تعیین 

 توضیحات مقدار نام ثابت

GVNI_FOCUSED 1  کانون توجه واقع شده یها سلولجستجو برای 

GVNI_SELECTED 2  انتخاب شده یها سلولجستجو برای 

GVNI_DROPHILITED 4  برجسته شده های سلولجستجو برای 

GVNI_READONLY 8  فقط خواندنی های سلولجستجو برای 

GVNI_FIXED 16  های سلولجستجو برای Fix شده 

GVNI_MODIFIED 32  اصالح شده های سلولجستجو برای 

SearchDirection که به ترتیب زیر است: کند می: محل شروع جستجو را مشخا 

 توضیحات مقدار نام ثابت

GVNI_ABOVE 256 جستجو در باالی سلول آغازگر جستجو 

GVNI_BELOW 512 جستجو در پایین سلول آغازگر جستجو 

GVNI_TOLEFT 1024 جستجوی تمام سلول به سمت چپ سلول آغازگر جستجو 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 284  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

GVNI_TORIGHT 2048 جستجوی تمام سلول به سمت راست سلول آغازگر جستجو 

GVNI_ALL 3584  از سلول آغازگر جستجو ها سلولجستجوی تمام 

GVNI_AREA 2560  از پایین و به راست سلول آغازگر جستجو ها سلولجستجوی تمام 

 :باشد میمقدار بازگشتی این دستور به صورت آرایه ای 

 Rowشماره ردیف سلول یافت شده : 

Column :ستون سلول یافت شده ی شماره 

 مثال:

tblresult = Grid.GetNextItem("Grid1", 1, 1, GVNI_SELECTED, 

GVNI_ALL); 

if tblresult == nil then 

     Dialog.Message("Warning", "No Cells have focus"); 

else 

     Dialog.Message("Focus Found", "Focus Cell = 
"..tblresult.Column.."/"..tblresult.Row); 

end 

Grid.GetPos : از این دستور برای به دست آوردن مختصات شیGrid  بر روی صفحه

 :باشد می. این دستور دارای یک پارامتر ورودی میکن یماستفاده 

ObjectName نام شی :Grid. 

: مختصات Y: مختصات افقی شی و X. باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر آرایه ای 

 عمودی شی.

Grid.GetProperties شی  های ویژگیاین دستور برای به دست آوردن : ازGrid  استفاده

 :باشد می. این دستور دارای یک پارامتر ورودی میکن یم

ObjectName نام شی :Grid. 

 که در جدول زیر آمده است: باشد میمقدار بازگشتی این دستور به صورت آرایه ای 

 توضیحات نوع ها یژگیو

ObjectName string نام شی 

Rows number  ها فیردتعداد سطرها یا 

Columns number  ها ستونتعداد 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 285  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

FixedRows number تعداد سطرهای ثابت (Fix) 

FixedColumns number  ثابت ها ستونتعداد (Fix) 

TextColor number رنگ متن 

TextBackgroundColor number  متن ی نهیزمرنگ پس 

FixedTextColor number  ثابترنگ متن 

FixedBackgroundColor number  متن ثابت ی نهیزمرنگ پس 

GridLineColor number  جدا کننده یها خطرنگ 

GridBackgroundColor number  شی  ی نهیزمرنگ پسGrid 

TitleTipBackgroundCo

lor 

number  متن توضیحی ی نهیزمرنگ پس 

TitleTipTextColor number رنگ متن توضیحی 

Editable boolean true ،قابل ویرایش :falseغیر قابل ویرایش : 

Selectable boolean true قابل انتخاب :falseغیر قابل انتخاب : 

CellDragAndDrop boolean true قابل کشیدن و رها کردن :false غیر قابل کشیدن و :

 رها کردن

ResizableRows boolean true قابل تغییر اندازه بودن سطرها :false غیر قابل تغییر :

 اندازه

ResizableColumns boolean true ها ستون: قابل تغییر اندازه بودن false غیر قابل :

 تغییر اندازه

GridLines number  گرداند یمیک متغیر عددی که نوع سطر را بر 

 توضیح مقدار نام ثابت

GVL_NONE 0 بدون سطر 

GVL_HORZ 1 سطر افقی 

GVL_VERT 2 عمودی 

GVL_BOTH 3 هر دو 
 

FontName string نام فونت یا قلم 

FontSize number ی قلم اندازه 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 286  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

FontStrikeout boolean true فعال بودن ویژگی :FontStrikeout ،false غیر :

 فعال بودن آن

FontUnderline boolean true زیرین برای فونتخط : فعال بودن ویژگی ،false غیر :

 فعال بودن آن

FontAntiAlias boolean true فعال بودن ویژگی :AntiAlias برای فونت ،false :

 غیر فعال بودن آن

FontItalic boolean trueبرای فونت : فعال بودن ویژگی خمیدگی ،false غیر :

 فعال بودن آن

FontWeight number (متن یرگیت) نوشته نوع 

 توضیح مقدار نام ثابت

FW_DONTCARE 0 بدون تغییر 

FW_THIN 100 نازک 

FW_EXTRALIGH

T 

 نور بیشتر 200

FW_LIGHT 300 روشن 

FW_NORMAL 400 معمولی 

FW_MEDIUM 500 متوسط 

FW_SEMIBOLD 600 نیمه پر 

FW_BOLD 700 توپر 

FW_EXTRABOLD 800 توپر اضافی 

FW_HEAVY 900 سنگین 

 

FontScript number ها نوشتهقلم برای نمایش  پتیاسکر 

 توضیح مقدار نام ثابت

ANSI_CHARSET 0 ANSI 

BALTIC_CHARSE

T 

186 Baltic. 

CHINESEBIG5_C

HARSET 

136 Chinese 
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DEFAULT_CHAR

SET 

1 Default 

EASTEUROPE_C

HARSET 

238 Eastern 

European 

GB2312_CHARSE

T 

134 GB2312 

GREEK_CHARSE

T 

161 Greek 

HANGUL_CHARS

ET 

129 Hangul 

MAC_CHARSET 77 MAC 

OEM_CHARSET 255 OEM 

RUSSIAN_CHARS

ET 

204 Russian. 

SHIFTJIS_CHARS

ET 

128 Shiftjis 

SYMBOL_CHARS

ET 

2 Symbol 

TURKISH_CHARS

ET 

162 Turkish 

عربی و  100 --

 فارسی
 

Enabled boolean true ،فعال بودن شی :falseغیر فعال بودن آن : 

Visible boolean true ،قابل مشاهده بودن شی :false غیر قابل مشاهده :

 بودن آن

X number افقی شی  مختصاتGrid 

Y number عمودی شی  مختصاتGrid 

Width number  پهنای شیGrid 

Height number  درازای شیGrid 

TooltipText string  شی متن توضیحی درGrid  که با بردن نشانگر ماوس روی

 .گردد میآن فعال 

ResizeLeft boolean trueی شی به سمت چپ زمانی که پروژه  : تغییر اندازه
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 .کند میی شی تغییر ن : اندازهfalse، ابدی یماندازه  تغییر

ResizeRight boolean trueی شی به سمت راست زمانی که پروژه  : تغییر اندازه

 .کند میی شی تغییر ن : اندازهfalse، ابدی یمتغییر اندازه 

ResizeTop boolean trueی شی به سمت باال زمانی که پروژه تغییر  : تغییر اندازه

 .کند میی شی تغییر ن : اندازهfalse، ابدی یماندازه 

ResizeBottom boolean trueی شی به سمت پایین زمانی که پروژه  : تغییر اندازه

 .کند میی شی تغییر ن : اندازهfalse، ابدی یمتغییر اندازه 

WindowHandle number  یک عدد صحیح که نمایش دهنده هندل پنجره شیGrid 

 .باشد می

 مثال:

tProperties = Grid.GetProperties("Grid1"); 

a = tProperties .X; 

Grid.GetRowCount شی  یها فیردیم تعداد سطرها یا توان می: با استفاده از این دستور

Grid .باشد میاین دستور دارای یک پارامتر ورودی  را به دست آوریم:ObjectName نام :

 .Gridشی 

 .باشد میمقدار بازگشتی این دستور به صورت عددی 

Grid.GetRowHeight : یم درازای سطری را از شی توان میبا استفاده از این دستورGrid 

 :باشد میاین دستور دارای دو پارامتر ورودی  را به دست آوریم.

ObjectName نام شی :Grid 

Row :سطر مورد نظر. ی شماره 

 .باشد میمقدار بازگشتی این دستور به صورت عددی 

Grid.GetRowHiding : از این دستور برای به دست آوردن این که آیا سطرهای شی

Gird  این دستور میکن یمیا نه؟ استفاده  باشند یممورد نظر قابل مخفی کردن توسط کاربر .

 :باشد میدارای یک پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 

مورد  Girdسطر های شی یعنی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 یعنی قابل مخفی کردن نیستند. falseو  باشند یمنظر قابل مخفی کردن توسط کاربر 
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Grid.GetRowResize از این دستور برای به دست آوردن این که آیا سطر های شی :

Gird  این دستور میکن یمیا نه؟ استفاده  باشند یممورد نظر قابل تغییر اندازه توسط کاربر .

 :باشد میدارای یک پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 

مورد  Girdسطر های شی یعنی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 .باشند یمغیر قابل تغییر اندازه  سطرهایعنی  falseو  باشند یمنظر تغییر اندازه توسط کاربر 

Grid.GetSelectable : شی  های سلولاز این دستور برای به دست آوردن این که آیاGird 

. این دستور دارای یک میکن یمیا نه؟ استفاده  باشند یممورد نظر قابل انتخاب کردن توسط 

 :باشد میپارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 

مورد  Girdشی  های سلولیعنی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

غیر قابل انتخاب کردن  ها لسلویعنی  falseو  باشند یمنظر قابل انتخاب کردن توسط کاربر 

 .باشند یم

Grid.GetSelectedCount : یم تعداد گزینه های انتخاب توان میبا استفاده از این دستور

 :باشد میاین دستور دارای یک پارامتر ورودی  را به دست آوریم. Gridشده را از شی 

ObjectName نام شی :Grid. 

 .باشد میمقدار بازگشتی این دستور به صورت عددی 

Grid.GetSingleColumnSelection : از این دستور برای به دست آوردن این که آیا

. میکن یمیا نه؟ استفاده  باشند میمورد نظر به صورت تکی قابل انتخاب  Girdشی  یها ستون

 :باشد میاین دستور دارای یک پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 

مورد  Girdشی  یها ستونیعنی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

صورت تکی قابل انتخاب  به ها ستونیعنی  falseو  باشند مینظر به صورت تکی قابل انتخاب 

 .باشند مین

Grid.GetSingleRowSelection : از این دستور برای به دست آوردن این که آیا

. میکن یمیا نه؟ استفاده  باشند میمورد نظر به صورت تکی قابل انتخاب  Girdسطرهای شی 

 :باشد میاین دستور دارای یک پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 
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مورد نظر  Girdسطرهای شی یعنی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

صورت تکی قابل انتخاب سطرها به یعنی  falseو  باشند میبه صورت تکی قابل انتخاب 

 .باشند مین

Grid.GetSize شی  ی اندازهیم توان می: با استفاده از این دستورGrid .این  را به دست آوریم

 :باشد میدستور دارای یک پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 

: پهنای شی را به صورت عددی بر Width .باشد میمقدار بازگشتی این دستور به صورت آرایه 

 .گرداند یم: درازای شی را به صورت عددی بر Height. گرداند یم

 مثال:

scores_size = Grid.GetSize("Grid1"); 

width = scores_size. Width 

Grid.GetSortAscending : از این دستور برای به دست آوردن این که آیا ستون مرتب

. این دستور میکن یمیا نه؟ استفاده  باشد میمورد نظر به صورت صعودی  Girdشده از شی 

 :باشد میدارای یک پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 

ستون مرتب شده از شی یعنی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

Gird   و  باشد میمورد نظر به صورت صعودیfalse  ستون مرتب شده از شی یعنیGird 

 .باشد میمورد نظر به صورت صعودی  ن

Grid.GetSortColumn ی شدهستون مرتب  ی شمارهیم توان می: با استفاده از این دستور 

 باشد میاین دستور دارای یک پارامتر ورودی  کنونی را به دست آوریم.

:ObjectName نام شی :Grid. 

 .باشد میمقدار بازگشتی این دستور به صورت عددی 

Grid.GetTabEnabled:  تشخیا داد که آیا کلید  توان میبا استفاده از این دستورTab 

 :باشد مییا نه؟ این دستور دارای یک پارامتر ورودی  باشد میفعال  ها سلولبرای پرش در بین 

ObjectName نام شی :Grid. 

فعال است و  Tabیعنی کلید  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

false  یعنی کلیدTab .فعال نیست 
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Grid.GetToolTipsEnabled : یا داد که آیا تشخ توان میبا استفاده از این دستور

یا نه؟ این دستور دارای یک  باشد میفعال  Gridشی  های سلولبرای  قسمت متن توضیحی

 :باشد میپارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid. 

 های سلولبرای  متن توضیحییعنی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 یعنی متن توضیحی فعال نیست. falseو  باشد میفعال  Gridشی 

Grid.GetTrackFocusCell : تشخیا داد که سطر و  توان میبا استفاده از این دستور

ثابت در همان سطر یا ستون که به عنوان مرکز توجه برنامه هستند دارای کادر ستون 

 :باشد مییا نه؟ این دستور دارای یک پارامتر ورودی  باشد میمخصوصی 

ObjectName نام شی :Grid. 

ثابت در همان سطر  های سلولیعنی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 یعنی این طور نیست. falseیا ستون به عنوان مرکز توجه برنامه هستند و 

Grid.GetUnhideColumn تشخیا داد که آیا  توان می: با استفاده از این دستور

؟ این دستور دارای یک پارامتر ورودی ند مخفی باشند یا نهتوان می Gridشی  یها ستون

 :باشد می

ObjectName نام شی :Grid. 

 Gridشی  یها ستونیعنی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 ند.توان مییعنی ن falseو ند مخفی باشند توان می

Grid.GetUnhideRow تشخیا داد که آیا سطرهای  توان می: با استفاده از این دستور

 :باشد می؟ این دستور دارای یک پارامتر ورودی ند مخفی باشند یا نهتوان می Gridشی 

ObjectName نام شی :Grid. 

ند توان می Gridسطرهای شی یعنی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 ند.توان مییعنی ن falseو مخفی باشند 

Grid.InsertColumn این دستور برای افزودن یک ستون جدید به شی :Grid  به کار

 :باشد می. این دستور دارای سه پارامتر ورودی رود یم

ObjectName نام شی :Grid 
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InsertPosition برای افزودن ستون به انتهای  1-: محل اضافه شدن ستون جدید. عدد

Grid  رود یمبه کار. 

Redraw : ر کGrid.AutoSize. 

 ستون جدید است. ی شمارهمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر عددی است که همان 

Grid.InsertRow این دستور برای افزودن یک سطر جدید به شی :Grid  و  رود یمبه کار

 :باشد میدارای سه پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid 

InsertPosition برای افزودن ستون به انتهای  1-: محل اضافه شدن سطر جدید. عددGrid 

 . رود یمبه کار 

Redraw : ر کGrid.AutoSize. 

 سطر جدید است. ی شمارهکه همان  باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر عددی 

Grid.IsCellEditable این دستور برای تشخیا قابلیت ویرایش سلول مورد نظر به کار :

 :باشد میو دارای سه پارامتر ورودی  رود یم

ObjectName نام شی :Grid 

Row :سطر مورد نظر ی شماره 

Column :ستون مورد نظر. ی شماره 

سلول مورد نظر قابل ویرایش یعنی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 یعنی غیر قابل ویرایش. falseو است 

Grid.IsCellFixed :( این دستور برای تشخیا این که آیا سلول مورد نظر ثابتFix شده )

 :باشد میو دارای سه پارامتر ورودی  رود یماست یا نه؟ به کار 

ObjectName نام شی :Grid 

Row :سطر مورد نظر ی شماره 

Column :ستون مورد نظر. ی شماره 

( Fixیعنی سلول مورد نظر ثابت ) true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 ( نشده است.Fixیعنی سلول مورد نظر ثابت ) falseشده است و 

Grid.IsCellSelected این دستور برای تشخیا این که آیا سلول مورد نظر انتخاب شده :

 :باشد میو دارای سه پارامتر ورودی  رود یم است یا نه؟ به کار
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ObjectName نام شی :Grid 

Row :سطر مورد نظر ی شماره 

Column :ستون مورد نظر. ی شماره 

یعنی سلول مورد نظر انتخاب شده  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 یعنی سلول مورد نظر انتخاب نشده است. falseاست و 

Grid.IsCellValid : این دستور برای تشخیا این که آیا سلول مورد نظر معتبر است یا نه؟

 :باشد میو دارای سه پارامتر ورودی  رود یمبه کار 

ObjectName نام شی :Grid 

Row :سطر مورد نظر ی شماره 

Column :ستون مورد نظر. ی شماره 

یعنی سلول مورد نظر معتبر است و  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

false .یعنی سلول مورد نظر معتبر نیست 

Grid.IsCellVisible این دستور برای تشخیا این که آیا سلول مورد نظر قابل رویت است :

 :باشد میو دارای سه پارامتر ورودی  رود یمیا نه؟ به کار 

ObjectName نام شی :Grid 

Row :سطر مورد نظر ی شماره 

Column :ستون مورد نظر. ی شماره 

یعنی سلول مورد نظر قابل رویت  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 یعنی سلول مورد نظر قابل رویت نیست. falseاست و 

Grid.IsEnabled این دستور برای تشخیا این که آیا شی :Grid  مورد نظر فعال است یا

 :باشد میو دارای یک پارامتر ورودی  رود یمنه؟ به کار 

ObjectName نام شی :Grid. 

مورد نظر فعال  Gridیعنی شی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 مورد نظر فعال نیست. Gridیعنی شی  falseاست و 

Grid.IsVisible این دستور برای تشخیا این که آیا شی :Grid  مورد نظر قابل رویت است

 :باشد میو دارای یک پارامتر ورودی  رود یمیا نه؟ به کار 

ObjectName نام شی :Grid. 
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مورد نظر قابل  Gridیعنی شی  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 مورد نظر قابل رویت نیست. Gridیعنی شی  falseرویت است و 

Grid.LoadFromFile این دستور برای فراخوانی محتویات شی :Grid  از یک فایل با فرمت

csv  یی نظیر ها برنامه توان میکه  رود یمبه کارMicrosoft Excel  آن را طراحی نمود و

 :باشد میدارای چهار پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid 

FullPath :مسیر کامل فایل 

SeparatorCharacter کاراکتر جداکننده : 

AutoSize که دو مقدار  ها سلولخودکار  ی اندازه رییتغخاصیت  ی کننده: تنظیمtrue 

 .باشد می)تنظیم نشود( false)تنظیم شود( و 

فایل با موفقیت فراخوانی شده است  true باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر بولین 

 یعنی فراخوانی فایل موفقیت آمیز نبوده است. falseو 

Grid.MakeColorRGB و  سبز قرمز، یها رنگ: این دستور برای ساخت رنگ از ترکیب

 :باشد میو دارای چهار پارامتر ورودی  رود یمآبی به کار 

ObjectName نام شی :Grid 

Red رنگ قرمزبرای  255تا  8: عدد 

Green برای رنگ سبز،  255تا  8: عددBlue برای رنگ آبی 255تا  8: عدد 

رنگ درست شده را بر  ی جهینتکه  باشد میمقدار بازگشتی این دستور یک متغیر عددی 

 .گرداند یم

Grid.Print یم محتویات شی توان می: با استفاده از این دستورGrid  .مورد نظر را چاپ کنیم

 :باشد میدارای چهار پارامتر ورودی این دستور 

 ObjectName نام شی :Grid 

WYSIWYG یک مدل برای چاپ که اگر مقدار آن برابر با :true  باشد عمل خواهد کرد و

باشد  true: اگر مقدار آن برابر با ShadedPrintOut، باشد عمل نخواهد کرد falseاگر 

 .شوند میسایه دار چاپ  ها سلول

 MarginInfo که شامل موارد زیر  کند می: این ورودی پارامتری را به صورت ارایه ای دریافت

 :باشد می
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 295  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 توضیحات نوع ها یژگیو

HeaderHeight number ی سربرگ اندازه 

FooterHeight number ی پا برگ اندازه 

LeftMargin number حاشیه چپ 

RightMargin number حاشیه راست 

TopMargin number حاشیه باال 

BottomMargin number حاشیه پایین 

Gap number و سربرگ ها ستونبین عنوان  ی فاصله. 

Grid.RedrawCell این دستور برای رسم مجدد سلولی خاص در شی :Grid  رود یمبه کار 

 Grid: نام شی ObjectName: باشد میو دارای سه پارامتر 

 Row :سطر مورد نظر ی شماره 

Column :ستون مورد نظر. ی شماره 

Grid.RedrawColumn این دستور برای رسم مجدد ستونی خاص در شی :Grid  به کار

 Grid: نام شی ObjectName: باشد میو دارای دو پارامتر  رود یم

Column :ستون مورد نظر. ی شماره 

Grid.RedrawRow این دستور برای رسم مجدد ردیف یا سطر خاصی در شی :Grid  به

 Grid: نام شی ObjectName: باشد میو دارای دو پارامتر  رود یمکار 

Row :سطر مورد نظر. ی شماره 

Grid.Refresh این دستور موجب رسم شی :Grid باشد میو دارای یک پارامتر  شود می :

ObjectName نام شی :Grid. 

Grid.SaveToFile این دستور برای ذخیره محتویات شی :Grid  دیسک  ی حافظهدر

 :باشد میو دارای سه پارامتر  رود یمسخت به کار 

ObjectName نام شی :Grid 

 FullPath محتویات شی  ی رهیذخ: مسیر مورد نظر برایGrid  

SeparatorCharacterکاراکتر جداکننده : 
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 296  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Grid.SelectAll شی  های سلول: این دستور برای انتخاب تمامGrid  های سلولبه غیر از 

 :باشد میو دارای یک پارامتر  رود یم( به کار Fixثابت شده )

ObjectName نام شی :Grid. 

Grid.SetCellColors این دستور برای تنظیم کردن رنگ پس زمینه و متن شی :Grid  به

 :باشد میو دارای پنج پارامتر  رود یمکار 

 ObjectName نام شی :Grid 

 Row :سطر مورد نظر ی شماره  

Column :ستون مورد نظر ی شماره 

Colors کند میرا دریافت  ها رنگ: آرایه ای از  

Redraw : ر کGrid.AutoSize.  

 مثال:

tbColors = {Background=16777215,Text=0}; 
Grid.SetCellColors("Grid1",1,1,tbColors); 

Grid.SetCellFont فونت( سلول خاصی در شی قلم : این دستور برای تنظیم کردن(Grid 

 :باشد میو دارای پنج پارامتر ورودی  رود یمبه کار 

 ObjectName نام شی :Grid 

Row :سطر مورد نظر ی شماره  

Column :ستون مورد نظر ی شماره 

FontData به صورت جدول زیر: ها فونت: آرایه ای از اطالعات 

 توضیحات نوع ویژگی

FaceName string  فونتنام 

Height number ی فونت)درازا(  اندازه 

Weight number پهنای فونت 

 توضیح مقدار نام ثابت

FW_DONTCARE 0 بدون تغییر 

FW_THIN 100 نازک 
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 297  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

FW_EXTRALIGHT 200 نور بیشتر 

FW_LIGHT 300 روشن 

FW_NORMAL 400 معمولی 

FW_MEDIUM 500 متوسط 

FW_SEMIBOLD 600 نیمه پر 

FW_BOLD 700 توپر 

FW_EXTRABOLD 800 توپر اضافی 

FW_HEAVY 900 سنگین 
 

Italic boolean true :برای فونت فعال بودن ویژگی خمیدگی ،falseغیر فعال بودن آن : 

Underline boolean true خط زیرین برای فونت: فعال بودن ویژگی ،falseغیر فعال بودن آن : 

Grid.SetCellText این دستور برای وارد کردن متن در یک سلول خاص از شی :Grid  به

 :باشد میو دارای پنج پارامتر  رود یمکار 

ObjectName نام شی :Grid 

Row :سطر مورد نظر ی شماره 

Column :ستون مورد نظر ی شماره 

Text کند می: متن مورد نظر را دریافت  

Redraw : ر کGrid.AutoSize.  

Grid.SetColumnCount شی  یها ستون: این دستور برای تعیین تعدادGrid  به کار

 ، Grid: نام شی ObjectName: باشد میو دارای پنج پارامتر  رود یم

 ColumnCount مورد نظر. یها ستون: تعداد 

Grid.SetColumnHiding به  ها ستون: این دستور برای تنظیم کردن قابلیت مخفی شدن

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یمکار 

ObjectName نام شی :Grid 

AllowHiding: true ،مخفی کردن مجاز استfalse :مخفی کردن غیر مجاز است. 

Grid.SetColumnResize : یها ستون ی اندازهاین دستور برای تنظیم کردن قابلیت تغییر 

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یمبه کار  Gridشی 
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 ObjectName نام شی :Grid 

Resizable: true  باشد میتغییر اندازه دادن مجاز ،false :باشد میتغییر اندازه دادن مجاز ن. 

Grid.SetColumnWidth:  به کار  ها ستونپهنای  ی اندازهاین دستور برای تنظیم کردن

 :باشد میو دارای چهار پارامتر ورودی  رود یم

ObjectName نام شی :Grid 

Columnشماره ستون : 

 Width پهنای شی ستون : 

Redraw : ر کGrid.AutoSize.  

Grid.SetDragAndDrop این دستور برای تنظیم کردن ویژگی کشیدن و رها کردن :

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یمکاربر به کار  ی لهیوسماوس به 

 ObjectName نام شی :Grid 

Enable :true  ،فعال کردن ویژگی مربوطهfalse :.غیر فعال کردن آن 

Grid.SetEditable این دستور برای تنظیم کردن ویژگی ویرایش شی :Grid  رود یمبه کار 

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی 

 ObjectName نام شی :Grid 

Enable :true  ،فعال کردن ویژگی مربوطهfalse :.غیر فعال کردن آن 

Grid.SetFixedColumnCount مشخصی از شی  یها ستون: این دستور برای ثابت کردن

Grid  باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یمبه کار: 

 ObjectName نام شی :Grid 

ColumnCount ثابت گردند. بایست میکه  ییها ستون: تعداد 

Grid.SetFixedColumnSelection غیر فعال کردن ویژگی: این دستور برای فعال و 

و دارای دو پارامتر  رود یمآن به کار شده با کلیک روی  Fixزیرین ستون  های سلولانتخاب 

 :باشد میورودی 

 ObjectName نام شی :Grid 

Enable :true  ،فعال کردن ویژگی مربوطهfalse :.غیر فعال کردن آن 

Grid.SetFixedRowCount( این دستور برای ثابت :Fix کردن )مشخصی از  یها فیرد

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یمبه کار  Gridشی 
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 ObjectName نام شی :Grid 

RowCount ثابت گردند. بایست میکه  ییسطرها: تعداد 

Grid.SetFixedRowSelectionانتخاب  : این دستور برای فعال و غیر فعال کردن ویژگی

و دارای دو پارامتر ورودی  رود یمآن به کار شده با کلیک روی  Fix ردیفکناری  یها فیرد

 :باشد می

ObjectName نام شی :Grid 

Enable :true  ،فعال کردن ویژگی مربوطهfalse :.غیر فعال کردن آن 

Grid.SetFocusCell این دستور برای مرکز توجه قرار دادن سلول مورد نظر توسط برنامه :

 : باشد میو دارای سه پارامتر ورودی  رود یمبه کار 

ObjectName نام شی :Grid 

Row :سطر،  ی شمارهColumn :ستون. ی شماره 

Grid.SetFrameFocusCell این دستور برای برجسته کردن سلول مرکز توجه قرار داده :

 :باشد میو دارای سه پارامتر ورودی  رود یمشده به کار 

ObjectName نام شی :Grid 

Enable :true  ،فعال کردن ویژگی مربوطهfalse :غیر فعال کردن آن 

Redraw : ر کGrid.AutoSize.  

Grid.SetGridColors جدا  یها خط: این دستور برای تنظیم کردن رنگ پس زمینه، رنگ

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یمو رنگ متن توضیحی به کار  دهنکن

ObjectName نام شی :Grid 

Colors باشد می: که به صورت آرایه از جدول زیر: 

 توضیحات نوع نام ویژگی

GridBackground number  رنگ پس زمینه شیGrid  گرداند یمرا بر. 

GridLines number  شی  یها خطرنگGrid  گرداند یمرا بر. 

TooltipBackground number ی متن توضیحی شی  رنگ پس زمینهGrid  گرداند یمرا بر. 

TooltipText number  رنگ متن توضیحی شیGrid  گرداند میرا بر. 
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Grid.SetGridLines این دستور برای نمایش خط جدا کننده در شی :Grid  رود یمکار به 

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid 

GridLines باشد می: که به صورت آرایه از جدول زیر: 

 توضیح مقدار نام ثابت

GVL_NONE 0 بدون سطر 

GVL_HORZ 1 سطر افقی 

GVL_VERT 2 عمودی 

GVL_BOTH 3 هر دو 

Grid.SetHeaderSort این دستور برای تنظیم کردن ویژگی مرتب سازی به وسیله کلیک :

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یمکار به  بر روی سربرگ ستون ثابت شده

ObjectName نام شی :Grid 

SortOnClick: true  ،فعال کردن ویژگی مربوطهfalse :.غیر فعال کردن آن 

Grid.SetListMode زمانی که از ویژگی :ListMode  دو ویژگی دیگر  میکن یماستفاده

. با گردند یمآن فعال  نیریزیعنی مرتب سازی بر اساس سربرگ ستون و انتخاب گزینه های 

را فعال یا غیر فعال نمود. این  ListModeویژگی  توان می Grid.SetListModeاین دستور 

 :باشد میدستور دارای دو پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid 

ListMode :true  کردن ویژگی مربوطه،  فعالfalse :.غیر فعال کردن آن 

Grid.SetModified این دستور برای تنظیم ویژگی اصالح شده برای سلولی از شی :Grid 

 :باشد میو دارای چهار پارامتر ورودی  رود یمکار به 

ObjectName نام شی :Grid 

Modified :true  ،فعال کردن ویژگی مربوطهfalse :غیر فعال کردن آن 

Row :سطر ی شماره 

Column :ستون. ی شماره 

Grid.SetPos این دستور برای تنظیم مختصات قرار گیری شی :Grid  ی صفحهبر روی 

 :باشد میو دارای سه پارامتر ورودی  رود یمپروژه به کار 
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 ObjectName نام شی :Grid 

Y: مختصات عمودی 

X :مختصات افقی. 

Grid.SetProperties شی  های ویژگی: این دستور برای تنظیمGrid  و دارای  رود یمبه کار

 Grid: نام شی ObjectName: باشد میدو پارامتر ورودی 

Properties:  و توضیح آن در قسمت باشد میمشخصات که به صورت آرایه ای 

Grid.GetProperties .بیان شد 

 مثال:

tblGridProps = {}; 
tblGridProps.Width = 250; 

tblGridProps.Height = 250; 

tblGridProps.Y = 0; 

tblGridProps.X = 0; 

tblGridProps.Enabled = true; 

tblGridProps.Visible = true; 

Grid.SetProperties("Grid1", tblGridProps); 

Grid.SetRedraw این دستور برای فعال و غیرفعال ویژگی رسم مجدد شی :Grid  به کار

 :باشد میو دارای سه پارامتر ورودی  رود یم

ObjectNameنام شی : Grid 

Redraw:  ر کGrid.AutoSize 

RedrawScrollbars لغزان  ی لهیم: رسم مجددtrue  ،فعال کردن ویژگی مربوطهfalse :

 غیر فعال کردن آن.

Grid.SetRowCount این دستور برای تعیین تعداد سطرهای شی :Grid  و  رود یمبه کار

 Grid: نام شی ObjectName: باشد میدارای دو پارامتر ورودی 

RowCount.تعداد سطرها : 

Grid.SetRowHeight این دستور برای تعیین درازای سطر خاصی از شی :Grid  به کار

 :باشد میو دارای چهار پارامتر ورودی  رود یم

ObjectName نام شی :Grid 

Row :سطر ی شماره 
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Heightدرازای سطر مورد نظر : 

Redraw : ر کGrid.AutoSize.  

Grid.SetRowHiding این دستور برای تنظیم کردن قابلیت مخفی شدن سطرها به کار :

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یم

ObjectName نام شی :Grid 

AllowHiding: true ،مخفی کردن مجاز استfalse :مخفی کردن غیر مجاز است. 

Grid.SetRowResize سطرهای شی  ی اندازه: این دستور برای تنظیم کردن قابلیت تغییر

Grid  باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یمبه کار: 

ObjectName نام شی :Grid 

Resizable: true  باشد میتغییر اندازه دادن مجاز ،false :باشد میتغییر اندازه دادن مجاز ن. 

Grid.SetSelectable شی  های سلول: این دستور برای تنظیم کردن قابلیت انتخابGrid 

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یمبه کار 

ObjectName نام شی :Grid 

Selectable: true  باشد میانتخاب کردن مجاز ،false :باشد میانتخاب کردن مجاز ن. 

Grid.SetSelectedRange و و  رود یمبه کار  ها سلول: این دستور برای انتخاب دسته ای از

 :باشد میدارای شش پارامتر ورودی 

 ObjectName نام شی :Grid 

MinRow:  شود میسطری که انتخاب از آن آغاز  نیتر کوچکشماره ،MinColumn :

 .شود میستونی که انتخاب از آن آغاز  نیتر کوچکشماره 

MaxRow شود میسطری که انتخاب در آن تمام  ترین بزرگ: شماره ،MaxColumn :

 .شود میستونی که انتخاب در آن تمام  ترین بزرگشماره 

 SelectCells :true  مجاز استانتخاب کردن بیش از یک مورد ،false : انتخاب کردن بیش

 از یک مورد غیر مجاز است.

Grid.SetSingleColumnSelection این دستور برای تنظیم کردن قابلیت انتخاب :

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یمبه صورت تکی به کار  ها ستون

ObjectName نام شی :Grid 
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 303  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

SingleColumnSelection :true  گردد میانتخاب کردن به صورت تکی مجاز ،false :

 انتخاب کردن به صورت تکی غیرمجاز خواهد بود.

Grid.SetSingleRowSelection این دستور برای تنظیم کردن قابلیت انتخاب سطرها به :

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یمصورت تکی به کار 

ObjectName نام شی :Grid 

SingleRowSelection :true  ،انتخاب کردن به صورت تکی مجاز خواهد بودfalse :

 رمجاز خواهد بود.انتخاب کردن به صورت تکی غی

Grid.SetSize شی  ی اندازه: این دستور برای تنظیمGrid  و دارای سه پارامتر  رود یمبه کار

 Grid: نام شی ObjectName: باشد میورودی 

Width:   پهنای شی 

Height.درازای شی : 

Grid.SetSortAscending این دستور برای تنظیم کردن مرتب سازی شی :Grid  به

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یمصورت صعودی به کار 

ObjectName نام شی :Grid 

Ascending : true مرتب سازی صعودی و :false مرتب سازی نزولی. 

Grid.SetTabEnabled این دستور برای فعال و غیر فعال کردن کلید :Tab  برای جا به

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یمبه کار  ها سلولجایی بین 

ObjectName نام شی :Grid 

UseTabKey : true ،فعال بودن ویژگی مورد نظر :false .غیرفعال بودن ویژگی مورد نظر 

Grid.SetToolTipsEnabled این دستور برای فعال و غیر فعال کردن متن توضیحی به :

 :باشد میو دارای دو پارامتر ورودی  رود یمکار 

ObjectName نام شی :Grid 

Tooltips : true ،فعال بودن ویژگی مورد نظر :false .غیرفعال بودن ویژگی مورد نظر 

Grid.SetTrackFocusCell این دستور برای فعال سازی و غیر فعال سازی کادر :

ثابت در همان سطر یا ستون که به عنوان مرکز توجه برنامه هستند به مخصوص سطر و ستون 

 :باشد میاین دستور دارای سه پارامتر ورودی  رود یمکار 

ObjectName نام شی :Grid 
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 304  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

TrackFocus : true ،فعال بودن ویژگی مورد نظر :false غیرفعال بودن ویژگی مورد نظر 

Redraw : ر کGrid.AutoSize.  

Grid.SetUnhideColumn : این دستور برای فعال سازی و غیر فعال سازی ویژگی تغییر

این دستور دارای دو پارامتر  .رود یممخفی شده با کشیدن ماوس به کار  یها ستون ی اندازه

 :باشد میورودی 

ObjectName نام شی :Grid 

AllowUnhide : true در بیایداز حالت مخفی  تواند می: ستون با تغییر اندازه ،false  ستون

 .در بیایداز حالت مخفی  تواند میبا تغییر اندازه ن

Grid.SetUnhideRow این دستور برای فعال سازی و غیر فعال سازی ویژگی تغییر :

این دستور دارای دو پارامتر  .رود یمسطرهای مخفی شده با کشیدن ماوس به کار  ی اندازه

 :باشد میورودی 

ObjectName نام شی :Grid 

AllowUnhide : true در بیایداز حالت مخفی  تواند می: سطر با تغییر اندازه ،false  سطر با

 .در بیایداز حالت مخفی  تواند میتغییر اندازه ن

Grid.SetVisible : این دستور برای مخفی کردن و ظاهر کردن شیGrid  رود یمکار به. 

 :باشد میاین دستور دارای دو پارامتر ورودی 

ObjectName نام شی :Grid 

Visible : trueظاهر کردن شی : ،false.مخفی کردن شی : 

Grid.SortTextItems:  این دستور برای مرتب سازی داده های یک ستون از شیGrid  به

 :باشد میاین دستور دارای دو پارامتر ورودی  .. رود یمکار 

ObjectName نام شی :Grid 

Column : ستون مورد نظر ی شماره 

Ascending :true مرتب سازی صعودی و :false مرتب سازی نزولی 

Redraw : ر کGrid.AutoSize.  

، در این شماره گذاری شود میشروع  0از  Gridشی  یها فیردو  ها ستونشماره گذاری : نکته

 .شوند می( نیز شمرده Fixثابت) یها ستونسطرها و 
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 305  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Hotspot 

 رود یمبه کار  دیآ ینمکه در هنگام اجرای برنامه به چشم  Hotspotاین تابع برای کار با شی 

 :باشد میزیر  ی مجموعهکه دارای دستورات زیر 

Hotspot.GetPos شیموقعیت قرارگیری  توانید می: با استفاده از این دستور HotSpot  را

.ورودی این تابع شود میچپ محاسبه  و سمتباال  ی گوشهبدست آورید .این موقعیت نسبت به 

 است. HotSpot شینام 

 .باشد می مقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهایی برای طول و عرض

Hotspot.GetProperties: شیدستور خصوصیات  این HotSpot  را در یک آرایه ذخیره و

 است.ورودی دستور  شی.نام دهد یمشما قرار  اریدر اخت

 مقدار بازگشتی آرایه ای با خانه های زیر است :

ObjectNameشی : نام  

Enabledیا عدم فعال بودن  : فعالHotSpot )بولین( 

÷X فاصله :HotSpot از سمت چپ صفحه 

Y فاصله :HotSpot از سمت راست صفحه 

Width عرض :HotSpot )پیکسل( 

Height :طول HotSpot )پیکسل( 

TooltipText متن نمایش دهنده زمانی که نشانگر ماوس روی آن :HotSpot  ردیگ یمقرار. 

Cursorنشانگر ماوس. آرایه ای با اعضای : شکل :ARROW , HAND , 

BLACK_ARROW , CROSSHAIR , EXPLORE , HELP , MAGNIFY 

, MEDIA , MONEY , NOTEPAD , PENCIL , PRINTER , SPEAKER 
  UP_ARROWیا 

ResizeLeftپروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازهتغییر  : قابلیت 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهاز باال در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

HighlightSound نوع صوت در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس بر روی :HotSpot 

(NONE, STANDARD  یاCUSTOM) 
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 306  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

HighlightSoundFile مسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس :

 HotSpotبر روی 

ClickSound نوع صوت در هنگام کلیک بر روی :HotSpot (NONE, STANDARD 

 (CUSTOMیا 

ClickSoundFile مسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام کلیک بر روی :HotSpot 

 

Hotspot.GetSize شی اندازه: نمایش HotSpot  پذیر  دستور امکانبه پیکسل با این

 .باشد می شیاست.ورودی دستور نام 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

Hotspot.IsEnabled فعال یا غیرفعال بودن  توانید می: با استفاده از این دستورHotSpot 

 است. شیرا بدست آورید. مقدار ورودی نام 

 HotSpotبه معنای غیرفعال بودن  Falseبه معنای فعال بودن یا  Trueمقدار بازگشتی 

 .باشد می

Hotspot.SetEnabled دیتوان یم: با این دستور HotSpot  را فعال یا غیر فعال

 .باشد میو همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن  یکنید.ورودی دستور نام ش

 .  نداردمقدار بازگشتی 

Hotspot.SetPos توانید می: با این کد HotSpot  را به محل دلخواه در صفحه منتقل

 .باشد میفاصله از چپ و باال اعدادی برای ، یشاین کد نام  یها یورودنمایید.

Hotspot.SetProperties خود را بر روی  دلخواهخواص مورد  توانید می:با این دستور

HotSpot . که  باشد میو آرایه ای حاوی خصوصیات  شینام ، دستور یها یوروداعمال کنید

 توضیح داده شده است. Hotspot.GetPropertiesاین آرایه در 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Hotspot.SetSize اندازه توانید می: با این دستور HotSpot  دلخواه خود تغییر  اندازهرا به

 .باشد می، عددی برای عرض و عددی دیگر برای طول شیاین دستور نام  یها یوروددهید.

 . نداردمقدار بازگشتی 
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HTTP 

این تابع برای انجام کارهایی اینترنتی نظر دریافت فایل، بررسی وضعیت اتصال به اینترنت، ثبت 

 آن به شرح زیر است: ی مجموعهکه دستورات زیر  رود یماطالعات در یک سایت و ... به کار 

HTTP.Download:  فایل را از اینترنت دانلود  توانید میبا استفاده از این دستور

مسیر فایل بر روی اینترنت که شامل نام سایت سرویس  دستور عبارتند از: یها یورودکنید.

نوع ذخیره ، محل ذخیره فایل، (http://autoplay.ir/Book.rarدهنده و نام فایل است )

حالت معمولی پورت اتصال )در ، (باشد می 28میزان وقفه )حال معمولی ، )معمولی یا متنی (

در صورتی که سایت ، نیاز دارند ها تیسانام کاربری و کلمه عبور برای تایید )بعضی از ، ( 08

اطالعات پروکسی و ، جای این پارامتر قرار دهید( nil، مورد نظر شما نیاز به این قسمت ندارد

 نام تابع بازگشتی .

 . ندارد مقدار بازگشتی 

HTTP.DownloadSecure ها فایل: با این دستور ( را با امنیت باالhttps .دانلود کنید )

 .باشند میدستور قبلی  یها یوروداین دستور مانند  یها یورود

 مقدار بازگشتی ندارد.

HTTP.GetConnectionState وضعیت اتصال به اینترنت با استفاده از این دستور قابل :

 .باشد میکنترل 

 متغیر بولین : 0است حاوی مقدار بازگشتی آرایه ای 

Connectedمتصل بودن یا نبودن به اینترنت : 

Modemاستفاده از مودم برای اتصال : 

LAN استفاده از :Lan شبکه محلی( برای اتصال( 

Proxyاستفاده از پروکسی سرور برای اتصال به اینترنت : 

RASInstalled فعال بودن یا نبودن :Remote Access Service 

ConnectionOffline فعال یا غیرفعال بودن حالت :Offline 

ConnectionConfiguredمعتبر برای اتصال به اینترنت اتصالیا عدم وجود  : وجود 

HTTP.GetFileSize بایت  بر حسبحجم یک فایل در یک سایت را  توانید می:با این دستور

 تفاوتی ندارد. HTTP.Download یها یوروددستور با  یها یورودبه دست آورید. 

 بایت است. بر حسبمقدار بازگشتی میزان حجم فایل 
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HTTP.GetFileSizeSecure این دستور هم حجم فایل را در پروتکل :https  نمایش

 .باشد میبا دستور قبل یکی  ها یورود. دهد یم

 بایت است. بر حسبمیزان حجم فایل مقدار بازگشتی هم مانند دستور قبل 

HTTP.GetHTTPErrorInfo اطالعات آخرین خطای دستورهای :HTTP  را باز

 .گرداند می

 قدار بازگشتی آرایه ای است شامل :م

Numberشماره خطا یا رویداد : 

Messageمتن خطا یا رویداد : 

Status وضعیت خطا : 

HTTP.Submit ها یوروداطالعاتی را در یک وب سایت ثبت نمایید. توانید می: با این دستور ،

نوع قرارگیری ، متغیر )ها(، مسیر فایل در وب سایت مورد نظر برای ثبت اطالعات در آن

 .باشند میاطالعات برای تایید و پروکسی ، پورت برای اتصال، اطالعات

 .باشد میمقدار بازگشتی متن بازگشت داده شده توسط فایل 

HTTP.SubmitSecure پیاده سازی شده بر روی  یها تیسا: این دستور اطالعات را در

https  مانند کد باال است. ها یورود. کند میثبت 

 .باشد میمقدار بازگشتی متن بازگشت داده شده توسط فایل 

HTTP.TestConnection. ها یورود: چک کردن وضعیت و صحت اتصال به اینترنت 

URL و پروکسی است. هیدییتأاطالعات ، پورت، میزان وقفه، برای کنترل اتصال 

 نشان دهنده متصل بودن به اینترنت است. Trueکه  باشد میمقدار بازگشتی متغیر بولین 

Image 

 ی مجموعهدارای دستورات زیر که  رود یکار م)عکس( به Imageبرای کار با شی  Imageتابع 

 :باشد میزیر 

Image.GetFileInfoطول و عرض و کیفیت تصویر را به دست  توانید میاین کد  : با

 آورید.ورودی مسیر فایل تصویری است.

 .باشد می BitDepthو  Width , Heightمقدار بازگشتی آرایه ای متشکل از 
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Image.GetFilenameشیمسیر تصویر بارگذاری شده در  توانید میاین دستور  : با Image 

 .باشد می شیرا به دست آورید . ورودی دستور نام 

صورت بروز خطا یا پیدا نکردن تصویر رشته خالی  . درباشد میمقدار بازگشتی مسیر تصویر 

 .شود میبازگردانده 

Image.GetOpacityدیآ یمشفافیت تصویر با استفاده از این دستور به دست  : میزان . 

 .باشد می  Imageشیورودی دستور نام 

 که نشان دهنده شفافیت تصویر است.  باشد می 188تا  8مقدار بازگشتی عددی بین 

Image.GetPos شیموقعیت قرارگیری  توانید می: با استفاده از این دستور Image  را

.ورودی این تابع شود میچپ محاسبه  و سمتباال  ی گوشهبدست آورید .این موقعیت نسبت به 

 است. Image شینام 

 .باشد می طول و عرض مقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهایی برای

Image.GetProperties:یاین دستور خصوصیات ش Image  کند میرا در یک آرایه ذخیره 

 .باشد می شی.ورودی نام 

 مقدار بازگشتی آرایه ای است حاوی :

ImageFileیتصویر بارگذاری شده در ش : نام 

UseTransColor: True  در صورت استفاده ازtransparent 

TransparentColorرنگ استفاده شده برای  : شمارهtransparent 

Toleranceعدد : transparent  188تا  8بین 

Opacityشفافیت تصویر : میزان 

HitTest:  حالتHITTEST  به صورتSTANDARD  یاALPHA 

ObjectNameشی : نام 

Enabledبولین(دکمه یا عدم فعال بودن  : فعال( 

Visible عدم دیده شدن دکمه )بولین( :دیده شدن یا 

Xفاصله دکمه از سمت چپ صفحه : 
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Yفاصله دکمه از سمت راست صفحه : 

Width)عرض دکمه )پیکسل : 

Height)طول دکمه )پیکسل: 

TooltipText متن نمایش دهنده زمانی که نشانگر ماوس روی آن دکمه قرار :

 .ردیگ یم

Cursorشکل نشانگر ماوس. آرایه ای با اعضای: :ARROW , HAND , 

BLACK_ARROW , CROSSHAIR , EXPLORE , HELP , 

MAGNIFY , MEDIA , MONEY , NOTEPAD , PENCIL , 

PRINTER , SPEAKER  یاUP_ARROW  

ResizeLeft پروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازه:قابلیت تغییر 

ResizeRight پروژه  اندازهر زمان تغییر از سمت راست د اندازه: قابلیت تغییر

 )بولین(

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهاز باال  در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

HighlightSound نوع صوت در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس بر روی دکمه :

(NONE , STANDARD  یاCUSTOM ) 

HighlightSoundFile مسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام قرارگیری :

 نشانگر ماوس بر روی دکمه

ClickSound(نوع صوت در هنگام کلیک بر روی دکمه :NONE , 

STANDARD  یاCUSTOM ) 

ClickSoundFileمسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام کلیک بر روی دکمه : 

Image.GetSize شی اندازه: نمایش Image  پذیر  دستور امکانبه پیکسل با این

 .باشد می Image شیاست.ورودی دستور نام 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور
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Image.IsEnabled شیفعال یا غیرفعال بودن  توانید می: با استفاده از این دستور Image 

 است. Image شیرا بدست آورید. مقدار ورودی نام 

 به معنای غیرفعال بودن است. Falseبه معنای فعال بودن یا  Trueمقدار بازگشتی 

Image.IsVisible شیوضعیت نمایش یا عدم نمایش  توانید می: با استفاده از این دستور 

Image  است. شیرا بدست آورید. مقدار ورودی نام 

 .باشد می شیبه معنای عدم نمایش  Falseبه نمایش یا  Trueبازگشتی مقدار 

Image.Loadشیآن را در  توانید می، :با ورود مسیر یک تصویر Image .بارگذاری نمایید 

 فرمت های پشتیبانی شده :

JPG, BMP, TIFF, GIF, PhotoCD, Photoshop, WBMP, PNG, PCX, 

PAX, TLA, WMF, EMF, APM و TGA 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Image.SetEnabled دیتوان یم: با این دستور Image  را فعال یا غیر فعال کنید.ورودی

 .باشد می شیو همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن  Image شیدستور نام 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

Image.SetOpacity دیباش یمکد قادر به تغییر میزان شفافیت تصویر  نیاز ا:با استفاده 

 188بیشترین شفافیت و  8و عددی برای میزان شفافیت )  Image شینام ، ها یورود.

 .باشد میبیشترین  نمایش تصویر( 

 .نداردمقدار بازگشتی 

Image.SetPos شی توانید می: با این دستور Image  را به محل دلخواه در صفحه منتقل

 Y)فاصله از چپ ( و عدد دیگری برای  X، عددی برای شیاین کد نام  یها یورودنمایید.

 .باشد می)فاصله از باال( 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Image.SetProperties:خصوصیات ، خصوصیات دلخواه ی هیآراو  شیبا ورود نام  توانید می

این آرایه توضیح داده شده  Image.GetPropertiesرا تغییر دهید.در قسمت  Image شی

 است.

 ندارد. یمقدار بازگشت
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 312  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Image.SetSize دلخواه خود تغییر  اندازهرا به  شیاندازه  توانید می: با این دستور

عددی برای عرض و عددی دیگر برای طول دکمه ، Image شیاین کد نام  یها یوروددهید.

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

Image.SetVisible نمایش یا عدم نمایش دادن تصویر با این دستور امکان پذیر است .نام:

 دستورند . یها یورودو مقدار بولین برای تعیین نمایش  شی

 ندارد .مقدار بازگشتی 

INIFile 

 ی مجموعهو دستورات زیر  رود یمبه کار  iniی با فرمت یها فایلبرای کار با  INIFileدستور 

 آن به شرح زیر است:

INIFile.DeleteSection یک  توانید می: با این دستورSection  خاص را در فایلini 

 مورد نظر است. لیفا Sectionو نام  INIدستور مسیر فایل  یها یورودنمایید. حذف 

 . نداردمقدار بازگشتی 

INIFile.DeleteValue مقدار خاص در فایل :INI  کرد. حذف  توان میرا با این دستور

 دستور هستند. یها یورود( مورد نظر  Valueو مقدار ) Sectionنام ، فایلمسیر 

 . نداردمقدار بازگشتی 

INIFile.GetSectionNames نام  توانید می: با این دستورSection  های موجود در یک

 .باشد می INIدستور مسیر فایل  آورید. ورودیرا بدست  INIفایل 

 . باشد میهای داخل فایل  Sectionمقدار بازگشتی آرایه ای حاوی  نام 

INIFile.GetValue:  مقدار موجود در یک فایلINI  به  توان میرا با استفاده از این دستور

 .دستورند یها یورود، Valueو  Sectionفایل، نام  آورد. مسیردست 

 .باشد میدرخواستی  Valueمقدار بازگشتی رشته ای حاوی 

INIFile.GetValueNamesدستور نام  : اینValue  های موجود در یکSection  را باز

 دستور هستند. یها یورودمورد نظر از  Sectionفایل و نام  . مسیرگرداند می
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 است. Sectionهای موجود در Valueمقدار بازگشتی آرایه ای شامل نام 

INIFile.SetValueیک مقدار خاص را داخل یک  توانید میاستفاده از این دستور  : با

Section نام ، قرار دهید .مسیر فایلSection ،Value  وData دستورند یها یورود. 

 .نداردمقدار بازگشتی 

Input 

که دستورات زیر مجموعه ان به شرح زیر  رود یمبه کار  Inputبرای کار با شی  Inputتابع 

 است:

Input.CanUndo:  شیدر  "بازگشت"وضعیت فعال بودن  توانید میبا این دستور Input  را

 به دست آورید. نام شی ورودی دستور است.

نشان دهنده غیر  Falseنشان دهنده فعال بودن و  Trueکه  باشد میمقدار بازگشتی بولین 

 فعال بودن این قابلیت است.

Input.Copyل : این دستور متن داخInput  نام شی ورودی کند یمکپی  "کلیپ بورد"را در .

 دستور است.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Input.Cutل : این دستور متن داخInput  راCut  نامدارد یمنگه  "کلیپ بورد"کرده و در . 

 ورودی دستور است. شی

 . نداردمقدار بازگشتی 

Input.Delete هر متنی داخل  توانید می: با این دستورInput  نمایید. ورودیاست را حذف 

 است. Input شینام 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Input.GetPos شیموقعیت قرارگیری  توانید می: با استفاده از این دستور Input  را بدست

 شی.ورودی این تابع نام شود میچپ محاسبه  و سمتباال  ی گوشهآورید .این موقعیت نسبت به 

 .باشد می

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

Input.GetProperties:  شیخصوصیات ، توانید میبا استفاده از این دستور Input  را در

 ورودی دستور است. شیاختیار داشته باشید. نام 
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 مقدار بازگشتی آرایه ای است حاوی :

Text متن نمایش داده شده در :Input 

ObjectName شی: نام 

FontNameنام فونت استفاده شده : 

FontSizeاندازه فونت : 

FontStrikeout فعال یا غیر فعال بودن :strikeout )در تنظیمات فونت )بولین 

FontUnderline فعال یا غیر فعال بودن :underline )در تنظیمات فونت )بولین 

FontAntiAlias فعال یا غیر فعال بودن :anti alias نظیمات فونت )بولین(در ت 

FontItalic فعال یا غیر فعال بودن :italic )در تنظیمات فونت )بولین 

FontWeight )آرایه ای متشکل از  صورت به: نوع نوشته )تیرگی متنDONTCARE, 

THIN, EXTRALIGHT, LIGHT, NORMAL, MEDIUM, SEMIBOLD, 

BOLD, EXTRABOLD  وHEAVY. 

FontScript آرایه ای متشکل از  به صورت: نوع اسکریپت فونتANSI , BALTIC , 

CHINESEBIG5 , DEFAULT , EASTEUROPE , GB2312 , GREEK , 

HANGUL , MAC , OEM , RUSSIAN , SHIFTJIS ,SYMBOL  و

TURKISH . 

FontColorشماره رنگ فونت : 

Multiline)وضعیت پشتیبانی از نوشتن چند خط )بولین : 

VScrollbarوضعیت فعال بودن اسکرول افقی : 

HScrollbarوضعیت فعال بودن اسکرول عمودی : 

InputStyleماسک(، پسورد، نوشته داخل متن )معمولی : نوع 

MaskTextکه یدر صورتماسک استفاده شده  : نوع InputStyle  ماسک( باشد. 2برابر( 

MaskReturnModeنوع : ( داده بازگشتیFORMATTED  یاAS_TYPED) 

Placeholderکاراکتر : PlaceHolder 

Borderنوع : Border بدون( Border ،FLAT  یاSUNKEN) 

ReadOrderنمایش متن )استاندارد یا راست به چپ( : نوع 

BackgroundColorشیزمینه  : رنگ 
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ReadOnlyبولین( شیخواندنی بودن  : وضعیت( 

Alignmentراست چین(وسط و ، )چپ شیچینش متن در  : نوع 

Enabled بولین(دکمه : فعال یا عدم فعال بودن( 

Visible)دیده شدن یا عدم دیده شدن دکمه )بولین : 

Xفاصله دکمه از سمت چپ صفحه : 

Yفاصله دکمه از سمت راست صفحه : 

Width)عرض دکمه )پیکسل : 

Height)طول دکمه )پیکسل : 

TooltipText:  ردیگ یممتن نمایش دهنده زمانی که نشانگر ماوس روی کمبوباکس قرار. 

ResizeLeft پروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهزمان تغییر  باال دراز  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

WindowHandle شی: شماره هندل 

Input.GetSelectionشیابتدا و انتهای متن انتخاب شده در  : محل Input  را با استفاده از

 .باشد می شیبه دست آورید .ورودی نام  توانید میاین دستور 

و  start.در صورتی که  LineNum و Start ،Endمقدار بازگشتی آرایه ای است با اعضای 

end هیچ متنی انتخاب نشده است.، یکی باشند 

Input.GetSize شی اندازه: نمایش Input  پذیر است.ورودی  دستور امکانبه پیکسل با این

 .باشد می شینام دستور 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

Input.GetTextمتن موجود در  توانید میاستفاده از این دستور  : باInput  را به دست

 ورودی دستور است. شیآورید.نام 

 .باشد می Inputمقدار بازگشتی رشته ای حاوی متن داخل 

Input.IsEnabled وضعیت فعال یا غیرفعال بودن  توانید می: با استفاده از این دستورInput 

 .باشد می شیرا بدست آورید. مقدار ورودی نام 
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 Input شی به معنای غیرفعال بودن Falseبه معنای فعال بودن و  Trueمقدار بازگشتی 

 .باشد می

Input.IsVisible ا عدم نمایش نمایش ی توانید می: با استفاده از این دستورInput  را بدست

 است. شیآورید. مقدار ورودی نام 

 .باشد می Inputبه معنای عدم نمایش  Falseبه  معنای نمایش یا  Trueمقدار بازگشتی 

Input.Pasteدستور متن داخل کلیپ بورد را در  : اینInput  ورودی  شی . نامدهد یمقرار

 است.

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Input.ScrollLinesاسکرول تا محل دلخواه به حرکت در آورید  توانید میاین دستور  : با

و خطی   شی باشد. نامفعال  شیدر  MultiLine   .این قابلیت زمانی قابل استفاده است که 

 دستور هستند. یها یورودکه اسکرول تا آنجا فعال باشد 

 .نداردمقدار بازگشتی 

Input.ScrollToLine اسکرول تا به محل مشخا ببرید .این  توانید می: با این دستور

و خطی که   شی باشد. نامفعال  شیدر  MultiLine قابلیت هم زمانی قابل استفاده است که 

 دستور هستند. یها یورود، ردیگ یماسکرول در آنجا قرار 

 .نداردمقدار بازگشتی 

Input.SetEnabled دیتوان یم: با این دستور   Input مورد نظر را فعال یا غیر فعال

 .باشد میو همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن  شیکنید.ورودی دستور نام 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

Input.SetPos توانید می: با این کد Input  را به محل دلخواه در صفحه منتقل

و عدد  چپ()فاصله از  Xدر قسمت  یریگ یجا، عددی برای شیاین کد نام  یها یورودنمایید.

 (.باشد می)فاصله از باال  Yدر  یریگ یجادیگری برای 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Input.SetProperties روی  خصوصیات جدیدی بر توانید می:با استفاده از این دستور

Input  و آرایه خصوصیات )در قسمت  شی نمایید. ناماعمالInput.GetProperties  توضیح

 هستند. ها یورودداده شده ( 

 . ندارد مقدار بازگشتی 
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Input.SetSelection قسمتی از متن موجود در  توانید می:با این دستورInput  را انتخاب

دستور هستند .در صورت  یها یورودمقدار ابتدا و مقدار انتهای محل انتخاب ، شی کنید. نام

 -1بجای ابتدا تمام متن از حالت انتخاب خارج شده و در صورت استفاده از  -1استفاده از 

 .دیآ یمتمام متن به حالت انتخاب در ، بجای انتها

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Input.SetSize طول و عرض  توانید می: با این دستورInput  دلخواه خود تغییر  اندازهرا به

 .باشد میعددی برای عرض و عددی دیگر برای طول دکمه ، شیاین کد نام  یها یوروددهید.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Input.SetTextمتن دلخواه را در  توانید میاستفاده از این دستور  : باInput  به نمایش در

 .دستورند یها یورودو متن  شی آورید. نام

 .  ندارد مقدار بازگشتی 

Input.SetVisible کنترل نمایش یا عدم نمایش :Input  .با این دستور امکان پذیر است

 .باشد می شیو عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش  شینام ، کد یها یورود

 . نداردمقدار بازگشتی 

Input.Undoعملیات انجام شده بر روی  توانید می شیورود نام  : باInput  را به یک مرحله

 قبل بازگردانید.

 . نداردمقدار بازگشتی 

 

Label 

آن  ی مجموعهکه دستورات زیر  رود یم)برچسب( به کار Labelبرای کار با شی  Labelدستور 

 به شرح زیر است:

Label.GetPos موقعیت قرارگیری شی  توانید می: با استفاده از این دستورLabel  را بدست

.ورودی این تابع نام شی شود میچپ محاسبه  و سمتباال  ی گوشهآورید .این موقعیت نسبت به 

 . باشد می "برچسب"

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

Label.GetProperties شی خصوصیات  توانید می: با استفاده از این دستورLabel  را به

 دست آورید. نام شی ورودی دستور است . 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 318  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 مقدار بازگشتی آرایه ای با متغیرهای زیر است :

Textنمایش داده شده  : متن 

ObjectNameشی  : نام 

FontNameنام فونت استفاده شده : 

FontSizeاندازه فونت : 

FontStrikeout فعال یا غیر فعال بودن :strikeout ن(در تنظیمات فونت )بولی 

FontUnderline فعال یا غیر فعال بودن :underline )در تنظیمات فونت )بولین 

FontAntiAlias فعال یا غیر فعال بودن :anti alias )در تنظیمات فونت )بولین 

FontItalic فعال یا غیر فعال بودن :italic )در تنظیمات فونت )بولین 

FontWeight )یه ای متشکل از آرا به صورت: نوع نوشته )تیرگی متنDONTCARE 

,THIN ,EXTRALIGHT ,LIGHT ,NORMAL ,MEDIUM, SEMIBOLD, 

BOLD, EXTRABOLD  وHEAVY . 

FontScript آرایه ای متشکل از  به صورت: نوع اسکریپت فونتANSI , BALTIC , 

CHINESEBIG5 , DEFAULT , EASTEUROPE , GB2312 , GREEK , 

HANGUL , MAC , OEM , RUSSIAN , SHIFTJIS ,SYMBOL  و

TURKISH . 

Alignmentوسط یا راست چین(، :نوع چینش متن در برچسب )چپ 

Orientation( 208یا  108، 98، 8:چرخش نسبت به صفحه ) درجه 

ColorNormal رنگ متن در حالت:Normal 

ColorHighlight رنگ متن در حالت :Highlight )وقتی ماوس روی آن قرار دارد( 

ColorDisabledرنگ متن در حالت غیرفعال : 

ColorDown رنگ متن در حالت :Down  (شود می)وقتی بر روی آن کلیک 

Enabled)فعال یا عدم فعال بودن )بولین : 

Visible)دیده شدن یا عدم دیده شدن )بولین : 

Xفاصله از سمت چپ صفحه : 

Yفاصله از سمت راست صفحه : 

Width)عرض )پیکسل : 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 319  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Height)طول )پیکسل : 

TooltipText :.متن نمایش دهنده در زمان قرارگیری نشانگر ماوس روی شی 

Cursor عدد شکل نشانگر ماوس: :ARROW , HAND , BLACK_ARROW , 

CROSSHAIR , EXPLORE , HELP , MAGNIFY , MEDIA , MONEY 

, NOTEPAD , PENCIL , PRINTER , SPEAKER  یاUP_ARROW  

ResizeLeftپروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازهابلیت تغییر : ق 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهزمان تغییر  باال دراز  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

HighlightSound( نوع صوت در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس بر روی شی :NONE, 

STANDARD  یاCUSTOM) 

HighlightSoundFile مسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس :

 بر روی شی

ClickSoundشی ر روی : نوع صوت در هنگام کلیک ب(NONE, STANDARD  یا

CUSTOM) 

ClickSoundFileمسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام کلیک بر روی شی : 

Label.GetSize پذیر  دستور امکانپیکسل با این  بر حسبشی برچسب  اندازه: نمایش

 .باشد می شینام است.ورودی دستور 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

Label.GetText متن موجود در  توان می: با استفاده از این دستورLabel  را به دست

 آورد.نام شی ورودی دستور است.

 .باشد می مقدار بازگشتی رشته ای حاوی متن داخل برچسب

Label.IsEnabled وضعیت فعال یا غیرفعال بودن  توانید می: با استفاده از این دستور

 .باشد میبرچسب را بدست آورید. مقدار ورودی نام شی 

 Labelشی  به معنای غیرفعال بودن Falseبه معنای فعال بودن و  Trueمقدار بازگشتی 

 .باشد می
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 320  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Label.IsVisible نمایش یا عدم نمایش  توانید می: با استفاده از این دستورLabel  را

 است. شیدار ورودی نام بدست آورید. مق

 .باشد می Labelبه معنای عدم نمایش  Falseبه  معنای نمایش یا  Trueمقدار بازگشتی 

Label.SetEnabled را فعال یا غیر فعال کنید.ورودی  برچسب دیتوان یم: با این دستور

 .باشد میدستور نام شی و همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

Label.SetPos را به محل دلخواه در صفحه منتقل  برچسب توانید می: با این کد

و عدد  چپ()فاصله از  Xدر قسمت  یریگ یجااین کد نام شی، عددی برای  یها یورودنمایید.

 (.باشد می)فاصله از باال  Yدر  یریگ یجادیگری برای 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Label.SetProperties خصوصیات جدید برای شی  توانید می: با استفاده از این دستور

Label  تعیین نمایید. نام شی و آرایه خصوصیات ) که درLabel.GetProperties  توضیح

 دستور هستند. یها یورودداده شده ( 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Label.SetSize دلخواه خود تغییر  اندازهطول و عرض برچسب را به  توانید می: با این دستور

عددی برای عرض و عددی دیگر برای طول برچسب ، این کد نام شی یها یوروددهید.

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

Label.SetText تغییر متن داخل برچسب به متن دلخواه با این دستور امکان پذیر است :

 .دستورند یها یورود.نام شی و متن مورد نظر 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Label.SetVisible .کنترل نمایش یا عدم نمایش برچسب با این دستور امکان پذیر است :

 .باشد میو عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش شی  شینام ، کد یها یورود

 . نداردمقدار بازگشتی 

ListBox 

و دارای دستورات زیر مجموعه ای   رود یمبه کار  ListBoxبرای کار با شی  ListBoxدستور 

 به شرح زیر است:
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 321  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

ListBox.AddItem یک آیتم جدید به لیست باکس اضافه  توان می: با استفاده از این دستور

رشته به عنوان متن  2دیگر  یها یورود. باشد میتابع نام لیست باکس  یها یورودکرد. یکی از 

 و دیتا خواهند بود

 مقدار بازگشتی عدد مربوط به ردیفی است که آیتم در آنجا قرار گرفته است.

ListBox.DeleteItem این دستور امکان حذف یک آیتم را در لیست باکس به شما :

، به جای ردیف -1.در صورت ورود  دستورند یها یورود.نام شی و ردیف آیتم مورد نظر دهد یم

 .شود میلیست باکس حذف  یها تمیآتمام 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

ListBox.DeselectItemآیتمی را از حالت انتخاب در آورید .نام  توانید میاین دستور  : با

از  ها تمیآتمام ، له جای ردیف -1.در صورت ورود دستورند یها یورودشی و ردیف مورد نظر 

 .شوند میحالت انتخاب خارج 

ListBox.FindItemرا برای شما فراهم  ها تمیآدستور امکان جستجو در میان  : این

و متن برای  هر دو(یا  Text, Dataنوع جستجو )، ردیف برای شروع جستجو، .نام شیکند می

 دستور هستند. یها یورودجستجو 

 که یصورتعدد اولین ردیفی است که متن در آن وارد یافت شده است. در ، مقدار بازگشتی

 .شود میبازگردانده  -1متن یافت نشود یا خطایی صورت گیرد 

ListBox.GetChecked: را  ها تمیآنوع عالمت دار بودن  توانید میاستفاده از این دستور  با

یا  UNCHECKED, CHECKEDبه دست آورید .نام شی و نوع عالمت )

INDETERMINATE) دستور هستند. یها یورود 

 مطابق با نوع عالمت است. یها فیردمقدار بازگشتی جدولی شامل 

ListBox.GetCheckedCountبا تفاوت اینکه  کند میدستور مانند دستور باال عمل  : این

 .گرداند میرا باز  ها فیردتعداد این 

 است. ها فیردمقدار بازگشتی عددی نمایش دهنده تعداد 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 322  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

ListBox.GetCountلیست باکس با استفاده از این دستور به دست  یها تمیآ : تعداد

 .نام شی  ورودی دستور است .دیآ یم

 .باشد می ها تمیآمقدار بازگشتی تعداد 

ListBox.GetItemCheckشود میعالمت یک آیتم خاص با این دستور نمایش داده  : نوع 

 . باشد میردیف  و شمارهنام شی  ، دستور یها یورود.

یا  UNCHECKED , CHECKEDنوع عالمت )مقدار بازگشتی عدد 

INDETERMINATE )باشد می. 

ListBox.GetItemData توانید می: با این دستور Data  .یک آیتم خاص را به دست آورید

 . باشد میردیف  و شمارهنام شی  ، دستور یها یورود

 مورد نظر است. Dataمقدار بازگشتی رشته حاوی 

ListBox.GetItemText متن یک آیتم را به دست آورید.  توانید می: با این دستور

 . باشد میردیف  و شمارهنام شی  ، دستور یها یورود

 است. مقدار بازگشتی رشته حاوی متن آیتم مورد نظر

ListBox.GetPos موقعیت قرارگیری شی لیست باکس را  توانید می: با استفاده از این دستور

.ورودی این تابع شود میچپ محاسبه  و سمتباال  ی گوشهبدست آورید .این موقعیت نسبت به 

 .باشد مینام شی 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

ListBox.GetProperties این دستور خصوصیات شی :ListBox  را در اختیار شما قرار

 . نام شی ورودی تابع است.دهد یم

 : باشد میمقدار بازگشتی آرایه ای شامل موارد زیر 

ObjectName نام شی : 

ListBoxType( نوع لیست باکس :LISTBOX  باCHECKLISTBOX) 

MultipleSelection)وضعیت چند خطه بودن )بولین : 

Sort)وضعیت مرتب سازی )بولین : 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 323  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

VScrollbarودن اسکرول افقی )بولین(: فعال یا غیرفعال ب 

HScrollbar)فعال یا غیرفعال بودن اسکرول عمودی )بولین : 

FontNameنام فونت استفاده شده : 

FontSizeاندازه فونت : 

FontStrikeout فعال یا غیر فعال بودن :strikeout )در تنظیمات فونت )بولین 

FontUnderline فعال یا غیر فعال بودن :underline )در تنظیمات فونت )بولین 

FontAntiAlias فعال یا غیر فعال بودن :anti alias )در تنظیمات فونت )بولین 

FontItalic فعال یا غیر فعال بودن :italic )در تنظیمات فونت )بولین 

FontWeight )آرایه ای متشکل از  به صورت: نوع نوشته )تیرگی متنDONTCARE 

,THIN ,EXTRALIGHT ,LIGHT ,NORMAL ,MEDIUM, SEMIBOLD, 

BOLD, EXTRABOLD  وHEAVY . 

FontScript آرایه ای متشکل از  به صورت: نوع اسکریپت فونتANSI , BALTIC , 

CHINESEBIG5 , DEFAULT , EASTEUROPE , GB2312 , GREEK , 

HANGUL , MAC , OEM , RUSSIAN , SHIFTJIS ,SYMBOL  و

TURKISH . 

TextColor رنگ متن: شماره 

BackgroundColor شماره رنگ پس زمینه : 

Border نوع :Border  بدون(Border ،FLAT  یاSUNKEN) 

ReadOrder)نوع نمایش متن )استاندارد یا راست به چپ : 

Enabled)فعال یا عدم فعال بودن )بولین : 

Visible)دیده شدن یا عدم دیده شدن )بولین : 

Xفاصله از سمت چپ صفحه : 

Yله از سمت راست صفحه: فاص 

Width)عرض )پیکسل : 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 324  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Height)طول )پیکسل : 

TooltipText: .متن نمایش دهنده در زمان قرارگیری نشانگر ماوس روی شی 

Cursor:  عدد شکل نشانگر ماوس :ARROW , HAND , BLACK_ARROW , 

CROSSHAIR , EXPLORE , HELP , MAGNIFY , MEDIA , MONEY 

, NOTEPAD , PENCIL , PRINTER , SPEAKER  یاUP_ARROW  

ResizeLeft پروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop بولین(پروژه  اندازهاز باال در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر( 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

WindowHandle شی: شماره هندل 

ListBox.GetSelectedانتخاب شده را به دست آورید  یها تمیآ توانید میاین دستور  : با

 .ورودی نام شی است .

 انتخاب شده است. یها فیردمقدار بازگشتی جدولی شامل شماره 

ListBox.GetSelectedCount انتخاب شده  یها تمیآ: این دستور با دریافت نام شی تعداد

 .دهد یمرا نمایش 

 انتخاب شده است. های آیتممقدار بازگشتی تعداد 

ListBox.GetSize دستور امکانپیکسل با این  بر حسبشی لیست باکس  اندازه: نمایش 

 .باشد می شیورودی دستور نام  پذیر است.

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

ListBox.GetType:  نوع لیست باکس را به دست  توانید میبا ورود نام شی در این دستور

 آورید.

 . باشد می(  CHECKLISTBOXیا  LISTBOX) 1یا  8مقدار بازگشتی 

ListBox.InsertItem یک آیتم به لیست باکس در محل دلخواه  توانید می: با این دستور

 .دستورند یها یورود Dataمتن و ، ردیف مورد نظر، اضافه کنید .نام شی

www.booknama.com

http://www.vasva3.com/
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=443
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2


 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 325  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 مقدار بازگشتی عدد ردیفی است که آیتم جدید در آن اضافه شده است .

ListBox.IsEnabled وضعیت فعال یا غیرفعال بودن  توانید می: با استفاده از این دستور

 .باشد میرا بدست آورید. مقدار ورودی نام شی  لیست باکس

 ListBoxشی  به معنای غیرفعال بودن Falseبه معنای فعال بودن و  Trueمقدار بازگشتی 

 .باشد می

ListBox.IsItemSelected به  توان می:با این دستور وضعیت انتخاب بودن یک آیتم را

 دستور هستند. یها یورود، دست آورد.نام شی و شماره ردیف برای کنترل

 .باشد میمقدار بازگشتی عبارتی بولین برای نمایش انتخاب شده بودن یا عدم انتخاب آیتم 

ListBox.IsVisible نمایش یا عدم نمایش لیست باکس  توانید می: با استفاده از این دستور

 است. شیدی نام را بدست آورید. مقدار ورو

 .باشد می ListBoxبه معنای عدم نمایش  Falseبه  معنای نمایش یا  Trueمقدار بازگشتی 

ListBox.SelectItem آیتم مورد دلخواهتان را به حالت انتخاب در  توانید می: با این دستور

شماره در  -1.در صورت قرارگیری باشند مینام شی و شماره ردیف ، ها یورودآورید.مقدار 

 .ندیآ یمبه حالت انتخاب در  ها تمیآتمام ، ردیف

 . نداردمقدار بازگشتی 

ListBox.SetEnabled لیست باکس مورد نظر را فعال یا غیر فعال  دیتوان یم: با این دستور

 .باشد میکنید.ورودی دستور نام شی و همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

ListBox.SetItemCheck ی که قابلیت های آیتمحالت دلخواه برای  توانید می: با این دستور

، UNCHECKEDشماره ردیف و نوع حالت )، عالمت خوردن را دارند تعیین نمایید.نام شی

CHECKED  یاINDETERMINATE )باشند میکد  یها یورود. 

ListBox.SetItemData توانید می: با این دستور Data  .یک آیتم خاص را تغییر دهید

 . باشد می جدید Dataردیف و  و شمارهنام شی  ، دستور یها یورود

 . نداردمقدار بازگشتی 
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ListBox.SetItemText یک آیتم خاص را تغییر دهید.  متن توانید می: با این دستور

 . باشد میردیف و رشته ای حاوی متن  و شمارهنام شی  ، دستور یها یورود

 . نداردمقدار بازگشتی 

ListBox.SetPos قرارگیری لیست باکس را تعیین  محل دیتوان یم: با این کد

عدد دیگری برای فاصله از باال  چپ وفاصله از این کد نام شی، عددی  یها یورودنمایید.

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

ListBox.SetPropertiesخصوصیات مورد نظرتان را بر  توانید میاستفاده از این دستور  : با

)این . باشد مینام شی و آرایه خصوصیات جدید ، روی لیست باکس اعمال کنید .ورودی دستور

 توضیح داده شده است.( ListBox.GetPropertiesآرایه در 

ListBox.SetSize دلخواه  اندازهطول و عرض لیست باکس را به  توانید می: با این دستور

عددی برای عرض و عددی دیگر برای طول دکمه ، این کد نام شی یها یورودخود تغییر دهید.

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

ListBox.SetType نوع لیست باکس را تغییر  توانید می: با ورود نام شی در این دستور

 .باشد می( CHECKLISTBOXیا  LISTBOX) 1یا  8دهید.نام شی و 

 . نداردمقدار بازگشتی 

ListBox.SetUpdate فعال و غیرفعال کردن آپدیت لحظه ای )در هنگام انجام عملیات بر :

بولین برای فعال و غیرفعال  و مقدارروی لیست باکس( با این دستور امکان پذیر است.نام شی 

 دستور هستند. یها یورود، کردن این قابلیت

 . نداردمقدار بازگشتی 

ListBox.SetVisible کنترل نمایش یا عدم نمایش لیست باکس با این دستور امکان پذیر :

و عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش شی  شینام ، کد یها یوروداست. 

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 
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Math 

. این تابع دارای دستورات زیر مجموعه ای رود یمبرای انجام عملیات ریاضی به کار  Mathتابع 

 :باشد میبه شرح زیر 

Math.Absقدر مطلق یک عدد را به دست آورید .عدد  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 اولیه ورودی دستور است.

 .باشد میعددی برابر قدر مطلق عدد وارد شده ، مقدار بازگشتی

Math.Acos به  توانید می: کسینوس معکوس )آرک کسینوس( یک عدد را با این دستور

 . 1و  -1ورودی عددی است بین آورید. دست 

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد بر حسب رادیان 

Math.Asin دیآ یم: سینوس معکوس )آرک سینوس( یک عدد هم با این دستور به دست .

 . 1و  -1ورودی عددی است بین 

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد بر حسب رادیان 

Math.Atan ورودی آورید. تانژانت معکوس یک عدد را به دست  توانید می دستور: با این

 . 1و  -1عددی است بین 

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد بر حسب رادیان 

Math.Atan2گرداند میباز  شده رادستور هم تانژانت معکوس دو عدد وارد  : این. 

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد بر حسب رادیان 

Math.Ceilعدد صحیح  نیتر کینزددستور عدد وارد شده به عنوان ورودی را به  : این

 .(کند می)عدد را رو به باال گرد  رساند یم

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد جدید 

Math.Cosورودی عددی بر حسب . کند میدستور امکان محاسبه کسینوس را فراهم  : این

 .باشد میرادیان 

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد محاسبه شده 

Math.Degکند میشده بر حسب رادیان را به درجه تبدیل  عدد وارد، دستور : این. 
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 .باشد میمقدار بازگشتی عدد محاسبه شده بر حسب درجه 

Math.Expورودی تابع عدد مورد نظر است. گرداند میدستور ارزش نمایی عدد را باز  : این. 

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد محاسبه شده 

Math.Floor عدد صحیح  نیتر کینزد: این دستور عدد وارد شده به عنوان ورودی را به

 .(کند می)عدد را رو به پایین گرد  رساند یم

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد جدید 

Math.Frexp عددی مانند  توانید می:با استفاده از این دستورX  را وارد کرده و مقدارM    و

N .را از فرمول زیر بیابید 

X= M * 2
N 

( و عددی صحیح  Mantissa) 1و  8.5عددی بین : مقدار بازگشتی آرایه ای است با مقادیر

(Exponent. ) 

Math.HexColorToNumberگرفته و در  16دستور شماره رنگ را در مبنای  : این

 .گرداند میبر 18مبنای 

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد مربوط به رنگ 

Math.HexToNumber18( به مبنای هگز)16عدد را از مبنای  توانید میاین دستور  : با 

 ( تبدیل کنید.)دسیمال

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد مربوط به رنگ 

Math.Ldexp این دستور برعکس دستور :Math.Frexp  یعنی مقادیر کند میعمل.M و 

N مقدار ، را وارد کردهX .را بدست آورید 

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد محاسبه شده 

Math.Logورودی عدد مورد دهد یملگاریتم عدد را  ی محاسبهدستور به شما امکان  : این.

 .باشد مینظر 

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد محاسبه شده 

www.booknama.com

http://www.vasva3.com/
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=443
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2


 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 329  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Math.Log10به  18در مبنای  ورودی رالگاریتم عدد  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 دست آورید.

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد محاسبه شده 

Math.Maxرا به  تر بزرگدو عدد را مقایسه کنید و عدد  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 .باشند میعدد  2، دستور یها یوروددست آورید.

 است. تر بزرگمقدار بازگشتی عدد 

Math.Min را به  تر کوچکدو عدد را مقایسه کنید و عدد  توانید می: با استفاده از این دستور

 .باشند میعدد  2، دستور یها یوروددست آورید.

 است. تر کوچکمقدار بازگشتی عدد 

Math.Modباقی مانده تقسیمی را به دست آورید .دو عدد  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 دستور هستند. یها یورودصورت و مخرج 

 .باشد میمقدار بازگشتی باقیمانده تقسیم 

Math.Powرساند یمعدد را به توان دلخواه ، :با ورود عدد پایه و توان به عنوان ورودی. 

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد محاسبه شده 

Math.Radکند میعدد وارد شده بر حسب درجه را به رادیان تبدیل ، : این دستور. 

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد محاسبه شده بر حسب رادیان 

Math.Randomدو عددعددی تصادفی بین این ، دستور با ورود عدد شروع و پایان : این 

 .کند میتولید 

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد تصادفی 

Math.RandomSeedمورد استفاده برای تولید عدد تصادفی با استفاده از این دستور  : مقدار

 .شود میتولید 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Math.RGBToNumber( 255و  8سبز )اعدادی بین ، آبی، قرمز یها رنگورود میزان  : با

 عدد رنگ را محاسبه کنید.
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 مقدار بازگشتی عدد رنگ مورد نظر است.

Math.Roundکند می عدد گرد نیتر کینزدعدد را به  توانید میاستفاده از این دستور  : با .

 دستور هستند. یها یورودعدد و تعداد اعشار مورد نیاز برای محاسبه 

 .باشد میمقدار بازگشتی عددی محاسبه شده 

Math.Sinورودی عددی بر حسب . کند میدستور امکان محاسبه سینوس را فراهم  : این

 .باشد میرادیان 

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد محاسبه شده 

Math.Sqrtجذر عدد مورد نیازتان را به دست آورید. توانید میاستفاده از این دستور  : با 

 مقدار بازگشتی جذر عدد وارد شده است.

Math.Tanکند میدستور تانژانت عدد وارد شده بر حسب رادیان را محاسبه  : این. 

 .باشد میمقدار بازگشتی عدد محاسبه شده 

MSI  

به کار  شوند میمشخا  msiی نصب ویندوزی که با پسوند ها فایلاین دستور برای کار با 

که در این کتاب به دلیل خارج بودن  باشد میزیر مجموعه  36. این دستور دارای شامل رود یم

اما چنانچه خوانندگان محترم نیاز به یادگیری این دستور و زیر  میپرداز ینم ها آناز موضوع به 

 www.vasva3.comیعنی  AMSند به انجمن تخصصی توان میمجموعه های آن داشتند 

خود را راجع به این دستور  سؤاالت Autoplay Media Studioمراجعه نمایند و در انجمن 

 .شود میپاسخ داده  سؤاالتزمان به  نیتر عیسرمطرح کنند. شایان ذکر است که در 

Page 

زیر  و دارای دستوراتِ رود یمبرای کار با صفحه های ایجاد شده در پروژه به کار  Pageدستور 

 زیر است: حمجموعه ای با شر

Page.ClickObject کدهای در صفحهمورد نظر  شی: این دستور با گرفتن نام ،On Click 

 .کند میرا اجرا  شیآن 

 . نداردمقدار بازگشتی 
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Page.CreateObject خاصی را در صفحه بسازید.  شی توانید می: با استفاده از این دستور

جدید )دقت  شینام ، درخواستی شیعددی برای مشخا کردن نوع ، این دستور یها یورود

 شیبا اشیاء داخل دیالوگ مشابه نباشد(، جدولی متشکل از خصوصیات  شیداشته باشید نام 

 نوشته شده است.( شیدستورات مربوط به همان در  شیاست.)جدول خصوصیات هر 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Page.DeleteObject دستور استفادهاز این  توانید میمورد نظر از صفحه  شی: برای حذف 

 .باشد می شینام ، کنید .ورودی کد

 . نداردمقدار بازگشتی 

Page.EnumerateObjectsاز این ، : برای بدست آوردن نام تمام اشیاء موجود در صفحه

 دستور باید استفاده نمایید.

در دیالوگ یا  شی. در صورت عدم وجود باشد میآرایه ای متشکل از نام اشیاء ، مقدار بازگشتی

 .شود میبازگردانده  nilبروز مشکل مقدار 

Page.GetFocus که بر روی آن  شی توانید می: با استفاده از این دستورFocus  شده را

 بدست آورید.

 شده خواهد بود. Focusکه بر روی آن  شیمقدار بازگشتی نام 

Page.GetObjectScript : دستورات رویداد مورد نظرتان  توانید میبا استفاده از این دستور

و رویداد مورد نظر  شینام ، دستور یها یورودخاص در صفحه حاضر را بدست آورید. شیدر 

 .باشد می

 .باشد میمقدار بازگشتی رشته ای حاوی دستورات بدست آمده 

Page.GetObjectType را  شینوع ، به عنوان ورودی شی: این دستور با گرفتن نام

 .گرداند میباز

 است. شیمقدار بازگشتی عددی نمایش دهنده نوع 

BUTTON(0) , LABEL(1) , PARAGRAPH(2) , IMAGE(3) , 

FLASH(4) , VIDEO(5) , WEB(6) , INPUT(7) , HOTSPOT(8) , 

LISTBOX(9) , COMBOBOX(10) , PROGRESS(11) , TREE(12) , 

RADIOBUTTON(13) , RICHTEXT(14) , CHECKBOX(15) , 

SLIDESHOW(16) , GRID(17) , PDF(18) , QUICKTIME(19) , 

XBUTTON(20) , PLUGIN(40) 
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Page.GetRadioValue اطالعات مربوط به دکمه  توانید می: با استفاده از این دستور

کد گروه دکمه رادیویی و نوع ، رادیویی انتخاب شده در صفحه را بدست آوردید.ورودی دستور

 .باشد مییا متن آن(  شینام ، Valueداده مورد نیاز )

مقدار بازگشتی رشته ای حاوی نوع داده خواسته شده است  .در صورتی که دکمه رادیویی 

 .شود میانتخاب نشده باشد یا خطایی صورت گرفته باشد رشته ای خالی بازگردانده 

Page.GetSize صفحه حاضر را به پیکسل به دست آورید. اندازه توانید می: با این دستور 

 .باشد می Heightو  Widthقدار بازگشتی آرایه ای متشکل از خانه های م

Page.Jumpبه صفحه دلخواه بروید.نام صفحه ای که  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 نیازمند نمایش آن هستید ورودی دستور است.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Page.Navigateعددی ، صفحه را به صورت ترتیبی باز کنید .ورودی توانید میاین دستور  : با

بازگشت به عقب ، قبلی، بعدی، آخرین، نمایش دهنده نوع پرش صفحه )اولین 5تا  8است بین 

 (.و بازگشت به جلو

 . نداردمقدار بازگشتی 

Page.Print ویدئو در  شیپرینت بگیرید . صفحه حاضراز  توانید می: با استفاده از این دستور

دو متغیر بولین است .یکی نمایش و عدم نمایش دیالوگ ، ها یورود.شود میپرینت نمایش داده ن

 تصویر صفحه با صفحه پرینت شده است. اندازهدیگری یکی کردن ، پرینت قبل از عمل پرینت

 . نداردمقدار بازگشتی 

Page.Redraw روز رسانیه ب)صفحه را کنید اشیاء را دوباره رسم  توانید می: با این دستور 

 کنید(

 . نداردمقدار بازگشتی 

Page.SetFocus خاص  شیبر روی  توانید می: با استفاده از این دستورFocus  .نمایید

انجام  Webو  Flash, input, listbox, combobox, treeفوکوس تنها بر روی اشیاء 

 مورد نظر است. شی.ورودی دستور نام  شود می

 . نداردمقدار بازگشتی 
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 333  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Page.SetObjectScript دستورات خاصی را در رویداد  توانید می: با استفاده از این دستور

و ، رویداد مورد نظر، شینام ، تابع یها یورودموجود در صفحه قرار دهید. شیمورد نظر 

 .باشد میدستورات مورد نیاز 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Page.SetObjectZOrder را تعیین  شینوع چینش  توانید می: با استفاده از این دستور

 , FRONT(0) , BACK(1) , FORWARD(2)نوع چینش )، شینام ، کنید

BACKWARD(3) , INSERT_BEFORE(4 یا )BEHIND(5) ) 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Page.SetRadioValue دکمه رادیویی خاصی را در صفحه به  توانید می: با این دستور

دکمه رادیویی و نوع داده  کد گروه، عبارتند از: متن داده انتخاب شده ها یورودانتخاب درآورید.

(VALUE, OBJECTNAME, TEXT که متن آن در ورودی اول وارد شده.) 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Page.StartTimerشود میمربوط به دیالوگ فعال  شمارنده(تایمر )، : با اجرای این کد 

 .باشد می( تایمر ID)کد .ورودی دستور زمان به میلی ثانیه و 

 .نداردمقدار بازگشتی 

Page.StopTimer تایمر فعال شده با کد قبلی را غیرفعال  توانید می: با استفاده از این دستور

 نمایید.برای این کار کافی است کد تایمر را به عنوان ورودی دستور وارد نمایید.

 .نداردمقدار بازگشتی 

Paragraph 

آن به  ی مجموعهکه دستورات زیر  رود یمبه کار  Paragraphاین دستور برای کار با شی 

 شرح زیر هستند:

Paragraph.GetPos:  پاراگراف" شیموقعیت قرارگیری  توانید میبا استفاده از این دستور" 

.ورودی این شود میچپ محاسبه  و سمتباال  ی گوشهرا بدست آورید .این موقعیت نسبت به 

 . باشد می شیتابع نام 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

Paragraph.GetProperties را در اختیار شما قرار  پاراگراف شی: این دستور خصوصیات

 ورودی تابع است. شی.نام دهد یم
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 334  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 : باشد میمقدار بازگشتی آرایه ای شامل موارد زیر 

Text متن نمایش داده شده : 

ObjectName شی:نام  

FontSizeاندازه فونت : 

FontStrikeout فعال یا غیر فعال بودن :strikeout )در تنظیمات فونت )بولین 

FontUnderline فعال یا غیر فعال بودن :underline )در تنظیمات فونت )بولین 

FontAntiAlias فعال یا غیر فعال بودن :anti alias )در تنظیمات فونت )بولین 

FontItalic فعال یا غیر فعال بودن :italic )در تنظیمات فونت )بولین 

FontWeight( نوع نوشته : )آرایه ای متشکل از  به صورتتیرگی متنDONTCARE 

,THIN ,EXTRALIGHT ,LIGHT ,NORMAL ,MEDIUM, SEMIBOLD, 

BOLD, EXTRABOLD  وHEAVY . 

FontScript آرایه ای متشکل از  به صورت: نوع اسکریپت فونتANSI , BALTIC , 

CHINESEBIG5 , DEFAULT , EASTEUROPE , GB2312 , GREEK , 

HANGUL , MAC , OEM , RUSSIAN , SHIFTJIS ,SYMBOL  و

TURKISH . 

BGStyle :8  نمایش دهنده حالت  1یا(SOLID  یاTRANSPARENT ) 

BGColor که یصورت:رنگ پس زمینه در BGStyle  باشد 1برابر 

BorderStyle :8  بدون  1یا (Border  یاSolid Border ) 

BorderColor عدد رنگ:Border 

ScrollStyle:8  ساده یا سفارشی( –)نوع اسکرول  1یا 

SkinFile که یصورت:مسیر اسکرول استفاده شده در ScrollStyle  باشد. 1برابر 

ScrollHorizontal غیرفعال ، فعال، نشان دهنده نوع اسکرول افقی )خودکار 2تا  8:عدد بین

) 
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 335  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

ScrollVertical غیرفعال ، فعال، عمودی)خودکارنشان دهنده نوع اسکرول  2تا  8: عدد بین

) 

Alignmentوسط یا راست چین(، :نوع چینش متن )چپ 

ColorNormal رنگ متن در حالت:Normal 

ColorHighlight رنگ متن در حالت :Highlight )وقتی ماوس روی آن قرار دارد( 

ColorDisabledرنگ متن در حالت غیرفعال : 

ColorDown رنگ متن در حالت :Down (شود میی بر روی آن کلیک )وقت 

Enabled)فعال یا عدم فعال بودن )بولین : 

Visible)دیده شدن یا عدم دیده شدن )بولین : 

Xفاصله از سمت چپ صفحه : 

Yفاصله از سمت راست صفحه : 

Width)عرض )پیکسل : 

Height)طول )پیکسل : 

TooltipText : شیمتن نمایش دهنده در زمان قرارگیری نشانگر ماوس روی. 

Cursor عدد شکل نشانگر ماوس: :ARROW , HAND , BLACK_ARROW , 

CROSSHAIR , EXPLORE , HELP , MAGNIFY , MEDIA , MONEY 

, NOTEPAD , PENCIL , PRINTER , SPEAKER  یاUP_ARROW  

ResizeLeft پروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهاز باال  در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهر از پایین در زمان تغیی اندازه: قابلیت تغییر 

HighlightSound شی: نوع صوت در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس بر روی (NONE , 

STANDARD  یاCUSTOM ) 
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 336  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

HighlightSoundFile مسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس :

 شیبر روی 

ClickSound شی: نوع صوت در هنگام کلیک بر روی(NONE , STANDARD  یا

CUSTOM ) 

ClickSoundFile شی: مسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام کلیک بر روی 

Paragraph.GetScrollPos به دست آورید.نام موقعیت اسکرول را  توانید می:با این دستور

بودن این محل اسکرول عمودی و با  True.با  دستورند یها یورودشی و مقداری بولین 

False  شود یمبودن آن اسکرول افقی نمایش داده. 

 .باشد میمقدار بازگشتی محل اسکرول 

Paragraph.GetScrollRange کمترین و بیشترین مقدار اسکرول با استفاده از این دستور:

 . دستورند یها یورودو نوع اسکرول )بولین(  شینام  .دیآ یمبه دست 

 است. Minو  Maxمقدار بازگشتی آرایه ای دو عضوی با اعضای 

Paragraph.GetSize دستور امکانپیکسل با این  بر حسبپاراگراف  شی اندازه: نمایش 

 .باشد می شی پذیر است.ورودی دستور نام 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

Paragraph.GetText پاراگراف را به  شیمتن موجود در  توان می: با استفاده از این دستور

 ورودی دستور است. شیدست آورد.نام 

 .باشد می مقدار بازگشتی رشته ای حاوی متن داخل

Paragraph.IsEnabled وضعیت فعال یا غیرفعال بودن  توانید می: با استفاده از این دستور

 .باشد می شیپاراگراف را بدست آورید. مقدار ورودی نام  شی

 پاراگراف به معنای غیرفعال بودن Falseبه معنای فعال بودن و  Trueمقدار بازگشتی 

 .باشد می

Paragraph.IsVisible شینمایش یا عدم نمایش  توانید می: با استفاده از این دستور 

 است. شیپاراگراف را بدست آورید. مقدار ورودی نام 

 .باشد میه معنای عدم نمایش پاراگراف ب Falseبه  معنای نمایش یا  Trueمقدار بازگشتی 
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 337  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Paragraph.SetEnabled را فعال یا غیر فعال  پاراگراف  دیتوان یم: با این دستور

 .باشد میو همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن  شیکنید.ورودی دستور نام 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

Paragraph.SetPos را به محل دلخواه در صفحه منتقل  پاراگراف توانید می: با این کد

)فاصله از چپ ( و  Xدر قسمت  یریگ یجا، عددی برای شیاین کد نام  یها یورود نمایید.

 (.باشد می)فاصله از باال  Yدر  یریگ یجاعدد دیگری برای 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Paragraph.SetProperties شیخصوصیات جدید برای  توانید می: با استفاده از این دستور 

 Paragraph.GetPropertiesو آرایه خصوصیات ) که در  شیتعیین نمایید. نام  پاراگراف

 دستور هستند. یها یورودتوضیح داده شده ( 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Paragraph.SetScrollPos اسکرول را به محل مورد نظر  توانید می:با استفاده از این دستور

برای  falseبرای عمودی و  trueعدد جایگاه مورد نظر و نوع اسکرول )، شید.نام منتقل نمایی

 .دستورند یها یورود )افقی 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Paragraph.SetSize دلخواه  اندازهپاراگراف را به  شیطول و عرض  توانید می: با این دستور

عددی برای عرض و عددی دیگر برای طول ، شیاین کد نام  یها یورودخود تغییر دهید.

 .باشد میپاراگراف 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Paragraph.SetText تغییر متن پاراگراف به متن دلخواه با این دستور امکان پذیر است :

 .دستورند یها یورودو متن مورد نظر  شی.نام 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Paragraph.SetVisible کنترل نمایش یا عدم نمایش پاراگراف با این دستور امکان پذیر :

 شیو عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش  شینام ، کد یها یوروداست. 

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 
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 338  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

PDF 

دستورات آن به شرح زیر  ی مجموعهکه زیر  رود یمبه کار  PDFتابع برای کار با شی  این

 :باشد می

PDF.GetFile:  مسیر فایل بارگذاری شده در شی را به  توانید میبا استفاده از این دستور

 ورودی دستور است. PDFدست آورید. نام شی 

 .باشد میمقدار بازگشتی مسیر یا آدرس اینترنتی فایل بارگذاری شده 

PDF.GetPos شیموقعیت قرارگیری  توانید می: با استفاده از این دستورPDF  را بدست

 . باشد میآورید .ورودی این تابع نام شی 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

PDF.GetPropertiesبا ورود نام شی  توانید میاستفاده از این دستور  : باPDF  خصوصیات

 دستور نام شی است. باشید. ورودیتیار داشته اخرا در آن 

 ای است با اعضای زیر :مقدار بازگشتی آرایه 

ObjectNameشی : نام 

File: فایل استفاده شده در شی 

ShowScrollbarsنمایش اسکرول )بولین( : وضعیت 

ShowToolbarبولین(تولبار نمایش  : وضعیت( 

ShowBorderنمایش  : وضعیتBorder )بولین( 

Layoutراست و دو دو ستون سمت ، تک ستون، تک صفحه، نمایش فایل )پیش فرض : نوع

 ستون سمت چپ (

Page(بند انگشتیمارک یا  بوک صفحات )معمولی، : حالت 

Viewنمایش صفحات : نوع 

ViewOffsetعدد : ViewOffset تنظیم شده در خصوصیات شی 

Enabled)فعال یا عدم فعال بودن )بولین : 

Visible)دیده شدن یا عدم دیده شدن )بولین : 

Xفاصله از سمت چپ صفحه : 

Y :فاصله از سمت راست صفحه 
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 339  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Width)عرض )پیکسل : 

Height)طول )پیکسل : 

ResizeLeft پروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهزمان تغییر   درباالاز  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

HighlightSound( نوع صوت در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس بر روی شی :NONE , 

STANDARD  یاCUSTOM ) 

HighlightSoundFile هنگام قرارگیری نشانگر ماوس : مسیر فایل صوتی پخش شونده در

 بر روی شی

WindowHandle شی: شماره هندل 

PDF.GetSize شی  اندازه: نمایشPDF پذیر  دستور امکانپیکسل با این  بر حسب

 .باشد می شی است.ورودی دستور نام 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

PDF.GoToPage: آن صفحه را  توانید میورود نام شی و عدد مربوط به صفحه مورد نظر  با

 به نمایش در آورید.

 . نداردمقدار بازگشتی 

PDF.IsEnabled وضعیت فعال یا غیرفعال بودن شی  توانید می: با استفاده از این دستور

PDF  باشد میرا بدست آورید. مقدار ورودی نام شی. 

 .باشد می شی به معنای غیرفعال بودن Falseبه معنای فعال بودن و  Trueمقدار بازگشتی 

PDF.IsVisible وضعیت نمایش یا عدم نمایش شی  توانید می: با استفاده از این دستور

PDF  است. شیرا بدست آورید. مقدار ورودی نام 

 .باشد میبه معنای عدم نمایش  Falseبه  معنای نمایش یا  Trueمقدار بازگشتی 

PDF.LoadFileفایل جدیدی را در شی بارگذاری  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 .دستورند یها یورودنمایید.نام شی و مسیر فایل 

 . نداردمقدار بازگشتی 
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 340  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

PDF.Navigateبه صفحات دلخواه پرش داشته باشد.نام  توانید میاستفاده از این دستور  : با

، صفحه قبلی، صفحه قبل، نوع پرش )اولین صفحه، آخرین صفحه،صفحه بعد و شمارهشی 

 دستور هستند. یها یورودصفحه بعدی( 

 . نداردمقدار بازگشتی 

PDF.Print فایل  توانید می:با استفاده از این دستورPDF . دستور  یها یورودرا چاپ کنید

صفحه اتمام آن  و مقداری بولین برای مشخا کردن وضعیت ، صفحه شروع پرینت، نام شی

 با صفحه است . اندازههمسان سازی 

 . نداردمقدار بازگشتی 

PDF.PrintWithDialogدستور هم امکان چاپ  : اینPDF  با تفاوت اینکه  دهد یمرا

ورودی دستور فقط نام شی است و با اجرای این دستور پنجره تنظیمات پرینت نمایش داده 

 .شود می

 . نداردمقدار بازگشتی 

PDF.SetEnabled شی دیتوان یم: با این دستور PDF .ورودی  را فعال یا غیر فعال کنید

 .باشد میدستور نام شی و همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

PDF.SetNamedDestآن قسمت را به نمایش  توانید میوارد کردن نام محل مورد نظر  : با

 .مقدار بازگشتی ندارد.دستورند یها یوروددر آورید .نام شی و رشته مورد نظر 

PDF.SetPos شی توانید می: با این کد PDF را به محل دلخواه در صفحه منتقل

فاصله از چپ و باال این کد نام شی، اعدادی برای مشخا کردن میزان  یها یورودنمایید.

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

PDF.SetPropertiesخصوصیات جدیدی برای شی  توانید میاستفاده از این دستور  : با

PDF  شی و آرایه خصوصیات )که در  کنید. ناماعمالPDF.GetProperties  توضیح داده

 .دستورند یها یورود( شده

 . ندارد مقدار بازگشتی 

PDF.SetSize طول و عرض شی  توانید می: با این دستورPDF  دلخواه خود  اندازهرا به

این کد نام شی، عددی برای عرض و عددی دیگر برای طول شی  یها یورودتغییر دهید.

 .باشد می
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 . نداردمقدار بازگشتی 

PDF.SetVisible کنترل نمایش یا عدم نمایش شی :PDF  .با این دستور امکان پذیر است

 .باشد میو عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش شی  شیکد، نام  یها یورود

 . نداردمقدار بازگشتی 

PDF.SetZoomScroll: بزرگ نماییقسمتی از شی را  توانید میبا استفاده از این دستور 

 .دستورند یها یورود، مکان افقی و عمودی بزرگ نماییکنید .نام شی، میزان 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Plugin 

آن به شرح  ی مجموعهکه دستورات زیر  روند یماین تابع برای کار با اشیای افزونه ای به کار 

 :باشند میزیر 

Plugin.GetPos موقعیت قرارگیری شی پالگین را بدست  توانید می: با استفاده از این دستور

.ورودی این دستور نام شود میچپ محاسبه  و سمتباال  ی گوشهآورید .این موقعیت نسبت به 

 .باشد میشی 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

Plugin.GetSize پذیر است.ورودی دستور  دستور امکانشی پالگین با این  اندازه: نمایش

 .باشد می شینام 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

Plugin.IsEnabled وضعیت فعال یا غیرفعال بودن شی  توانید می: با استفاده از این دستور

 .باشد میپالگین را بدست آورید. مقدار ورودی نام شی 

 .باشد می شیبه معنای غیرفعال بودن  Falseبه معنای فعال بودن و  Trueمقدار بازگشتی 

Plugin.IsVisible وضعیت نمایش یا عدم نمایش شی  توانید می: با استفاده از این دستور

 است. شیپالگین را بدست آورید. مقدار ورودی نام 

 .باشد میبه معنای عدم نمایش شی  Falseبه  معنای نمایش یا   Trueمقدار بازگشتی

Plugin.SetEnabled شی پالگین را فعال یا غیر فعال کنید.ورودی  دیتوان یم: با این دستور

 .باشد میدستور نام شی و همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن 

 .  نداردمقدار بازگشتی 
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Plugin.SetPos را به محل دلخواه در صفحه منتقل  شی پالگین توانید می: با این کد

فاصله از چپ و عدد دیگری برای فاصله از باال این کد نام شی، عددی برای  یها یورودنمایید.

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

Plugin.SetSize دلخواه خود  اندازهطول و عرض شی پالگین را به  توانید می: با این دستور

عددی برای عرض و عددی دیگر برای طول شی ، این کد نام شی یها یورود تغییر دهید.

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

Plugin.SetVisible کنترل نمایش یا عدم نمایش شی پالگین با این دستور امکان پذیر :

و عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش شی  شیکد، نام  یها یوروداست. 

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

Progress 

آن به شرح  ی مجموعهکه دستورات زیر  رود یمبه کار  Progressاین دستور برای کار با شی 

 :باشند میزیر 

Progress.GetCurrentPos موقعیت فعلی )میزان  توانید می: با استفاده از این دستور

 پیشرفت( پروگرس را به دست آورید.نام شی ورودی دستور است.

 مقدار بازگشتی عددی است نمایش دهنده میزان پیشرفت.

Progress.GetPosشی موقعیت قرارگیری  توانید میه از این دستور : با استفادProgress  را

.ورودی این شود میچپ محاسبه  و سمتباال  ی گوشهبدست آورید .این موقعیت نسبت به 

 .باشد میدستور نام شی 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

Progress.GetProperties این دستور امکان به دست آوردن خصوصیات یک شی :

Progress  است..نام شی ورودی دستور  دهد یمرا به شما 

 مقدار بازگشتی آرایه ای با متغیرهای زیر است :

ObjectName نام شی : 

Text متن نمایش داده شده : 
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FontNameنام فونت : 

FontSizeاندازه فونت : 

FontStrikeout فعال یا غیر فعال بودن :strikeout )در تنظیمات فونت )بولین 

FontUnderline فعال یا غیر فعال بودن :underline )در تنظیمات فونت )بولین 

FontAntiAlias فعال یا غیر فعال بودن :anti alias )در تنظیمات فونت )بولین 

FontItalic فعال یا غیر فعال بودن :italic )در تنظیمات فونت )بولین 

FontWeight )آرایه ای متشکل از  به صورت: نوع نوشته )تیرگی متنDONTCARE 

,THIN ,EXTRALIGHT ,LIGHT ,NORMAL ,MEDIUM, SEMIBOLD, 

BOLD, EXTRABOLD  وHEAVY . 

FontScript آرایه ای متشکل از  به صورت: نوع اسکریپت فونتANSI , BALTIC , 

CHINESEBIG5 , DEFAULT , EASTEUROPE , GB2312 , GREEK , 

HANGUL , MAC , OEM , RUSSIAN , SHIFTJIS ,SYMBOL  و

TURKISH . 

Style( شی )ظاهر( استیل :BARS  یاSMOOTH) 

Orientation)نوع پر شدن شی )افقی یا عمودی : 

MinRangeموقعیت ابتدایی : 

MaxRangeموقعیت انتهایی : 

Step برای( استفاده توسط : میزان پرشProgress.StepIt) 

UseCustomColors)وضعیت استفاده از رنگ اختصاصی )بولین : 

BarColorشماره رنگ قسمت پیش رونده : 

BackgroundColor شماره رنگ پس زمینه : 

TextColor شماره رنگ متن : 

XPStyle لیاست: وضعیت XP )بولین( 

Enabled)فعال یا عدم فعال بودن )بولین : 

Visible)دیده شدن یا عدم دیده شدن )بولین : 

Xفاصله از سمت چپ صفحه : 

Yفاصله از سمت راست صفحه : 
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Width)عرض )پیکسل : 

Height)طول )پیکسل : 

ResizeLeft پروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهاز باال در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

WindowHandle شی: شماره هندل 

Progress.GetRange:  این دستور محدوده عملکردProgress  ورودی  گرداند میرا باز.

 .باشد میدستور نام شی 

 . Endو  Beginمقدار بازگشتی آرایه ای است با دو عضو 

Progress.GetSize شی  اندازه: نمایشProgress دستور امکانپیکسل با این  بر حسب 

 .باشد می شی پذیر است.ورودی دستور نام 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، بازگشتی دستورمقدار 

Progress.GetText متن موجود در  توان می: با استفاده از این دستورProgress  را به

 دست آورد.نام شی ورودی دستور است.

 .باشد میمقدار بازگشتی رشته ای حاوی متن داخل نوار 

Progress.IsEnabledوضعیت فعال یا غیرفعال بودن  توانید میاده از این دستور : با استف

 .باشد میرا بدست آورید. مقدار ورودی نام شی  Progress شی

 Progressشی  به معنای غیرفعال بودن Falseبه معنای فعال بودن و  Trueمقدار بازگشتی 

 .باشد می

Progress.IsVisible نمایش یا عدم شی توانید می: با استفاده از این دستور Progress  را

 است. شیبدست آورید. مقدار ورودی نام 

  Progress شیبه معنای عدم نمایش  Falseبه  معنای نمایش یا  Trueمقدار بازگشتی 

 .باشد می

Progress.SetCurrentPos:  محل جدیدی برای نوار  توانید میبا استفاده از این دستور

 دستور هستند. یها یورودشی و عدد محل مورد نظر پیش رونده تعیین نمایید. نام 

 .  نداردمقدار بازگشتی 
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Progress.SetEnabled دیتوان یم: با این دستور Progress  را فعال یا غیر فعال

 .باشد میکنید.ورودی دستور نام شی و همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

Progress.SetPos را به محل دلخواه در صفحه منتقل  برچسب توانید می: با این کد

)فاصله از چپ( و عدد  Xدر قسمت  یریگ یجااین کد نام شی، عددی برای  یها یورودنمایید.

 (.باشد می)فاصله از باال  Yدر  یریگ یجادیگری برای 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Progress.SetProperties خصوصیات جدید برای شی  توانید می: با استفاده از این دستور

Label  تعیین نمایید. نام شی و آرایه خصوصیات ) که درProgress.GetProperties 

 دستور هستند. یها یورودتوضیح داده شده ( 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Progress.SetRange محدوده عملکرد  توانید میاین دستور : باProgress  .را تعیین نمایید

 دستور هستند. یها یورودعدد ابتدا و عدد انتها ، نام شی

 . نداردمقدار بازگشتی 

Progress.SetSize طول و عرض توانید می: با این دستور Progress  دلخواه  اندازهرا به

عددی برای عرض و عددی دیگر برای طول شی ، این کد نام شی یها یورودخود تغییر دهید.

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

Progress.SetStep اندازه پیشرفت در( نوار  یها گام توانید می: با استفاده از این دستور(

 دستور هستند. یها یورودرا تعیین نمایید.نام شی و مقدار پرش  رونده شیپ

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Progress.SetText تغییر متن داخل :Progress  به متن دلخواه با این دستور امکان پذیر

 .دستورند یها یوروداست .نام شی و متن مورد نظر 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Progress.SetVisible کنترل نمایش یا عدم نمایش پروگرس با این دستور امکان پذیر :

و عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش شی  شینام ، کد یها یوروداست. 

 .باشد می
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 . نداردمقدار بازگشتی 

Progress.StepIt لهیبه وسرا  ها گامنوار را به اندازه یک گام ) توانید می: با این دستور 

Progress.SetStep تنظیم نمایید.( پیش ببرید.نام شی ورودی دستور است. توانید می 

 . نداردمقدار بازگشتی 

 RadioButton 

و دارای دستورات زیر مجموعه  شود میبه کار گرفته  RadioButtonاین تابع برای کار با شی 

 :باشد میای به شرح زیر 

RadioButton.GetChecked:  عالمت دار یا عالمت دار  توانید میبا استفاده از این دستور

 .باشد مینبودن شی رادیویی را به دست آورید.ورودی این دستور نام شی 

به معنای عدم عالمت  falseبه معنای عالمت دار و   trueمقدار بازگشتی عبارتی است بولین؛

 .باشد میدار بودن شی 

RadioButton.GetPos ارگیری شی رادیویی موقعیت قر توانید می: با استفاده از این دستور

.ورودی این شود میچپ محاسبه  و سمتباال  ی گوشهرا بدست آورید .این موقعیت نسبت به 

 .باشد میتابع نام شی 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

RadioButton.GetProperties شی خصوصیات  توانید می: با استفاده از این دستور

Label  . را به دست آورید. نام شی ورودی دستور است 

 مقدار بازگشتی آرایه ای با متغیرهای زیر است :

ObjectNameشی  : نام 

GroupID:  شمارهID 

Value مقدار :Value  

Checked: )نوع عالمت )عالمت دار بودن یا نبودن 

Textنمایش داده شده  : متن 

FontNameنام فونت استفاده شده : 

FontSizeاندازه فونت : 

FontStrikeout فعال یا غیر فعال بودن :strikeout )در تنظیمات فونت )بولین 
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FontUnderline فعال یا غیر فعال بودن :underline )در تنظیمات فونت )بولین 

FontAntiAlias فعال یا غیر فعال بودن :anti alias )در تنظیمات فونت )بولین 

FontItalic غیر فعال بودن : فعال یاitalic )در تنظیمات فونت )بولین 

FontWeight )آرایه ای متشکل از  صورت به: نوع نوشته )تیرگی متنDONTCARE, 

THIN, EXTRALIGHT, LIGHT, NORMAL, MEDIUM, SEMIBOLD, 

BOLD, EXTRABOLD  وHEAVY. 

FontScript آرایه ای متشکل از  به صورت: نوع اسکریپت فونتANSI , BALTIC , 

CHINESEBIG5 , DEFAULT , EASTEUROPE , GB2312 , GREEK , 

HANGUL , MAC , OEM , RUSSIAN , SHIFTJIS ,SYMBOL  و

TURKISH . 

TextAlignment:  چینش متن 

ButtonAlignmentمحل قرار گیری دکمه رادیویی  : 

ReadOrderنوع نمایش متن : 

ColorNormal رنگ متن در حالت :Normal 

ColorHighlight رنگ متن در حالت :Highlight )وقتی ماوس روی آن قرار دارد( 

ColorDisabledرنگ متن در حالت غیرفعال : 

ColorDown رنگ متن در حالت :Down  (شود می)وقتی بر روی آن کلیک 

Enabled)فعال یا عدم فعال بودن )بولین : 

Visible)دیده شدن یا عدم دیده شدن )بولین : 

Xله از سمت چپ صفحه: فاص 

Yفاصله از سمت راست صفحه : 

Width)عرض )پیکسل : 

Height)طول )پیکسل : 

TooltipText : .متن نمایش دهنده در زمان قرارگیری نشانگر ماوس روی شی 

Cursor عدد شکل نشانگر ماوس: :ARROW , HAND , BLACK_ARROW , 

CROSSHAIR , EXPLORE , HELP , MAGNIFY , MEDIA , MONEY 

, NOTEPAD , PENCIL , PRINTER , SPEAKER  یاUP_ARROW  
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 348  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

ResizeLeft پروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهاز باال در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

HighlightSound( نوع صوت در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس بر روی شی :NONE, 

STANDARD  یاCUSTOM) 

HighlightSoundFileه در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس : مسیر فایل صوتی پخش شوند

 بر روی شی

ClickSound( نوع صوت در هنگام کلیک بر روی شی :NONE, STANDARD  یا

CUSTOM) 

ClickSoundFileمسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام کلیک بر روی شی : 

RadioButton.GetSize پذیر  دستور امکانپیکسل با این  بر حسبشی  اندازه: نمایش

 است. شی رادیوییورودی دستور نام  است.

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

RadioButton.GetText متن موجود در شی را به دست  توانید می: با استفاده از این دستور

 ورودی دستور است.، .نام شیدیآور

 .باشد می شیمقدار بازگشتی رشته ای حاوی متن داخل 

RadioButton.IsEnabled وضعیت فعال یا غیرفعال  توانید می: با استفاده از این دستور

 .باشد میبودن شی رادیویی را بدست آورید. مقدار ورودی نام شی 

 شی رادیویی به معنای غیرفعال بودن Falseبه معنای فعال بودن و  Trueمقدار بازگشتی 

 .باشد می

RadioButton.IsVisible نمایش یا عدم نمایش شی  توانید می: با استفاده از این دستور

 است. شیرادیویی در صفحه را بدست آورید. مقدار ورودی نام 

 .باشد میبه معنای عدم نمایش  Falseبه  معنای نمایش یا  Trueمقدار بازگشتی 

RadioButton.SetChecked یک دکمه رادیویی را  توانید می: با استفاده از این دستور

مقدار وردی نام شی و نمایید. عالمت دار کنید یا عالمت از حالت عالمت دار بودن خارج 

 برای از برداشتن عالمت است(  Falseبرای عالمت دار کردن و  Trueمتغیری بولین )
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 .  نداردمقدار بازگشتی 

RadioButton.SetEnabled را فعال یا غیر فعال  رادیویی دکمه دیتوان یم: با این دستور

 .باشد میکنید.ورودی دستور نام شی و همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

RadioButton.SetPos را به محل دلخواه در صفحه منتقل  برچسب توانید می: با این کد

چپ  از سمت)فاصله  Xدر قسمت  یریگ یجااین کد نام شی، عددی برای  یها یورودنمایید.

 (.باشد می)فاصله از باالی صفحه  Yدر  یریگ یجاصفحه( و عدد دیگری برای 

 . نداردمقدار بازگشتی 

RadioButton.SetProperties خصوصیات جدید برای  توانید می: با استفاده از این دستور

 RadioButton.GetPropertiesنمایید. نام شی و آرایه خصوصیات ) که در  شی تعیین

 دستور هستند. یها یورودتوضیح داده شده ( 

 . نداردمقدار بازگشتی 

RadioButton.SetSize اندازهطول و عرض شی رادیویی را به  توانید می: با این دستور 

عددی برای عرض و عددی دیگر برای ، این کد نام شی یها یوروددلخواه خود تغییر دهید.

 .باشد میطول شی 

 . نداردمقدار بازگشتی 

RadioButton.SetText تغییر متن شی رادیویی با این دستور امکان پذیر است .نام شی و :

 دستور هستند. یها یورودمتن مورد نظر 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

RadioButton.SetVisible کنترل نمایش یا عدم نمایش دکمه رادیویی با این دستور :

و عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش  شینام ، کد یها یورودامکان پذیر است. 

 .باشد میشی 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Registry 

دستوراتی  ی مجموعهو دارای زیر  رود یمبرای کار با رجیستری ویندوز به کار  Registryتابع 

 :باشد میبه شرح زیر 
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Registry.CreateKey:   توانید میبا استفاده از این دستور ( یک کلید"key" در )

رجیستری ایجاد نمایید. مقدار ورودی  شماره کلید اصلی برای ایجاد کلید در آن و نام کلید 

 .باشد می

REG_NONE , REG_SZ , REG_EXPAND_SZ , REG_BINARY , REG_DWORD , 

REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN , REG_DWORD_BIG_ENDIAN , REG_LINK 

, REG_MULTI_SZ , REG_RESOURCE_LIST , 

REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR , 

REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST  

 . نداردمقدار بازگشتی 

 مثال:

Registry.CreateKey(HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\\My Application"); 

Registry.DeleteKey:  توانید میبا استفاده از این دستور هم ( یک کلید"key" را از )

 .باشد میشماره کلید و نام کلید ، رجیستری حذف نمایید. مقدار ورودی

 . نداردمقدار بازگشتی 

Registry.DeleteValue یک مقدار را از داخل یک کلید  توانید می: با استفاده از این دستور

دستور  یها یورودنام کلید و مقدار مورد دلخواه ، حذف نمایید. شماره )یا نام( کلید اصلی

 هستند .

 . نداردمقدار بازگشتی 

Registry.DoesKeyExist:  این دستور امکان کنترل وجود یا عدم وجود یک کلید را به

 .دستورند یها یورود. شماره کلید اصلی و نام کلید مورد نظر دهد یم شما

 است. مقدار بازگشتی متغیری بولین

Registry.GetAccess:  میزان دسترسی به رجیستری را  توانید میبا استفاده از این دستور

 است:نام کلید و نوع دسترسی ، نام کلید اصلی، دستور یها یورودکنترل نمایید. 

ACCESS_READ , ACCESS_WRITE , ACCESS_ENUMERATE,ACCESS_ALL  

 است. مقدار بازگشتی متغیری بولین
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 351  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Registry.GetKeyNames یها یورود .گرداند می: این دستور نام کلید های زیرشاخه را بر 

 به دست آوردن کلید های آن دارید هستند. ،دستور نام کلید اصلی و نام کلیدی که نیاز به

 .شود میبازگردانده  nilمقدار بازگشتی آرایه ای است. در صورت عدم وجود کلید یا بروز خطا 

Registry.GetValue مقدار خاصی را از کلید مورد نظر  توانید میاز این دستور  استفاده: با

 مورد نظر هستند. یها یورودمقدار مورد نظر ، نام کلید ، به دست آورید .نام کلید اصلی

 .باشد میمقدار بازگشتی رشته 

Registry.GetValueNames این دستور مقادیر موجود در یک کلید را باز :

 دستور شماره کلید اصلی و نام کلید است.  یها یورود.گرداند می

مقدار بازگشتی آرایه ای است متشکل از نام مقادیر موجود در کلید.در صورت عدم وجود مقدار 

 .شود میبازگردانده  nilیا بروز خطا 

Registry.GetValueType یها یورود.دیآ یم: نوع مقادیر موجود با این دستور به دست 

 نام کلید و مقدار مورد نظر است. ، دستور شماره کلید اصلی

 :مقدار بازگشتی عددی است نمایش دهنده نوع مقدار

REG_NONE , REG_SZ , REG_EXPAND_SZ , REG_BINARY , REG_DWORD , 

REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN , REG_DWORD_BIG_ENDIAN , REG_LINK 

, REG_MULTI_SZ , REG_RESOURCE_LIST , 

REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR , 

REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST  

Registry.SetValue مقداری را در کلید مورد نظر ایجاد  توانید میدستور : با استفاده از این

عبارت مورد نظر برای ذخیره و  نام مقدار، ،نام کلید)ها( ، کرده یا تغییر دهید.شماره کلید اصلی

 دستور هستند. یها یورودنوع مقدار 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

 مثال:

Registry.SetValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\\My Application", 

"MyValue", "My Data", REG_SZ); 
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 352  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

RichText 

دستورات  ی مجموعه. این تابع دارای میکن یماز این تابع استفاده  RichTextبرای کار با شی 

 زیر است.

RichText.CanPasteاین : ( دستور وضعیت فعال بودن قابلیت چسباندنPaste)  کردن

 ورودی دستور است. شینام  .دهد یمرا نمایش  RichText شیمتن در 

 مقدار بازگشتی متغیری است بولین .

RichText.CanUndoدستور وضعیت فعال بودن بازگشت تغییرات به مرحله قبل را  : این

 است. شی.ورودی دستور نام دهد یمنشان 

  مقدار بازگشتی متغیری است بولین .

RichText.Copyکند میرا مهیا  "کلیپ بورد"دستور امکان کپی متن انتخاب شده به  : این .

 است . شیورودی دستور نام 

 مقدار بازگشتی رشته است.

RichText.Cut( این دستور امکان بریدن :Cut متن انتخاب شده به )"را مهیا  "کلیپ بورد

 است . شی. ورودی دستور نام کند می

 مقدار بازگشتی رشته است.

RichText.Delete ورودی دستور نام کند میرا حذف  شی: این دستور متن انتخاب شده در .

 است . شی

 . نداردمقدار بازگشتی 

RichText.EmptyUndoBufferحافظه مربوط به  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 است.ورودی دستور  شیرا خالی کنید .نام  Undoعملیات 

 . نداردمقدار بازگشتی 

RichText.FindText این دستور جستجو در متن:RichText  را برای شما امکان پذیر

به معنای ابتدای متن(  1ابتدای محل جستجو )، شیرشته برای جستجو در ، شی.نام کند می
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 353  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

وضعیت حساس بودن به بزرگی و کوچکی حروف و ، به معنای انتهای متن( -1انتهای جستجو )

 دستور هستند. یها یورودوضعیت جستجو)جستجوی عین عبارت یا عبارات همسان( 

)ابتدای عبارت یافت شده و انتهای  Endو  Startمقدار بازگشتی آرایه ای است با متغیرهای 

 .شود میبازگردانده  nilآن .( در صورت پیدا نشدن متن 

RichText.GetLineمتن آن ، و شماره خط به عنوان ورودی شیدستور با گرفتن نام  : این

 .گرداند میرا باز 

 مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی متن خطا مورد نظر.

RichText.GetParagraphFormat این دستور فرمت پاراگراف انتخاب شده را باز :

بودن نمایش فرمت قسمت انتخاب شده یا کل  و وضعیت  فعال RichText شینام . گرداند می

 دستور هستند. یها یورودمتن 

 : زیر مقدار بازگشتی آرایه ای است با متغیرهای

Bulleted, StartIndent, RightIndent, Offset, Alignment, Tabs,  

SpaceBefore, SpaceAfter, LineSpacing, LineSpacingRule,  

BorderSpace ,BorderWidth , Borders 

RichText.GetPos شیموقعیت قرارگیری  توانید می: با استفاده از این دستور RichText 

 .باشد می شیرا بدست آورید .ورودی این تابع نام 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

RichText.GetProperties شی: این دستور خصوصیات Rich Text  را در اختیار شما

 ورودی تابع است. شی.نام دهد یمقرار 

 : باشد میمقدار بازگشتی آرایه ای شامل موارد زیر 

ObjectNameشی : نام  

Text متن نمایش داده شده : 

RawRTF: Raw )متن )فرمت داخلی 

VScrollbar بولین(افقی : وضعیت فعال بودن اسکرول( 

HScrollbar اسکرول عمودی )بولین(: وضعیت فعال بودن 
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 354  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Transparent شی: وضعیت شفاف بودن پس زمینه 

BackgroundColor: رنگ پس زمینه شماره 

Border نوع :Border  بدون(Border  یاSUNKEN)  

ReadOrder)نوع نمایش متن )استاندارد یا راست به چپ : 

ReadOnlyوضعیت : ( قابل نوشتن روی متنtrue فقط )خواندن متن 

AutoDetectURLخودکار آدرس وب : تشخیا 

ShowContextMenuنمایش منو راست کلیک : وضعیت 

Enabled)فعال یا عدم فعال بودن )بولین : 

Visible)دیده شدن یا عدم دیده شدن )بولین : 

Xفاصله از سمت چپ صفحه : 

Yفاصله از سمت راست صفحه : 

Width)عرض )پیکسل : 

Height)طول )پیکسل : 

TooltipText:  شیمتن نمایش دهنده در زمان قرارگیری نشانگر ماوس روی. 

Cursor: و یا نام ثابت آن عدد شکل نشانگر ماوس: 

ARROW , HAND , BLACK_ARROW , CROSSHAIR , EXPLORE , 

HELP , MAGNIFY , MEDIA , MONEY , NOTEPAD , PENCIL , 

PRINTER , SPEAKER یا UP_ARROW 

ResizeLeft پروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهزمان تغییر  باال دراز  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهز پایین در زمان تغییر ا اندازه: قابلیت تغییر 

WindowHandleشیهندل  : شماره 
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RichText.GetSelection این دستور امکان به دست آوردن محل متن انتخاب شده را به :

 ورودی دستور است. شی.نام دهد یمشما 

)محل ابتدا و انتهای متن انتخاب  End و  Startمقدار بازگشتی آرایه ای است با دو متغیر 

 شده(

RichText.GetSelectionFormat این دستور فرمت عبارت انتخاب شده را باز :

 ورودی دستور است. شی.نام گرداند می

  .بولین، عددی و رشته ایمقدار بازگشتی آرایه ای است با متغیرهای 

 بولین :

AllCaps , AutoBackColor , AutoColor , Bold , Disabled ,  Emboss , 

Hidden , Imprint , Italic , Link , Outline , Protected , Revised , 

Shadow , SmallCaps , StrikeOut, SubScript, SuperScript 

 عددی:

 Underline, Height , YOffset , TextColor , CharacterSet , 

PitchAndFamily , Weight , Spacing , BackColor , LCID , Kerning , 

Style , UnderlineType , Animation , RevAuthor 

 رشته

: FaceName 

RichText.GetSize شی اندازه: نمایش RichText دستور امکانپیکسل با این  بر حسب 

 .باشد می شینام پذیر است.ورودی دستور 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

 

RichText.GetTextمتن موجود در  توانید میاستفاده از این دستور  : باRichText  را به

 دستور هستند. یها یورود RAWو وضعیت  شینام آورید. دست 

 .باشد می شیمقدار بازگشتی رشته ای حاوی متن داخل 

RichText.GetTextLengthدهد یمطول متن داخل آن را به شما ، شیورود نام  : با. 

 است. شیمقدار بازگشتی تعداد کاراکترهای موجود در 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 356  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

RichText.IsEnabled را بدست  شیوضعیت فعال بودن  توانید می: با استفاده از این دستور

 .باشد می شیآورید. مقدار ورودی نام 

 شی به معنای غیرفعال بودن Falseبه معنای فعال بودن و  Trueمقدار بازگشتی 

RichText باشد می. 

RichText.IsVisible نمایش یا عدم نمایش  توانید می: با استفاده از این دستور

RichText است. شیبدست آورید. مقدار ورودی نام  را 

 .است RichTextبه معنای عدم نمایش  falseبه  معنای نمایش یا  Trueمقدار بازگشتی 

RichText.LoadFromFile ورودی  شی: این دستور فایل با مسیر داده شده را در

 .کند یمبارگذاری 

 . نداردمقدار بازگشتی 

RichText.Paste شیمتن موجود در  کلیپ بورد را در  توانید می:با استفاده از این دستور 

 قرار دهید.

 . نداردمقدار بازگشتی 

RichText.SaveToFileرا در یک فایل  شیدستور امکان ذخیره متن داخل  : اینRTF 

 و مسیر فایل برای ذخیره ورودی دستور است . شی . نامدهد یم

 . نداردمقدار بازگشتی 

RichText.ScrollLines و  شیبه چند خط بعد یا قبل بروید .نام  توانید می: با این دستور

 دستور هستند. یها یورود( تعداد خطوط )منفی به معنای حرکت به سوی باال

 . نداردمقدار بازگشتی 

RichText.ScrollToLineنام گذارد یمدستور امکان رفتن به خط خاص را در اختیار  : این.

 دستور هستند . یها یورودو خط مورد نظر  شی

 . نداردمقدار بازگشتی 

RichText.SetEnabled شی دیتوان یم: با این دستور RichText  را فعال یا غیر فعال

 .باشد میو همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن  شیکنید.ورودی دستور نام 

 .  نداردمقدار بازگشتی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 357  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

RichText.SetParagraphFormatفرمت پاراگراف  توانید میاستفاده از این دستور  : با

( ورودی زیر و آرایه مربوط )با متغیرهای شینام  را تغییر دهید. شیمتن انتخاب شده در 

 دستور هستند.

 متغیرهای آرایه:

Bulleted,  StartIndent, RightIndent, Offset, Alignment,Tabs,  
SpaceBefore , SpaceAfter , LineSpacing , LineSpacingRule ,  
BorderSpace, BorderWidth, Borders 

 . نداردمقدار بازگشتی 

RichText.SetPos را به محل دلخواه در صفحه منتقل  شی توانید می: با این کد

عدد دیگری برای فاصله از باال  چپ وفاصله از ، عددی برای شیاین کد نام  یها یورودنمایید.

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

RichText.SetProperties شیخصوصیات جدید برای  توانید می: با استفاده از این دستور 

 RichText.GetPropertiesو آرایه خصوصیات ) که در  شیتعیین نمایید. نام  پاراگراف

 دستور هستند. یها یورودتوضیح داده شده ( 

 . نداردمقدار بازگشتی 

RichText.SetSelectionرا  شیقسمتی از متن داخل  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 هستند. ها یورودابتدای محل انتخاب و انتهای آن ، شیبه انتخاب در آورید.نام 

 . نداردمقدار بازگشتی 

RichText.SetSelectionFormatفرمت متن انتخاب  توانید میاستفاده از این دستور  : با

مات در و وضعیت اعمال تغییرات )کل کل زیر(آرایه )با متغیرهای ، شیشده را تغییر دهید.نام 

 ناحیه انتخاب شده یا فقط کاراکترهای انتخاب شده( ورودی دستور هستند.

 بولین :

 AllCaps , AutoBackColor , AutoColor , Bold , Disabled ,  Emboss , 

Hidden , Imprint , Italic , Link , Outline , Protected , Revised , 

Shadow , SmallCaps , StrikeOut, SubScript, SuperScript 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 358  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 عددی:

 Underline, Height , YOffset , TextColor , CharacterSet , 

PitchAndFamily , Weight , Spacing , BackColor , LCID , Kerning , 

Style , UnderlineType , Animation , RevAuthor 

 رشته:

 FaceName 

 . نداردمقدار بازگشتی 

RichText.SetSize شیض طول و عر توانید می: با این دستور RichText  اندازهرا به 

عددی برای عرض و عددی دیگر برای ، شیاین کد نام  یها یورود دلخواه خود تغییر دهید.

 .باشد می شیطول 

 . نداردمقدار بازگشتی 

RichText.SetTextشی : تغییر متن RichText  به متن دلخواه با این دستور امکان پذیر

 .دستورند یها یورود RawRTFمتن مورد نظر و وضعیت ، شیاست .نام 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

RichText.SetVisible کنترل نمایش یا عدم نمایش :RichText  با این دستور امکان

 شیو عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش  شینام ، کد یها یورودپذیر است. 

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

RichText.Undo:   تغییرات را به یک مرحله قبل  توانید میبا استفاده از این دستور

 .باشد می شیبازگردانید.ورودی نام 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Service 

بپردازید توجه داشته باشید که  ویندوز یها سیسروبا کار  توانید می Serviceبا استفاده از تابع 

نیاز دارد و حتی ممکن  ها آنویندوز و عملکرد  یها سیسروکار با این دستورات به آگاهی از 

است بی اطالعی شما از این موضوع موجب صدمه زدن به سیستم عامل شود پس در استفاده از 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 359  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

که شرح  باشد میاین تابع با احتیاط عمل کنید. این دستور دارای زیر مجموعه ای از دستورات 

 در زیر آمده است: ها آن

Service.Continueمتوقف کرده بودید قبالًسرویسی را که  توانید میفاده از دستور است : با ،

 Servicesو سربرگ  Windows Task Managerاز طریق  ها سیسروبه راه بیندازید )

 دستور هستند. یها یورود.(  نام نمایش داده شده برای سرویس و کلید آن  اند مشاهدهقابل 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Service.Create :یک سرویس جدید را ایجاد و اجرا  توانید میاستفاده از این دستور  با

نام کلید ، نام برای نمایش، مسیر فایل مربوط به سرویس: دستور عبارتند از یها یورودنمایید. 

،  LocalSystem مقدار بولین برای اجازه اجرا در اکانت، نوع سرویس، کاراکتر( 256)حداکثر 

 ییها سیسرونام گروه،  تگ گروه، نام ، نوع خطا در صورت عدم اجرا، نوع شروع به کار سرویس

نام اکانتی که سرویس باید در آن اجرا شود ، که نیاز است قبل از سرویس ایجاد شده اجرا شوند

 و کلمه عبور .

  . ندارد مقدار بازگشتی 

 نوع سرویس:

WIN32_OWN_PROCESS, WIN32_SHARE_PROCESS, 

KERNEL_DRIVER یا   LE_SYSTEM_DRIVER 

 :نوع شروع به کار سرویس

BOOT_START, SYSTEM_START, AUTO_START, 

DEMAND_START یا   DISABLED  

 :نوع خطا

ERROR_IGNORE, ERROR_NORMAL, ERROR_SEVERE یا  

ERROR_CRITICAL  

Service.Deleteنام نمایش نمایید. یک سرویس را حذف  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 دستور هستند. یها یورودداده شده برای سرویس و کلید آن  

  . ندارد مقدار بازگشتی 

www.booknama.com

http://www.vasva3.com/
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=443
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2


 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 360  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Service.Pauseنام نمایش داده . دهد یمدستور امکان متوقف کردن سرویس را به شما  : این

 دستور هستند. یها یورودشده برای سرویس و کلید آن  

  . ندارد مقدار بازگشتی 

Service.Query نام نمایش . دیآ یم: نوع فعالیت سرویس در سیستم با این دستور به دست

 .دستورند یها یورودداده شده برای سرویس و کلید 

 مقدار بازگشتی عددی است نمایش دهنده نوع فعالیت سرویس 

SERVICE_NOT_FOUND, SERVICE_STOPPED, 

SERVICE_START_PENDING, SERVICE_STOP_PENDING, 

SERVICE_RUNNING, SERVICE_CONTINUE_PENDING, 

SERVICE_PAUSE_PENDING, SERVICE_PAUSED, 

SERVICE_ERROR 

Service.Startنام  ، دستور یها یورودبه کار یک سرویس با این دستور ممکن است . : شروع

 مورد نیاز برای شروع به کار هستند. یها آرگومانکلید آن  و ، نمایش داده شده برای سرویس

  . ندارد مقدار بازگشتی 

Service.Stopنام  یک سرویس را به طور کامل متوقف کنید. توانید میاستفاده از این  : با  ).

 ها یورودکلید آن و بیشترین زمان برای انتظار توقف سرویس  ، نمایش داده شده برای سرویس

 هستند.

 .ندارد مقدار بازگشتی 

Shell 

( برای یک فایل اجرایی، حذف Shortcutاز این تابع برای انجام کارهایی نظر ایجاد میانبر)

ان تابع به  ی مجموعه. دستورات زیر شود میمیانبر، اجرای فایل با روشی خاص و ... استفاده 

 شرح زیر است: 

Shell.CreateShortcut:  میانبر از فایل دلخواه خود ایجاد  توانید میبا استفاده از این دستور

 نمایید.مقادیر ورودی شامل موارد زیر هستند.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 361  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

شاخه ای که ، فایل یها آرگومان، مسیر کامل فایل مورد نظر، توضیحات، محل قرارگیری میانبر

نوع نمایش صفحه در ، شماره آیکون موجود در فایل، مسیر آیکون، فایل باید روی آن کار کند

 و آرایه ای حاوی کلیدهای میانبر برای اجرا .، فایلهنگام اجرای 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Shell.DeleteShortcut حذف میانبر با این دستور امکان پذیر است .شاخه و توضیحات :

 دستور هستند. یها یورودمیانبر 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Shell.Executeشود میاستفاده از این دستور عملیات خاصی بر روی فایل یا فولدر انجام  : با .

، Windows Explorerباز کردن در ، معمولی باز کردننوع عملیات ) ، مسیر فایل )یا فولدر(

، شاخه ای که فایل باید روی آن کار کند، آرگومان مورد نیاز ، با ویرایشگر و پرینت( باز کردن

و مقدار بولین برای انتظار   عدم انتظار برای اتمام کار  ، هنگام اجرا نوع نمایش صفحه در

 دستور هستند. یها یورود

باشد و عدد  falseبرابر  WaitForReturnدر صورتی که  باشد میمقدار بازگشتی عدد صفر 

 بودن آن. Trueبازگشتی انجام عملیات در صورت  

Shell.GetFolderشاخه مورد نظرتان را با این دستور به دست آورید. مقدار ورودی  : مسیر

 : باشد مینام شاخه 

FONTS , MYMUSIC , MYMUSIC_COMMON , MYPICTURES , 

MYPICTURES_COMMON , MYVIDEOS , 

MYVIDEOS_COMMON , DESKTOP , DESKTOP_COMMON , 

STARTMENU , STARTMENU_COMMON , 

STARTMENUPROGRAMS , 

STARTMENUPROGRAMS_COMMON , STARTUP , 

STARTUP_COMMON , COMMONFILES , PROGRAMFILES , 

MYDOCUMENTS , COMMON_DOCUMENTS , 

APPLICATIONDATA , APPLICATIONDATA_LOCAL , 

APPLICATIONDATA_COMMON 

 مقدار بازگشتی رشته ای حاوی مسیر شاخه است.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 362  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

SlideShow 

که دستورات زیر مجموعه آن به شرح  رود یمبه کار  SlideShowاین تابع برای کار با شی 

 زیر است:

SlideShow.AddSlideاضافه  "اسالید شو" شییک اسالید به  توانید میاین دستور  : با

آخرین اسالید(  1-مسیر تصویر و محل قرار گیری در میان اسالیدها ) ،شینمایید .نام 

 دستور هستند. یها یورود

 عدد مربوط به جایگاه اسالید اضافه شده است.مقدار بازگشتی 

SlideShow.DeleteSlideاسالید مورد  توانید میو شما ره اسالید  شیوارد کردن نام  : با

 نمایید.نظرتان را حذف 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

SlideShow.FillFromFolderتصاویر یک شاخه را به  توانید میاستفاده از این دستور  : با

مقدار بولین برای خالی کردن یا نکردن ، مسیر شاخه، شینام نمایید. اضافه  "شواسالید "داخل 

قبل از اضافه کردن تصاویر و مقداری بولین برای فعال یا غیرفعال کردن افزودن تصاویر از  شی

 دستور هستند. یها یورود  ها شاخهزیر 

 . نداردمقدار بازگشتی 

SlideShow.GetCurrentSlide دیآ یم: شماره اسالید حاضر با این دستور به دست .

 است . شیورودی دستور نام 

 . باشد میمقدار بازگشتی شماره اسالید 

SlideShow.GetImagePath نام . گرداند می: این دستور مسیر تصویر یک اسالید را باز

 .دستورند یها یورودو شماره اسالید  شی

 بازگشتی رشته ای است حاوی مسیر تصویر .مقدار 

SlideShow.GetPos بدست  را شیموقعیت قرارگیری  توانید می: با استفاده از این دستور

 .باشد می "اسالید شو" شیآورید .ورودی این دستور نام 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 363  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

SlideShow.GetProperties شیخصوصیات  توانید می: با استفاده از این دستور l  را به

 ورودی دستور است .  شیدست آورید. نام 

 مقدار بازگشتی آرایه ای با متغیرهای زیر است :

 ObjectNameشی : نام 

ImageFilesای شامل مسیر تصاویر : آرایه 

BackgroundStyleنوع : ( نمایش پس زمینهSOLID  یاTRANSPARENT) 

BackgroundColorرنگ پس زمینه : شماره 

BorderStyle : نمایشنوع Border 

BorderColor رنگ :Border 

Interval)مدت زمان نمایش هر اسالید )میلی ثانیه : 

AutoStart( نوع شروع اسالیدها :true اتوماتیک ،false )دستی 

ResizeMode شیتصاویر برای قرارگیری در  اندازه: نوع تغییر 

NoEnlarge(شیکل  پر کردنبرای نوع نمایش تصویر )وسط یا  : بولین 

Loop بولین( دهایاسال: تکرار( 

Shuffle نوع نمایش :( اسالیدهاtrue  ،تصادفیfalse )متوالی 

Transitions)نمایش افکت )بولین : 

Enabled)فعال یا عدم فعال بودن )بولین : 

Visible بولین(: دیده شدن یا عدم دیده شدن( 

Xفاصله از سمت چپ صفحه : 

Yفاصله از سمت راست صفحه : 

Width)عرض )پیکسل : 

Height)طول )پیکسل : 

TooltipText:  شیمتن نمایش دهنده در زمان قرارگیری نشانگر ماوس روی. 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 364  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Cursor عدد شکل نشانگر ماوس: :ARROW , HAND , BLACK_ARROW , 

CROSSHAIR , EXPLORE , HELP , MAGNIFY , MEDIA , MONEY 

, NOTEPAD , PENCIL , PRINTER , SPEAKER  یاUP_ARROW  

ResizeLeft پروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTopپروژه )بولین( اندازهزمان تغییر  باال دراز  اندازه : قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

HighlightSound شی: نوع صوت در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس بر روی (NONE, 

STANDARD  یاCUSTOM) 

HighlightSoundFileخش شونده در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس : مسیر فایل صوتی پ

 شیبر روی 

ClickSound شی: نوع صوت در هنگام کلیک بر روی (NONE, STANDARD  یا

CUSTOM) 

ClickSoundFile شی: مسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام کلیک بر روی 

SlideShow.GetSize پذیر  دستور امکانپیکسل با این  بر حسب شی اندازه: نمایش

 .باشد می شینام است.ورودی دستور 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

SlideShow.GetSlideCount نام گرداند می: این دستور تعداد اسالیدهای موجود را باز .

 ورودی دستور است. شی

 . باشد میمقدار بازگشتی تعداد اسالیدها 

SlideShow.GoToSlideاسالید خاص را به نمایش در آورید .نام  توانید میاین دستور  : با

 است.دستور  یها یورودو شماره اسالید  شی

 . ندارد مقدار بازگشتی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 365  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

SlideShow.IsEnabled وضعیت فعال یا غیرفعال بودن  توانید می: با استفاده از این دستور

 .باشد می شیرا بدست آورید. مقدار ورودی نام  شی

 .باشد می شی به معنای غیرفعال بودن falseبه معنای فعال بودن و  true مقدار بازگشتی 

SlideShow.IsVisible وضعیت نمایش یا عدم نمایش  توانید می: با استفاده از این دستور

 است. شیرا بدست آورید. مقدار ورودی نام  شی

 .باشد میبه معنای عدم نمایش  falseبه  معنای نمایش یا   trueبازگشتیمقدار 

SlideShow.Navigate به اسالید دلخواه پرش داشته  توانید می: با استفاده از این دستور

صفحه ، صفحه قبل، نوع پرش )اولین صفحه، آخرین صفحه،صفحه بعد و شماره شیباشد.نام 

 دستور هستند. یها یورودصفحه بعدی( ، قبلی

 . نداردمقدار بازگشتی 

SlideShow.Pauseشینام است. در نمایش اسالیدها با این دستور امکان پذیر  : مکث 

 .باشد میورودی دستور 

 . نداردمقدار بازگشتی 

SlideShow.Playباشد میورودی دستور  شینام . دهد یمرا نمایش  دهایدستور اسال : این. 

 . نداردمقدار بازگشتی 

SlideShow.SetEnabled را فعال یا غیر فعال  "شواسالید " شی دیتوان یم: با این دستور

 .باشد میو همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن  شیکنید.ورودی دستور نام 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

SlideShow.SetPos را به محل دلخواه در صفحه منتقل  شی توانید می: با این کد

فاصله از چپ و باال ، اعدادی برای مشخا کردن میزان شیاین کد نام  یها یورودنمایید.

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

SlideShow.SetProperties خصوصیات جدیدی برای  توانید می: با استفاده از این دستور

 SlideShow.GetPropertiesو آرایه خصوصیات )که در  شی کنید. ناماعمال  PDF شی

 .دستورند یها یورود( توضیح داده شده
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 366  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

SlideShow.SetSize به اندازه دلخواه خود  را شیطول و عرض  توانید می: با این دستور

 شیعددی برای عرض و عددی دیگر برای طول ، شیاین کد نام  یها یورودتغییر دهید.

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

SlideShow.SetVisible با این دستور امکان پذیر  شی: کنترل نمایش یا عدم نمایش

 شیو عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش  شینام ، کد یها یوروداست. 

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

StatusDlg 

این تابع برای نمایش یک کادر وضعیت برای انجام کارهایی همانند کپی، استخراج فایل فشرده 

 این تابع به شرح زیر است: ی مجموعه. دستورات زیر رود یمو ... به کار 

StatusDlg.GetAutoSize: ی خودکار کادر  اندازهStatusDlg غیر یا  )اتوماتیک

 .دیآ یماین دستور به دست  اتوماتیک( با

بر روی اتوماتیک تنظیم شده باشد و  که یصورتدر   Trueعبارتی است بولین.، مقدار بازگشتی

 بالعکس.

StatusDlg.GetMeterPosپیشرفت نوار  ، میزان: با این دستورStatusDlg  را به دست

 آورید.

 .شود میبازگردانده  1-. در صورت بروز خطا باشد میمقدار بازگشتی محل فعلی نوار 

StatusDlg.Hideدستور  : اینStatusDlg  کند میرا محو. 

 . نداردمقدار بازگشتی 

StatusDlg.IsCancelledدستور وضعیت لغو شدن  : اینStatusDlg  کند میرا کنترل. 

 مقدار بازگشتی عبارتی است بولین نمایش دهنده وضعیت .

StatusDlg.SetAutoSize :ی خودکار کادر  اندازهStatusDlg این دستور تعیین  با

 .اندازهورودی مقداری است بولین برای تعیین  .شود می

 . نداردمقدار بازگشتی 

StatusDlg.SetCancelled( را در )کنسلدستور امکان تعیین وضعیت دکمه لغو  : این

StatusDlg  ورودی مقداری است بولین برای تعیین وضعیت.دهد یمرا . 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 367  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 . نداردمقدار بازگشتی 

StatusDlg.SetMessage پیغام خود را بر روی  توانید می: با این دستورStatusDlg 

 ورودی دستور رشته حاوی پیغام است.دهید. نمایش 

 . نداردمقدار بازگشتی 

StatusDlg.SetMeterPosموقعیت نوار  توانید میاین دستور  : باStatusDlg  را تعیین

 ت.اسکنید .عدد محل مورد نظر ورودی دستور 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

StatusDlg.SetMeterRange محدوده نوار  توانید می:با این دستورStatusDlg  را تعیین

(و عددی برای انتهای این محدوده  8یا مساوی  تر بزرگعددی برای ابتدا ) ها یورودکنید . 

 .باشند می(  65534از  تر کوچک)

 . ندارد مقدار بازگشتی 

StatusDlg.SetStatusText :وضعیت  متن توانید میStatusDlg  را با این دستور تغییر

 دهید. رشته حاوی متن ورودی دستور است.

 . ندارد مقدار بازگشتی 

StatusDlg.SetTitleعنوان  توانید میاین دستور هم  : باStatusDlg  را تغییر دهید. رشته

 حاوی عنوان ورودی دستور است.

 . ندارد گشتی مقدار باز

StatusDlg.Show این دستور :StatusDlg  دهد یمرا نمایش. 

 . نداردمقدار بازگشتی 

StatusDlg.ShowCancelButtonدکمه لغو را به  توانید میاستفاده از این دستور  : با

نمایش در آورده یا حذف نمایید.مقدار بولین برای نمایش یا عدم نمایش دکمه ورودی دستور 

 است.

 . نداردمقدار بازگشتی 

StatusDlg.ShowProgressMeterدستور اجازه کنترل نمایش یا عدم نمایش نوار  : این

 .دهد یمرا توسط ورودی بولین به شما 

 . نداردمقدار بازگشتی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 368  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

String 

. دستورات زیر مجموعه این ردیگ یماین تابع برای کار با متغیرهای رشته ای مورد استفاده قرار 

 به شرح زیر است:تابع 

String.AbbreviateFilePath مسیر  دهد یم: این دستور امکان خالصه کردن مسیر را.

 هستند. ها یورودکامل و حداکثر تعداد کاراکترها پس از خالصه کردن 

 مقدار بازگشتی رشته ای حاوی مسیر کوتاه شده است.

String.Asc کد اسکی کاراکتر مورد نظر را به دست آورید  توانید می: با استفاده از این دستور

 .کاراکتر ورودی دستور است.

 .باشد میمقدار بازگشتی کد اسکی )عدد( 

String.Char یعنی کد اسکی را گرفته و  کند می: این دستور برعکس دستور باال عمل.

 .گرداند میکاراکتر را باز

 مقدار بازگشتی رشته حاوی کاراکتر مورد نظر است.

String.Compare را با هم مقایسه  ها آن: این دستور دو رشته را به عنوان ورودی گرفته و

 .کند می

بودن متن  تر کوچک"است که به ترتیب نشان دهنده  1یا  8، 1-مقدار بازگشتی یکی از اعداد 

 .باشند می "بودن متن  تر بزرگبرابر بودن متون و ، اول

 . ترند بزرگمتون فارسی همیشه ، فارسی با انگلیسیقابل ذکر است که در مقایسه متون 

String.CompareFileVersions این دستور دو نسخه )ورژن( ورودی را با هم مقایسه :

 . کند می

بودن ورژن  تر کوچک"است که به ترتیب نشان دهنده  1یا  8، 1-مقدار بازگشتی یکی از اعداد 

 .باشند می "بودن ورژن دوم  تر کوچکها و  برابر بودن ورژن، اول

String.CompareNoCase این دستور هم مانند :String.Compare  با  کند میعمل

 ندارد. یریدستور تأثتفاوت اینکه بزرگ یا کوچک بودن حروف در این 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 369  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

String.Concat رشته دومی به انتهای کند می: این دستور دو رشته ورودی را با هم ادغام( .

 (شود میرشته اول متصل 

 مقدار بازگشتی رشته ای است حاصل از ادغام دو رشته ورودی .

String.Find درون یک رشته کلمه ای را جستجو نمایید.  توانید می: با استفاده از این دستور

محل شروع جستجو ، باشد میرشته )کلمه( ای که نیاز به پیدا کردن آن در متن ، رشته اصلی

 دستور هستند. یها یوروددر رشته و حساسیت به حروف کوچک و بزرگ 

-مقدار بازگشتی موقعیت ابتدای کلمه در متن است .در صورت عدم وجود کلمه در متن مقدار 

 . شود میبازگردانده  1

String.GetFormattedSize عدد حجم را بر حسب  توانید می: با استفاده از این دستور

 تبدیل نمایید. یا گیگابایتمگابایت ، ایت وارد نموده و به کیلو بایتب

 .باشد میحجم بر حسب نوع درخواست شما ، مقدار بازگشتی

String.Left به مقدار مورد نیاز از کاراکترهای سمت چپ  توانید می: با استفاده از این دستور

 دستور هستند. یها یورودیک رشته جدا کنید. رشته و تعداد مورد نیاز شما 

 مقدار بازگشتی رشته ای جدید است.

String.Length گرداند می: این دستور رشته ای را به عنوان ورودی گرفته و طول آن را باز. 

 مقدار بازگشتی تعداد کاراکترهای موجود در رشته است.

String.Lower کند می: این دستور تمام حروف رشته ورودی را به حروف کوچک تبدیل. 

 مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی متن با حروف کوچک.

String.MakePath: ( این دستور با گرفتن آرایه حاوی متغیرهایDrive, Folder, 

Filename  وExtension کند یم( مسیر فایل را درست. 

 مقدار بازگشتی مسیر فایل بر اساس مقادیر ورودی است.

String.Mid از قسمتی از متن به تعداد مورد دلخواه  توانید می:با استفاده از این دستور

 .باشند میمحل شروع و تعداد کاراکتر مورد نیاز ، رشته ها یورودکاراکتر جدا کنید .

 .باشد میمقدار بازگشتی متن جداشده 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 370  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

String.Repeat رشته  دهد یم:این دستور امکان تکرار یک متن را به تعداد مورد نیاز به شما.

 دستور هستند. یها یورودو تعداد تکرار 

 مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی متن اولیه به تعداد مورد نیاز .

String.Replace کلمه مورد نظرتان را جایگزین کلمه  توانید می:با استفاده از این دستور

ینی و مقداری کلمه برای جایگز، کلمه)رشته(  برای جستجو، دیگری در متن کنید.رشته اصلی

 دستور هستند. یها یورودبولین برای تعیین حساسیت به حروف کوچک و بزرگ 

 . باشد میمقدار بازگشتی رشته حاوی متن جدید 

String.ReverseFind این دستور مشابه:String.Find  با تفاوت اینکه  کند میعمل

 . دهد یمجستجو را از انتها انجام 

 مقدار بازگشتی موقعیت ابتدای کلمه در متن از سمت راست است 

String.Right به مقدار مورد نیاز از کاراکترهای سمت  توانید می: با استفاده از این دستور

 دستور هستند. یها یورودراست )انتهای(یک رشته جدا کنید. رشته و تعداد مورد نیاز شما 

 مقدار بازگشتی رشته ای جدید است.

String.SplitPath این دستور نیز برعکس دستور:String.MakePath  به  کند میعمل .

مختلف باز  یها آدرساین صورت که مسیر را به عنوان ورودی دریافت و آرایه ای  حاوی 

 گرداند می

   Extensionو   Drive , Folder , Filenameمقدار بازگشتی آرایه ای است با متغیرهای 

String.ToNumber ورودی رشته کند می:این دستور امکان تبدیل یک رشته به عدد را مهیا.

 .باشد می

 8مقدار ، . در صورتی که کاراکتر غیر عددی در ورودی باشد باشد میمقدار بازگشتی عدد 

 .شود میبازگردانده 

String.TrimLeft :کلمه یا فضای خالی را از رشته حذف  ، حرف ، این دستور از سمت چپ

 دستور هستند. یها یورود. رشته اصلی و عبارت مورد نظر کند یم

 مقدار بازگشتی رشته ای حاوی  متن جدید است .
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 371  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

String.TrimRight)کلمه یا فضای خالی را از  ، حرف ، : این دستور از سمت راست )انتها

 دستور هستند. یها یورود. رشته اصلی و عبارت مورد نظر کند یمرشته حذف 

 بازگشتی رشته ای حاوی  متن جدید است .مقدار 

String.Upper کند می: این دستور تمام حروف رشته ورودی را به حروف بزرگ تبدیل. 

 مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی متن با حروف بزرگ.

System 

زبان پیش فرض، اطالعات کاربر، ، هایی نظر به دست آوردن ساعت و تاریخبرای کار تابعاین از 

. مجموعه شود میاطالعات سیستم، انجام تنظیماتی بر روی سیستم عامل و ... استفاده 

 دستورات موجود در این تابع به شرح زیر است: 

System.EnumerateProcesses اجرا در سیستم  در حالپروسه  توان می: با این دستور

 عامل را به دست آورد.

 اجرا . در حالمقدار بازگشتی آرایه ای است حاوی پروسه های 

System.GetDate تاریخ سیستم را به دست آورید.مقدار  توانید می: با استفاده از این دستور

 سال و ...( ، ماه، روز، اروپا، ورودی عددی نشان دهنده نوع تاریخ درخواستی )آمریکا

 مقدار بازگشتی رشته حاوی تاریخ است .

System.GetDefaultLangID این دستور کد زبان پیش فرض و زبان دوم ویندوز را باز :

 .گرداند یم

  Secondaryو  Primaryمقدار بازگشتی آرایه ای است با متغیرهای 

 مثال:

tLangID = System.GetDefaultLangID(); 

 

LangID = tLangID.Primary; 

 .باشد می 9و کد زبان انگلیسی  41نکته: کد زبان فارسی  

System.GetDisplayInfoدهد یمدستور اطالعات صفحه نمایش را در اختیار قرار  : این. 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 372  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 . ColorDepthو  Width ،Heightمقدار بازگشتی آرایه ای است با متغیرهای 

System.GetLANInfoاطالعات مربوط به  توانید میاستفاده از این دستور  : با

Lan(Local Area Network) . را به دست آورید 

 .Host ،Domain ،User ،IP ،NIC مقدار بازگشتی آرایه ای است با متغیرهای

System.GetMemoryInfo اطالعات مربوط به حافظه  توانید می: با استفاده از این دستور

 آورید.را به دست 

،  AvailablePageFile ، AvailableRAMغیرهای مقدار بازگشتی آرایه ای است با مت

AvailableVirtual ،MemoryLoad ،TotalPageFile ،TotalRAM ،

TotalVirtual )بر حسب مگابایت( 

System.GetMousePositionمقدار گرداند میدستور موقعیت نشان گر ماوس را باز  : این .

( یا گوشه  Trueگوشه پنجره )ورودی متغیری بولین است برای تنظیم محاسبه فاصله از 

 (Falseصفحه نمایش )

 .Yو X مقدار بازگشتی آرایه ای است با متغیرهای 

System.GetOSName:  ویندوز ، 0نام ویندوز )ویندوز  توانید میبا استفاده از این دستور

XP  را به دست آورید. ...(و 

 مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی نام ویندوز

System.GetOSProductInfo نوع :Product  الزم . دیآ یمویندوز با این دستور به دست

 و بعد از آن قابل اجراست Vistaبه ذکر است این دستور فقط در ویندوز 

 :ویندوز ی نسخهمقدار بازگشتی عددی است نمایش دهنده نوع 

ULTIMATE, HOME_BASIC, STARTER 

System.GetOSVersionInfoگرداند میدستور نیز نسخه ویندوز را باز  : این. 

 زیر: مقدار بازگشتی آرایه ای است با متغیرهای

 MajorVersion  MinorVersion, BuildNumber, PlatformId, 

CSDVersion, 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 373  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

System.GetTime ساعت سیستم را به دست  توانید می: با استفاده از این دستور

، روز و شب، ساعته 24آورید.مقدار ورودی عددی است نشان دهنده نوع ساعت درخواستی )

 دقیقه و ساعت(، ثانیه

 مقدار بازگشتی رشته حاوی زمان است .

System.GetUserInfo:  گرداند میرا باز  کاربراین دستور اطالعات. 

 مقدار بازگشتی جدولی است شامل متغیرهای:

 RegOwner, RegOrganization, IsAdmin ,IsVistaAdminLimitedToken 

System.Is64BitOS کند میبیت بودن ویندوز را کنترل  64: این دستور. 

 . باشد میبیت بودن ویندوز  64به معنای  Trueمقدار بازگشتی عبارتی بولین است که 

System.IsSystemRestoreAvailableگزینه فعال یا غیرفعال بودن  : اینSystem 

Restore  دهد یمرا نشان. 

 مقدار بازگشتی عبارتی بولین است . 

System.IsKeyDownشماره دکمه کند میدستور فشرده شدن یک دکمه را بررسی  : این.

 )کلید( ورودی دستور است.

 مقدار بازگشتی عبارتی بولین است.

System.Rebootکند می( "ری استارت"مجدد )بر را راه اندازی دستور سیستم کار : این. 

 . نداردمقدار بازگشتی 

System.RegisterActiveX این دستور یک :ActiveX  کند میرا در سیستم ثبت .

 .باشد میورودی دستور مسیر فایل 

 . نداردمقدار بازگشتی 

System.RegisterFontیک فونت را در سیستم ثبت  توانید میاستفاده از این دستور  : با

متغیر بولین برای تعیین نوع ، (، نام فونت برای نمایش ttfنمایید. مسیر فونت )با پسوند 

 دستور هستند. یها یورودرجیستر )لحظه یا زمان راه اندازی سیستم( 

 . نداردمقدار بازگشتی  
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 374  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

System.RegisterTypeLibفایل  : ثبتtype library  با پسوندtpl  با این دستور امکان

 ، مسیر کامل فایل است.است. ورودیپذیر 

 . نداردمقدار بازگشتی 

System.RemoveRestorePointدستور امکان پاک کردن  : اینRestore Point  را با

 .دهد یمبه شما ، گرفتن شماره آن به عنوان ورودی

 . نداردمقدار بازگشتی 

System.SetRestorePointیک  توانید میاستفاده از این دستور  : باRestore Point 

 ,APP_INSTALL, APP_UNINSTALLنوع نشانه )، جدید بسازید .نوع رویداد

APP_DDRIVER_INSTALL, MODIFY_SETTINGS, 

CANCELLED_OPERATION) ، دستور هستند. یها یورودشماره و توضیحات 

 .باشد میساخته شده  Restore Pointمقدار بازگشتی عدد مربوط به 

System.TerminateProcessآن را ، پردازش در حالدستور با گرفتن شناسه فایل  : این

 .کند میمتوقف 

 .دهد یممقدار بازگشتی عبارتی بولین است که موفق یا ناموفق بودن متوقف کردن را نشان 

System.UnregisterActiveX یک  توانید می: با استفاده از این دستورActive X  را از

 ورودی دستور است.، حالت ثبت در سیستم خارج نمایید .مسیر کامل فایل

 . نداردمقدار بازگشتی 

System.UnregisterFont یک فونت را از حالت  توانید می: با استفاده از این دستور هم

، نام نمایش فونت و نوع خارج کردن، ثبت در سیستم خارج نمایید .مسیر کامل فونت

 .دستور هستند یها یورود

 . نداردمقدار بازگشتی 

Table 

این تابع به  ی مجموعه. دستورات زیر ردیگ یممورد استفاده قرار  ها هیآرااین تابع برای کار با 

 شرح زیر است: 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 375  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Table.Concat:  تمام یا قسمتی از خانه های آرایه را به هم  توانید میبا استفاده از این دستور

هم قرار  در کنار دیخواه یمابتدا و انتهای مکانی که ، ها خانه جدا کننده، آرایه نامکنید. متصل 

 هستند. ها یورودگیرند، 

 . ها خانهمقدار بازگشتی رشته ای است حاوی متن 

Table.Count کند می: این دستور با گرفتن نام آرایه تعداد خانه های آرایه را محاسبه. 

 .باشد میمقدار بازگشتی تعداد خانه های آرایه 

Table.Insertخانه ای در محل مورد نظرتان به آرایه  توانید میاستفاده از این دستور  : با

شماره سطر مورد نظر و مقدار برای قرارگیری در خانه جدید ، نام آرایه ها یوروداضافه نمایید.

 .باشند می

 . نداردمقدار بازگشتی 

Table.Remove خانه ای از آرایه را حذف نمایید. نام  توانید می: با استفاده از این دستور

 هستند. ها یورودآرایه و شماره سطر 

 مقدار بازگشتی عبارت موجود در خانه آرایه است .

Table.Sortنام آرایه و تابع مقایسه  دهد یمدستور عمل مرتب سازی جدول را انجام  : این.

 .(است nil عادی در حالت)

 . ندارد مقدار بازگشتی 

TextFile 

. دستورات زیر مجموعه این تابع رود یمبه کار  txtی متنی با فرمت ها فایلاین تابع برای کار با 

 :باشند میبه شرح زیر 

TextFile.ReadToString محتویات یک فایل متنی به  توانید می: با استفاده از این دستور

 .کنید میصورت رشته ای فراخوانی کنید. مسیر فایل را هم در پارامتر ورودی دستور وارد 

 مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی متن داخل فایل .

TextFile.ReadToTable محتویات یک فایل متنی به  توانید می: با استفاده از این دستور

 .کنید مید. مسیر فایل را هم در پارامتر ورودی دستور وارد صورت آرایه فراخوانی کنی
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 376  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

آن حاوی اطالعات و متن یک خط فایل متنی  ی خانهمقدار بازگشتی آرایه ای است که هر 

 .باشد می

TextFile.WriteFromString یک رشته را داخل  توانید می: با استفاده از این دستور هم

یک فایل متنی ذخیره نمایید .پارامترهای این دستور نیز شامل مسیر فایل برای ذخیره، متن و 

برای نگه داشتن متن قبلی و  trueیک متغیر بولین که تعیین کننده نوع ذخیره سازی است )

false  )باشد میبرای نوشتن روی فایل قبلی. 

 . نداردمقدار بازگشتی 

TextFile.WriteFromTable یک آرایه را داخل  توانید می: با استفاده از این دستور هم

نام ، یک فایل متنی ذخیره نمایید. پارامترهای  این دستور نیز شامل مسیر فایل برای ذخیره

برای نوشتن روی فایل قبلی(  falseبرای نگه داشتن متن قبلی و  trueآرایه  و متغیر بولین)

 ورودی دستور است.

 . ندارددار بازگشتی مق

Tree 

. دستورات زیر مجموعه این میکن یم( استفاده واره درخت)Treeاز این دستور برای کار با شی 

 تابع به شرح زیر است:

Tree.CollapseNode کند می: این دستور زیر شاخه های یک گره را از حالت نمایش خارج 

 هستند. ها یورود.(نام شی درخت و شماره گره بندد یم)گره را 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Tree.EnsureVisible باز  آورد یم: این دستور درخت را تا گره مورد نظر به نمایش در(

 .باشد مینام شی و شماره گره  ها یورود(. کند می

 . نداردمقدار بازگشتی 

Tree.ExpandNode نام  ها یورود. کند می: این دستور تمام زیر شاخه های یک گره را باز

 .باشد میشی و شماره گره 

 . نداردمقدار بازگشتی 
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 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 377  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Tree.FindNodeByData گره با  توانید می: با استفاده از این دستورData  خاص را

به معنای شروع از باالترین سطح( و رشته  8جستجو نمایید. نام شی، محل شروع برای جستجو)

 .دستورند یها یورود ها گرهی  Dataبرای جستجو بین 

مقدار بازگشتی رشته ای حاوی شماره گره است. در صورت پیدا نکردن یا بروز خطا رشته خالی 

 .شود میبازگردانده  ""

Tree.FindNodeByText گره با متن خاص را جستجو  توانید می: با استفاده از این دستور

رشته برای به معنای شروع از باالترین سطح( و  8محل شروع برای جستجو )، نمایید. نام شی

 دستور هستند. یها یورودجستجو بین متون، 

مقدار بازگشتی رشته ای حاوی شماره گره است. در صورت پیدا نکردن یا بروز خطا رشته خالی 

 .شود میبازگردانده  ""

Tree.GetChildCount شماره: این دستور زیر شاخه های یک گره در سطح پایینی را می .

 هستند. ها مجموعهنام شی و شماره گره برای شمارش زیر  ها یورود

 . باشد می ها شاخهمقدار بازگشتی تعداد زیر 

Tree.GetChildren اطالعات مربوط به زیر شاخه یک  توانید می: با استفاده از این دستور

 دستور هستند. یها یورودگره را به دست آورید. نام شی و شماره ردیف 

 آرایه ای است عددی با متغیرهای زیر :مقدار بازگشتی 

 Text, Data, Selected, Expanded, NodeIndex, ImageIndex, 

SelectedImageIndex 

به دست  صورت نیامتن زیر گره اول به ، قرار بگیرد tاطالعات در متغیری مثل  که یصورتدر 

 : دیآ یم

T[1].Text 

Tree.GetNode نام شی و شماره ردیف گرداند می: این دستور اطالعات یک گره را باز .

 دستور هستند. یها یورود

 , Text , Data , Selected , Expandedمقدار بازگشتی آرایه ای است با متغیرهای 

Checked ,  NodeIndex ,  ImageIndex , SelectedImageIndex . 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 378  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Tree.GetPos:  موقعیت قرارگیری شی درخت را بدست  توانید میبا استفاده از این دستور

.ورودی این دستور نام شود میچپ محاسبه  و سمتباال  ی گوشهآورید .این موقعیت نسبت به 

 . باشد میشی 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

Tree.GetProperties:  خصوصیات شی ، توانید میبا استفاده از این دستورInput  را در

 اختیار داشته باشید. نام شی ورودی دستور است.

 مقدار بازگشتی آرایه ای است حاوی :

ObjectNameنام شی : 

ShowCheckBoxes وضعیت فعال بودن :Check Box )بولین( 

HasLines)وضعیت فعال بودن خطوط )بولین : 

LinesAtRoot گره های اولین سطح )بولین(: وضعیت فعال بودن خط در 

HasButtons بولین( ها شاخه: وضعیت فعال بودن دکمه باز و بسته کردن زیر( 

EditLabels بولین( ها گره: وضعیت فعال بودن ویرایش متن( 

AlwaysShowSelection وضعیت فعال بودن نمایش آیتم انتخاب شده در هنگام انتخاب :

 نبودن شی درخت )بولین(

FontName :نام فونت استفاده شده 

FontSizeاندازه فونت : 

FontStrikeout فعال یا غیر فعال بودن :strikeout )در تنظیمات فونت )بولین 

FontUnderline فعال یا غیر فعال بودن :underline )در تنظیمات فونت )بولین 

FontAntiAliasفعال یا غیر فعال بودن شی : alias )در تنظیمات فونت )بولین 

FontItalic فعال یا غیر فعال بودن :italic )در تنظیمات فونت )بولین 

FontWeight نوع نوشته )تیرگی متن( به صورت آرایه ای متشکل از :DONTCARE, 

THIN, EXTRALIGHT, LIGHT, NORMAL, MEDIUM, SEMIBOLD, 

BOLD, EXTRABOLD  وHEAVY. 
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 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 379  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

FontScript متشکل از : نوع اسکریپت فونت به صورت آرایه ایANSI , BALTIC , 

CHINESEBIG5 , DEFAULT , EASTEUROPE , GB2312 , GREEK , 

HANGUL , MAC , OEM , RUSSIAN , SHIFTJIS ,SYMBOL  و

TURKISH . 

BackgroundColor شماره رنگ پس زمینه : 

TextColorرنگ متن : 

Border نوع :Border  بدون (Border ،FLAT  یاSUNKEN ) 

UseImageList)وضعیت استفاده از لیست تصاویر )بولین : 

ImageList: 

ImageListTransColor: 

ReadOrder)نوع نمایش متن )استاندارد یا راست به چپ : 

Enabled)فعال یا عدم فعال بودن )بولین : 

Visible)دیده شدن یا عدم دیده شدن )بولین : 

Xفاصله از سمت چپ صفحه : 

Yاست صفحه: فاصله از سمت ر 

Width)عرض )پیکسل : 

Height)طول )پیکسل : 

TooltipText :.متن نمایش دهنده در زمان قرارگیری نشانگر ماوس روی شی 

Cursor: یا نام ثابت آن عدد شکل نشانگر ماوس: 

 ARROW , HAND , BLACK_ARROW, CROSSHAIR, EXPLORE, HEL , 

MAGNIFY, MEDIA, MONEY, NOTEPAD, PENCIL, PRINTER , SPEAKER  یا

UP_ARROW  

ResizeLeft پروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 380  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهاز باال  در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

WindowHandle شی: شماره هندل 

Tree.GetSelectedNode نام شی درخت  .کند می:این دستور گره انتخاب شده را مشخا

 ورودی دستور است .

  مقدار بازگشتی رشته ای حاوی شماره گره است

Tree.GetSize:  پذیر  دستور امکانپیکسل با این  بر حسبشی درخت   اندازهنمایش

 .باشد می شی است.ورودی دستور نام 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2مقدار بازگشتی  آرایه ای 

Tree.InsertNode:  یک گره به درخت اضافه  توانید میبا استفاده از این دستور

 زیر: شماره گره و آرایه اطالعات گره با متغیرهای، نام شی درخت: عبارتند از ها یورودنمایید.

Text, Data, Selected, Expanded, Checked, NodeIndex,  ImageIndex, 

SelectedImageIndex  

Tree.IsEnabled:  درخت وضعیت فعال یا غیرفعال بودن  توانید میبا استفاده از این دستور 

 .باشد میرا بدست آورید. مقدار ورودی نام شی 

شی درخت  به معنای غیرفعال بودن Falseبه معنای فعال بودن و  Trueمقدار بازگشتی 

 .باشد می

Tree.IsVisible:  نمایش یا عدم نمایش شی درخت را  توانید میبا استفاده از این دستور

 است. شیبدست آورید. مقدار ورودی نام 

لیست باکس به معنای عدم نمایش  Falseبه  معنای نمایش یا  Trueتی مقدار بازگش

 .باشد می

Tree.RemoveNode( به  8:این دستور با گرفتن نام شی و شماره گره به عنوان ورودی گره

 . کند می( مورد نظر را حذف ها گرهمعنای تمام 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Tree.SetEnabled: : درخت  مورد نظر را فعال یا غیر فعال  دیتوان یمبا این دستور

 .باشد میکنید.ورودی دستور نام شی و همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 381  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

Tree.SetNode شماره گره و ، .نام شیکند می:این دستور خصوصیات را بر روی گره اعمال

 دستور هستند یها یورودآرایه خصوصیات گره 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Tree.SetPos:  یها یورودقرارگیری لیست باکس را تعیین نمایید. محل دیتوان یمبا این کد 

 .باشد میفاصله از چپ  و عدد دیگری برای فاصله از باال این کد نام شی، عدد 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Tree.SetProperties:  خصوصیات مورد نظرتان را بر روی  توانید میبا استفاده از این دستور

.)این آرایه در باشد مینام شی درخت و آرایه خصوصیات جدید ، شی اعمال کنید .ورودی دستور

Tree.GetProperties ).توضیح داده شده است 

Tree.SetSelectedNode گره مورد نظر را به حالت  توانید می: با استفاده از این دستور

 ید . نام شی و شماره گره ورودی هستند.انتخاب در آور

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Tree.SetSize:  دلخواه خود تغییر  اندازهطول و عرض شی را به  توانید میبا این دستور

 .باشد میعددی برای عرض و عددی دیگر برای طول دکمه ، این کد نام شی یها یوروددهید.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Tree.SetVisible:  .کنترل نمایش یا عدم نمایش درخت با این دستور امکان پذیر است

 .باشد میو عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش شی  شینام ، کد یها یورود

 .نداردمقدار بازگشتی 

Video 

این تابع به شرح زیر  ی مجموعه. دستورات زیر رود یمبه کار  Videoاین تابع برای کار با شی 

 است:

Video.GetCurrentPos این دستور امکان به دست آوردن زمان فعلی ویدئو را به شما :

 است..نام شی ورودی دستور  دهد یم

 .باشد میثانیه  بر حسبمقدار بازگشتی میزان زمان سپری شده از فیلم 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 382  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Video.GetFilename مسیر فایل تصویری را به دست  توانید می: با استفاده از این دستور

 .باشد مینام شی ورودی دستور آورید. 

 مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی مسیر فایل .

Video.GetLength نام شی ورودی دستور گرداند می: این دستور زمان کل ویدئو را باز .

 .باشد می

 مقدار بازگشتی زمان کل فیلم بر حسب ثانیه است .

Video.GetPos:  موقعیت قرارگیری شی ویدئو را بدست  توانید میاستفاده از این دستور با

 .باشد میآورید .ورودی این دستور نام شی 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

Video.GetProperties:  این دستور خصوصیات شیListBox  را در اختیار شما قرار

 . نام شی ورودی تابع است.دهد یم

 : باشد میمقدار بازگشتی آرایه ای شامل موارد زیر 

ObjectNameنام شی : 

VideoFileفایل تصویری بارگذاری شده : 

MaskFileمسیر فایل ماسک : 

ApplyCustomMask)وضعیت استفاده از ماسک )بولین : 

ScalingMode( وضعیت قرارگیری ویدئو در شی :STRETCH_MODE  یا

MAINTAIN_ASPECT) 

CPStyleمعمولی یا سفارشی(، : نوع نمایش پنل شی )بدون پنل 

SkinFile در صورت سفارشی بودن   پوسته: مسیر فایلCPStyle 

CPTimeنوع نمایش زمان در پنل : 

PanelColorرنگ پنل : 

TextColorرنگ متن : 

ControlButtons( وضعیت نمایش دکمه های کنترلی در پنل :)بولین 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 383  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Slider اسالیدر )بولین(: وضعیت نمایش 

AutoStart)وضعیت پخش اتوماتیک ویدئو )بولین : 

Loopوضعیت فعال بودن تکرار مجدد فایل : 

Border نوع :Border  بدون(Border ،FLAT  یاSUNKEN) 

Enabled)فعال یا عدم فعال بودن )بولین : 

Visible)دیده شدن یا عدم دیده شدن )بولین : 

Xفاصله از سمت چپ صفحه : 

Y :فاصله از سمت راست صفحه 

Width)عرض )پیکسل : 

Height)طول )پیکسل : 

TooltipText.متن نمایش دهنده در زمان قرارگیری نشانگر ماوس روی شی : 

Cursor:عدد شکل نشانگر ماوس : 

 ARROW, HAND, BLACK_ARROW, CROSSHAIR, EXPLORE, 

HELP, MAGNIFY, MEDIA, MONEY, NOTEPAD, PENCIL, 

PRINTER, SPEAKER  یاUP_ARROW  

ResizeLeft پروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهاز باال در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

WindowHandleشماره هندل شی : 

Video.GetSize:  پذیر  دستور امکانپیکسل با این  بر حسبشی ویدئو  اندازهنمایش

 .باشد می شیاست.ورودی دستور نام 

 .باشد می "Height"و  "Width" عضوی با اعضای 2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 384  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Video.GetState نام شی ورودی دستور  کند می: این دستور وضعیت ویدئو را مشخا.

 است.

( در  Stop=0 , Pause = 1 , Playing = 2است ) 2تا  -1مقدار بازگشتی عددی بین 

 . شود میبازگردانده  -1صورت بروز خطا 

Video.GetVolumeنام شی ورودی . دیآ یمصدای ویدئو با این دستور به دست  : میزان

 دستور است .

 . باشد مینشان دهنده میزان صدای ویدئو  188تا  8مقدار بازگشتی عددی بین

Video.IsEnabled را  شی ویدئووضعیت فعال بودن  توانید می: با استفاده از این دستور

 .باشد میبدست آورید. مقدار ورودی نام شی 

 .شی است به معنای غیرفعال بودن Falseبه معنای فعال بودن و  Trueمقدار بازگشتی 

Video.IsFullScreen:  وضعیت تمام صفحه )فول  توانید میبا استفاده از این دستور

 .باشد میرا بدست آورید. مقدار ورودی نام شی  ویدئواسکرین( بودن 

 معمولی اندازهبه معنای نمایش در  Falseو به معنای تمام صفحه بودن  Trueمقدار بازگشتی 

 .است

Video.IsVisible:  نمایش یا عدم نمایش ویدئو را بدست  توانید میبا استفاده از این دستور

 است. شیآورید. مقدار ورودی نام 

 .باشد میبه معنای عدم نمایش شی  Falseبه  معنای نمایش یا  Trueمقدار بازگشتی 

Video.Load فایل تصویری را در شی ویدئو بارگذاری  توانید می: با استفاده از این دستور

وضعیت نمایش اتوماتیک )بولین( و وضعیت تکرار فیلم )بولین ( ، مسیر فایل، نمایید. نام شی

 دستور هستند. یها یورود

 .نداردمقدار بازگشتی 

Video.Pause نام شی ورودی دستور است.. دهد یم: این دستور عمل مکث در فیلم را انجام 

 .نداردمقدار بازگشتی 

Video.Play نام شی ورودی دستور است.دهد یم: این دستور عمل نمایش فیلم را انجام . 

 .نداردمقدار بازگشتی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 385  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Video.Seek:  پرش به موقعیت دلخواه ویدئو در کانال مورد نظر. ورودی اول نام شی

 ورودی دوم نوع پرش است:، باشد می

SEEK_BEGINNINGپرش به اول صوت : 

SEEK_پرش به انتهای صوت : 

SEEK_FORWARDپرش به جلو : 

SEEK_BACKWARDپرش به عقب : 

SEEK_SPECIFICپرش به زمان خاص : 

 .شود میورودی سوم هم زمان مناسب برای پرش )برای موارد سوم تا پنجم( استفاده 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Video.SetEnabled:  شی مورد نظر را فعال یا غیر فعال  دیتوان یمبا این دستور

 .باشد میکنید.ورودی دستور نام شی و همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

Video.SetFullScreen:  وضعیت تمام صفحه بودن ویدئو را کنترل  دیتوان یمبا این دستور

 .باشد میدستور نام شی و همچنین عبارت بولین  یها یورودکنید.

 .  نداردمقدار بازگشتی 

Video.SetPos:  قرارگیری لیست باکس را تعیین  محل دیتوان یمبا این کد

فاصله از چپ و عدد دیگری برای فاصله از باال این کد نام شی، عددی  یها یورودنمایید.

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 

Video.SetProperties:  خصوصیات مورد نظرتان را بر  توانید میبا استفاده از این دستور

. )این آرایه در باشد مینام شی و آرایه خصوصیات جدید ، روی ویدئو اعمال کنید .ورودی دستور

Video.GetProperties ).توضیح داده شده است 

Video.SetSize:  دلخواه خود  اندازهطول و عرض شی ویدئو را به  توانید میبا این دستور

عددی برای عرض و عددی دیگر برای طول شی ، این کد نام شی یها یورودتغییر دهید.

 .باشد می

 . نداردمقدار بازگشتی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 386  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Video.SetVisible:  .کنترل نمایش یا عدم نمایش شی ویدئو با این دستور امکان پذیر است

 .باشد میو عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش شی  شینام ، کد یها یورود

 . نداردمقدار بازگشتی 

Video.SetVolume بلندی صدای ویدئو را تنظیم  زانیم توانید می:با استفاده از این کد

 ها یورودبرابر بیشترین میزان صدا(  188برابر قطع صدا و  8نمایید .نام شی و میزان صدا)

 هستند.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Video.Stop نام شی ورودی دستور است.دهد یم: این دستور عمل توقف فیلم را انجام . 

 .نداردمقدار بازگشتی 

QuickTime 

را در  ها آنو  رود یمبه کار  شوند میاجرا  QuickTimeیی که با نرم افزار ها فایلاین تابع برای کار با 

قابل نمایش  QuickTimeکه با شی  یهای . انواع فرمتآورد یمبه نمایش در  QuickTimeشی 

 :باشند میهستند شرح زیر 

 نوع فایل فرمت فایل نوع فایل فرمت فایل نوع فایل فرمت فایل
 سند qht. ویدئو m15. ویدئو 386.

.3g2 ویدئو .m1a صوتی .qhtm سند 

.3gp ویدئو m1s ویدئو .qt ویدئو 
.3gp2 ویدئو .m1v ویدئو .qti عکس 
.3gpp ویدئو .m3u صوتی .qtif عکس 
.aac صوتی .m3url صوتی .qtl ویدئو 
.ac3 صوتی .m4a صوتی rgb عکس 
.adts صوتی .m4b صوتی .rts ویدئو 
.aif صوتی .m4p صوتی rtsp ویدئو 
.aifc صوتی .m4v ویدئو .sd2 صوتی 

.aiff صوتی .m75 ویدئو .sdp ویدئو 
.amc ویدئو mac عکس .sdv ویدئو 

.AMR ویدئو .mid صوتی .sgi عکس 
.au صوتی midi صوتی .smf صوتی 

.avi ویدئو .mov ویدئو .smi ویدئو 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 387  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

.bmp عکس .mp2 صوتی .smil ویدئو 
.bwf صوتی .mp3 صوتی .sml ویدئو 
.caf صوتی .mp4 ویدئو .snd صوتی 

.cdda صوتی .mpa ویدئو .swa صوتی 

.cel صوتی mpeg ویدئو .targa عکس 
.dib عکس .mpg ویدئو .tga عکس 
.dif ویدئو mpm ویدئو .tif عکس 
.dv ویدئو .mpv ویدئو .tiff عکس 
flc ویدئو .mqv ویدئو .ulw صوتی 

.fli ویدئو .pct عکس .vfw ویدئو 
.gif ویدئو .pic عکس .jpg عکس 

.gsm صوتی .pict عکس .kar صوتی 

.jp2 عکس .png عکس .psd عکس 

.jpe عکس .pnt عکس .qcp صوتی 

.jpeg عکس .pntg عکس   

 Videoکه به دلیل شباهت آن با دستورات شی  باشد می از دستورات زیر مجموعه 23این تابع شامل 

درست همان کاری را انجام  QuickTime.Play. برای مثال دستور میکن یمخود داری  ها آناز ذکر 

 یعنی پخش کردن و نمایش فایل در شی مورد نظر. دهد یمانجام  Video.Playکه دستور  دهد یم

Web 

آن به شرح زیر  ی مجموعهو دستورات زیر  رود یمبه کار  Webاین تابع برای کار با شی 

 :باشند می

Web.Back وب با این دستور امکان پذیر  شی: بازگشت به صفحه قبلی مشاهده شده در

 وب ورودی دستور است. شی است. نام

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Web.Forward که از  شود می)زمانی فعال وب  شی: پرش به صفحه جلو درBack  استفاده

 وب ورودی دستور است. شی است. نامشده باشد( با این دستور امکان پذیر 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Web.GetPos:  آورید. وب را بدست  شیموقعیت قرارگیری  توانید میبا استفاده از این دستور

 . باشد می شیورودی این تابع نام 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 388  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

Web.GetProperties:  نامدهد یمرا در اختیار شما قرار  وب شیاین دستور خصوصیات . 

 ورودی تابع است. شی

 : باشد میمقدار بازگشتی آرایه ای شامل موارد زیر 

URL شی: آدرس صفحه بارگذاری شده در 

ObjectNameشی : نام  

ShowBorder:  وضعیت نمایشBorder )بولین( 

ShowScrollbars: )وضعیت نمایش اسکرول )بولین 

Enabled)فعال یا عدم فعال بودن )بولین : 

Visible)دیده شدن یا عدم دیده شدن )بولین : 

Xفاصله از سمت چپ صفحه : 

Y :فاصله از سمت راست صفحه 

Width)عرض )پیکسل : 

Height)طول )پیکسل : 

ResizeLeft پروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهزمان تغییر   درباالاز  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

WindowHandle شی: شماره هندل 

Web.GetSize:  پذیر  دستور امکانپیکسل با این  بر حسبوب  شی اندازهنمایش

 .باشد می شیاست.ورودی دستور نام 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، بازگشتی دستورمقدار 

Web.GetURLشی.نام  گرداند میدستور درس صفحه بارگذاری شده در صفحه را باز  : این 

 ورودی دستور است .
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 389  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی مسیر فایل .

Web.IsEnabled:  وب را بدست  شیوضعیت فعال بودن  توانید میبا استفاده از این دستور

 .باشد می شیآورید. مقدار ورودی نام 

 .باشد می آن به معنای غیرفعال بودن falseبه معنای فعال بودن و   trueمقدار بازگشتی 

Web.IsSilentدستور هم  : اینSilent  ورودی  شی.نام  کند میوب را کنترل  شیبودن

 دستور است

 بولین است.مقدار بازگشتی متغیری 

Web.IsVisible:  وب را بدست  شینمایش یا عدم نمایش  توانید میبا استفاده از این دستور

 است. شیآورید. مقدار ورودی نام 

 .باشد می شیبه معنای عدم نمایش  falseبه  معنای نمایش یا   trueمقدار بازگشتی 

Web.LoadHTML این دستور  کد به زبان:HTML  نامکند میوب بارگذاری  شیرا در . 

 .دستورند یها یورودو رشته حاوی کدها  شی

 مقدار بازگشتی متغیری بولین است نشان دهنده وضعیت موفق بودن بارگذاری.

Web.LoadURL و  شی نمود. نامیک آدرس را بارگذاری  توان می:با استفاده از این دستور

 دستور هستند. یها یورودآدرس مورد نظر 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Web.Print:  یها یورودرا چاپ کنید .وب  شیمحتویات  توانید میبا استفاده از این دستور 

با صفحه  اندازهو مقداری بولین برای مشخا کردن وضعیت همسان سازی  شیدستور نام 

 است.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Web.Refresh صفحه )مانند دکمه روز رسانیه ب: عمل Refresh انجام  را) مرورگر در

 است. شیورودی دستور نام  .دهد یم

 . نداردمقدار بازگشتی 

Web.SetEnabled:  وب را فعال یا غیر فعال کنید.ورودی دستور  شی دیتوان یمبا این دستور

 .باشد میو همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن آن  شینام 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 390  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

Web.SetPos:  را به محل دلخواه در صفحه منتقل  وب شی توانید میبا این کد

)فاصله از چپ( و عدد  Xدر قسمت  یریگ یجا، عددی برای شیاین کد نام  یها یورودنمایید.

 (.باشد می)فاصله از باال  Yدر  جای گیریدیگری برای 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Web.SetProperties:  شیخصوصیات جدید برای  توانید میبا استفاده از این دستور 

توضیح  Web.GetPropertiesو آرایه خصوصیات ) که در  شیتعیین نمایید. نام  پاراگراف

 دستور هستند. یها یورودداده شده ( 

Web.SetSilent کنترل وضعیت :Silent  شیبا این دستور امکان پذیر است. نام  شیبودن 

 هستند ها یورودو متغیر بولین برای فعال و غیرفعال کردن آن 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Web.SetSize:  دلخواه خود تغییر  اندازهوب را به  شیطول و عرض  توانید میبا این دستور

 باشد. می شی، عددی برای عرض و عددی دیگر برای طول شیاین کد نام  یها یوروددهید.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Web.SetVisible:  وب با این دستور امکان پذیر است.  شیکنترل نمایش یا عدم نمایش

 باشد. شی میو عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش  شینام ، کد یها یورود

 . نداردمقدار بازگشتی 

Web.Stopشینام نمایید. وب را متوقف  شیبارگذاری صفحه داخل  توانید میاین دستور  : با 

 ورودی دستور است.

 . ندارد مقدار بازگشتی 

 

Window 

این تابع به  ی مجموعه. دستورات زیر روند یمبرنامه به کار  ی پنجرهاین تابع برای کار بر روی 

 :باشند میشرح زیر 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 391  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Window.Closeیک پنجره را ببندید. شماره هندل  توانید میاستفاده از این دستور  : با

 دستور هستند. یها یورودپنجره و نوع بسته شدن 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Window.EnumerateProcesses پردازش و  در حالی ها برنامه: این دستور لیستی از

.مقدار بولین برای تعیین نوع پنجره های انتخابی  گرداند میرا باز  ها آنشماره هندل پنجره 

 نمایش یا تمام پنجره های فعال( ورودی دستور است. در حال)فقط پنجره های 

 . ها آنپردازش و شماره هندل پنجره های  در حالی ها برنامهمقدار بازگشتی جدولی است از 

Window.EnumerateTitles را باز  ها پنجره: این دستور لیستی از عناوین و شماره هندل

نمایش  در حال.مقدار بولین برای تعیین نوع پنجره های انتخابی )فقط پنجره های  گرداند می

 یا تمام پنجره های فعال( ورودی دستور است.

 .ها پنجرهمقدار بازگشتی جدولی است از عناوین و شماره هندل 

Window.GetPos: موقعیت قرارگیری پنجره را بدست  توانید میاستفاده از این دستور  با

 . باشد میورودی این دستور شماره هندل پنجره آورید. 

. در صورتی که پنجره یافت نشود یا باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

 .شود میبازگردانده  nilخطایی رخ دهد 

Window.GetSize:  پذیر است. ورودی این دستور  دستور امکانپنجره با این  اندازهنمایش

 .باشد میشماره هندل پنجره 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

Window.Hideورودی این دستور  .دهد یمدستور امکان مخفی کردن پنجره را به شما  : این

 . باشد میشماره هندل پنجره 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Window.Maximizeورودی این . برد یمممکن  اندازه ترین بزرگدستور پنجره را به  : این

 .باشد میدستور شماره هندل پنجره 

 .ندارد مقدار بازگشتی 

Window.Minimize( این دستور پنجره را کمینه :Minimize) ورودی این  .کند یم

 .باشد میدستور شماره هندل پنجره 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 392  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 . ندارد مقدار بازگشتی 

Window.Restoreورودی این دستور . گرداند میدستور پنجره را به حالت اصلی باز  : این

 .باشد میشماره هندل پنجره 

 .ندارد مقدار بازگشتی 

Window.SetMask ماسک بر روی پنجره قرار دهید. . توانید می: با استفاده از این دستور 

وضعیت تغییر ، این دستور شماره هندل پنجره و مسیر تصویر برای ماسک پنجره یها یورود

 . باشد میفایل)بولین( و میزان شفافیت  اندازه

 . نداردمقدار بازگشتی 

Window.SetOrderنوع قرارگیری پنجره نسبت به پنجره های  توانید میاین دستور  : با

 دستور هستند . یها یوروددیگر را تعیین نمایید. شماره هندل پنجره نوع قرارگیری 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Window.SetPos:  را به محل دلخواه در صفحه منتقل  پنجره توانید میبا این کد

 .دستورند یها یورودفاصله از چپ و باال ، این کد شماره هندل پنجره یها یورودنمایید.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Window.SetSize:  دلخواه خود  اندازهطول و عرض پنجره را به  توانید میبا این دستور

عددی برای عرض و عددی دیگر برای ، این کد شماره هندل پنجره یها یورودتغییر دهید.

 .باشد می شیطول 

 . نداردمقدار بازگشتی 

Window.SetTextعنوان پنجره را تغییر  توانید می، :با ورود شماره هندل صفحه و متن

 دهید.

 . نداردمقدار بازگشتی 

Window.Show ورودی این دستور  .دهد یم: این دستور امکان نمایش پنجره را به شما

 . باشد میشماره هندل پنجره 

 . نداردمقدار بازگشتی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 393  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

xButton 

. دستورات زیر مجموعه رود یمپیش رفته( به کار  ی دکمه) xButtonاین تابع برای کار با شی 

 این تابع به شرح زیر است:

xButton.GetImageمسیر تصویر استفاده شده برای توانید میدستور  : این xButton به  را

 ورودی دستور است. شینام آورید. دست 

 مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی مسیر فایل 

xButton.GetPos:  موقعیت قرارگیری دکمه در صفحه را  توانید میبا استفاده از این دستور

.ورودی این تابع شود میچپ محاسبه  و سمتباال  ی گوشهبدست آورید .این موقعیت نسبت به 

 .باشد می شینام 

 .باشد می Yو  Xمقدار بازگشتی یک آرایه با متغیرهای 

xButton.GetProperties:  خصوصیات دکمه را در یک آرایه داشته  توانید میبا این دستور

 .باشد میی این تابع نام دکمه دباشید.ورو

 : باشد مییک آرایه با متغیرهای زیر ، مقدار بازگشتی این دستور

ObjectNameشی : نام 

Textمتن موجود در دکمه : 

ButtonImageتصویر دکمه : مسیر 

TextColor: شماره رنگ متن 

EnableMarkup وضعیت :Markup )بولین( 

FontNameفونت استفاده شده : نام 

FontSizeفونت : اندازه 

FontStrikeoutیا غیر فعال بودن  : فعالstrikeout )در تنظیمات فونت )بولین 

FontUnderline فعال یا غیر فعال بودن :underline نت )بولین(در تنظیمات فو 

FontAntiAlias فعال یا غیر فعال بودن :anti alias )در تنظیمات فونت )بولین 

FontItalic فعال یا غیر فعال بودن :italic )در تنظیمات فونت )بولین 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 394  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

FontWeightآرایه ای متشکل از به صورتنوشته )تیرگی متن(  : نوع: 

DONTCARE, THIN, EXTRALIGHT, LIGHT, NORMAL, MEDIUM, 

SEMIBOLD, BOLD, EXTRABOLD, HEAVY. 

 

FontScript آرایه ای متشکل از به صورت: نوع اسکریپت فونت: 

 ANSI , BALTIC , CHINESEBIG5 , DEFAULT , EASTEUROPE , 

GB2312 , GREEK , HANGUL , MAC , OEM , RUSSIAN , SHIFTJIS 

,SYMBOL و   TURKISH  .  

TextAlignment چینش متن در دکمه : 

ImageAlignmentنوع قرارگیری تصویر: 

ImageTextRelation نوع قرارگیری متن و تصویر : 

Themeتم استفاده شده در دکمه : 

Style:  لیاستنوع (STANDARD  یاTOGGLE) 

ToggleState : نوعTOGGLE (UP  یاDOWN ) 

Enabledبولین(دکمه یا عدم فعال بودن  : فعال( 

Visible شدن یا عدم دیده شدن دکمه )بولین( : دیده 

Xفاصله دکمه از سمت چپ صفحه : 

Yفاصله دکمه از سمت راست صفحه : 

Width)عرض دکمه )پیکسل : 

Heightدکمه )پیکسل( : طول 

TooltipText ردیگ یم: متن نمایش دهنده زمانی که نشانگر ماوس روی آن دکمه قرار. 

Cursorنشانگر ماوس. آرایه ای با اعضای : : شکل 

 ARROW , HAND , BLACK_ARROW , CROSSHAIR , EXPLORE , HELP , 

MAGNIFY , MEDIA , MONEY , NOTEPAD , PENCIL , PRINTER , SPEAKER یا  

UP_ARROW  
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 395  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

ResizeLeftپروژه )بولین( اندازهاز سمت چپ در زمان تغییر  اندازهتغییر  : قابلیت 

ResizeRight پروژه )بولین( اندازهاز سمت راست در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeTop پروژه )بولین( اندازهزمان تغییر  باال دراز  اندازه: قابلیت تغییر 

ResizeBottom پروژه )بولین( اندازهاز پایین در زمان تغییر  اندازه: قابلیت تغییر 

HighlightSoundرارگیری نشانگر ماوس بر روی دکمه ): نوع صوت در هنگام قNONE, 

STANDARD  یاCUSTOM) 

HighlightSoundFile مسیر فایل صوتی پخش شونده در هنگام قرارگیری نشانگر ماوس :

 بر روی دکمه

ClickSound دکمه : نوع صوت در هنگام کلیک بر روی(NONE, STANDARD  یا

CUSTOM) 

ClickSoundFile شونده در هنگام کلیک بر روی دکمه: مسیر فایل صوتی پخش 

WindowHandle:  شیشماره هندل 

xButton.GetSize:  پذیر است.ورودی  دستور امکاندکمه به پیکسل با این  اندازهنمایش

 .باشد میدستور نام دکمه 

 .باشد می "Height"و  "Width"عضوی با اعضای  2آرایه ای ، مقدار بازگشتی دستور

xButton.GetState:  حالت  توانید میبا این دستورUP یا Down دکمه در هنگام  بودن

 است. شیاین کد نام  آورید. ورودیرا بدست  toggleفعال بودن 

 .باشد مییا خطا  UP ،Downکه نمایش دهنده  باشد می -1یا  1، 8عدد، مقدار بازگشتی کد

xButton.GetText:  متن موجود درxButton  دیآ یمبا استفاده از این دستور بدست .

 مقدار ورودی نام دکمه است.

مقدار بازگشتی رشته ای است حاوی متن دکمه . در صورت بروز خطا رشته خالی بازگردانده 

 .شود می

xButton.IsEnabled:  فعال یا غیرفعال بودن دکمه را  توانید میبا استفاده از این دستور

 بدست آورید. مقدار ورودی نام دکمه است.

 .باشد میبه معنای غیرفعال بودن دکمه  Falseبه معنای فعال بودن یا  Trueمقدار بازگشتی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 396  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

xButton.IsVisible:  نمایش یا عدم نمایش  توانید میبا استفاده از این دستورxButton  را

 ورودی نام دکمه است.بدست آورید. مقدار 

 .باشد میبه معنای عدم نمایش دکمه  falseبه نمایش یا  true مقدار بازگشتی

xButton.SetEnabled:  دکمه را فعال یا غیر فعال کنید.ورودی  دیتوان یمبا این دستور

 باشد میدستور نام دکمه مورد نظر و همچنین عبارت بولین برای فعال یا غیرفعال کردن دکمه 

 .  نداردمقدار بازگشتی 

xButton.SetImageو مسیر فایل  شینام . دهد یمتصویر دکمه را تغییر ، دستور : این

 دستور هستند. یها یورود

 . ندارد مقدار بازگشتی 

xButton.SetPos:  دکمه را به محل دلخواه در صفحه منتقل  توانید میبا این کد

و  چپ()فاصله از  Xدر قسمت  یریگ یجااین کد نام دکمه، عددی برای  یها یورودنمایید.

 (.باشد می)فاصله از باال  Yدر  یریگ یجاعدد دیگری برای 

xButton.SetProperties:  دکمه خود  یبر روخصوصیات جدیدی  توانید میبا این دستور

این تابع یکی نام دکمه مورد نظر و دیگری آرایه ای متشکل از  یها یورودقرار دهید.

 توضیح داده شده. xButton.GetPropertiesخصوصیات دکمه است که این خصوصیات در 

 . نداردمقدار بازگشتی 

xButton.SetSize:  دلخواه خود تغییر  اندازهدکمه را به  توانید میبا این دستور

 .باشد میاین کد نام دکمه، عددی برای عرض و عددی دیگر برای طول دکمه  یها یوروددهید.

 . نداردمقدار بازگشتی 

xButton.SetState:  تغییر حالت دکمه بهUp  یاDown  در صورت فعال بودن (Toggle 

این دستور عبارتند از نام  یها یورود.باشد میبا استفاده از این دستور امکان پذیر  ( 

 . Downیا  Upبرای نمایش  1یا  8دکمه و عدد 

 . نداردمقدار بازگشتی 

xButton.SetTextمتن نمایش داده شده بر روی دکمه را تغییر  توانید میاین دستور  : با

 این دستور عبارتند از نام دکمه و متن جدید به صورت رشته. یها یورود دهید.

 . نداردمقدار بازگشتی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 397  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

xButton.SetVisible:  کنترل نمایش یا عدم نمایش دکمه در نرم افزار هم با این دستور

نام دکمه و عبارتی بولین برای فعال یا غیر فعال کردن ، کد یها یورودامکان پذیر است. 

 .باشد مینمایش دکمه 

 . نداردمقدار بازگشتی 

XML  

. دستورات زیر مجموعه این تابع به شرح زیر رود یمبه کار  XMLی ها فایلاین تابع برای کار با 

 است:

XML.Count این دستور برای شمارش تعداد عنصرهای موجود در یک مسیر از داده های :

XML  و دارای دو پارامتر ورودی است که یکی برای دریافت مسیر داده های  رود یمبه کار

XML  رود یمبه کار(XMLPath و دیگری برای دریافت نام خانه ای که )عناصر آن  دیخواه یم

از عالمت * برای شمارش کل عناصر یک  توانید میدر این قسمت ، رود یمشمرده شوند به کار 

 (ElementName خانه استفاده نمایید.)

 است . یعدد ریمتغمقدار بازگشتی این دستور به صورت یک 

 مثال:

count = XML.Count("vasva3", "New_3"); 

XML.GetAttribute این دستور برای فراخوانی مقدار اختصاص یافته به ویژگی به یک :

و دارای دو پارامتر ورودی است که یکی برای دریافت  رود یمبه کار  XMLعنصر از داده های 

گری برای ( و دیXMLPathخاصیت آن را به دست آوریم ) میخواه یمکه  ییها دادهمسیر 

 . )رود یممقدار آن را فراخوانی کنید به کار  دیخواه یمکه  یا یژگیودریافت نام 

AttributeName) 

 رشته ای است . مقدار بازگشتی این دستور به صورت متغیر

 مثال:
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 398  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

XML_Attribute = XML.GetAttribute("vasva3", "Forum"); 

XML.GetAttributeNames اختصاص یافته به ویژگی  یها نام: این دستور برای فراخوانی

و دارای یک پارامتر ورودی است که برای دریافت  رود یمبه کار  XMLیک عنصر از داده های 

( به کار XMLPathرا به دست آوریم ) ها آننام خاصیت  میخواه یمکه  ییها دادهمسیر 

 .رود یم

 . باشد میمقدار بازگشتی این دستور به صورت متغیر آرایه ای 

 مثال:

XML_Attribute_name = XML.GetAttributeNames("vasva3"); 

XML.GetElementNames اختصاص یافته به عناصر  یها نام: این دستور برای فراخوانی

و دارای سه پارامتر ورودی است که اولی برای  رود یمبه کار  XMLیک مسیر از داده های 

( به کار XMLPathرا به دست آوریم ) ها آننام عناصر  میخواه یمکه  ییها دادهدریافت مسیر 

به صورت کامل،  عناصر ریمس: فراخوانی اسم و true باشد می؛ دومی دارای ویژگی بولین رود یم

false باشد می؛ سومی هم دارای ویژگی بولین شود می: فقط اسم عناصر فراخوانی true :

 .شود می: فقط اسم عناصر فراخوانی falseعناصر  ی کنندهفراخوانی شماره و عالمت جدا 

 . باشد میمقدار بازگشتی این دستور به صورت متغیر آرایه ای 

XML.GetElementXML این دستور برای فراخوانی داده های :XML  یک مسیر خاص به

 میخواه یمکه  ییها دادهو دارای یک پارامتر ورودی است که برای دریافت مسیر  رود یمکار 

 .رود یم( به کار XMLPathداده های آن را به دست آوریم )

 رشته ای است . مقدار بازگشتی این دستور به صورت متغیر

XML.GetValue این دستور برای فراخوانی مقدار یک عنصر از داده های :XML  به کار

مقدار  خواهیم میکه  هایی دادهو دارای یک پارامتر ورودی است که برای دریافت مسیر  رود یم

 .رود یم( به کار XMLPathآن را به دست آوریم )
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 399  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 رشته ای است . مقدار بازگشتی این دستور به صورت متغیر

 مثال:

XML_Value = XML.GetValue("vasva3/New"); 

XML.GetXMLاخوانی داده های یک فایل : این دستور برای فرXML  فراخوانی شده به کار

 و هیچ پارامتر ورودی ندارد. رود یم

 رشته ای است . مقدار بازگشتی این دستور به صورت متغیر

 

 مثال:

str_XML = XML.GetXML(); 

 

XML.InsertXML این دستور برای افزودن یک عنصر جدید به داده های یک :XML 

برای : XMLPath. پارامترهای ورودی این دستور عبارتند از: رود یمفراخوانی شده به کار 

؛ رود یمیک عنصر جدید به آن اضافه کنیم به کار  خواهیم میکه  هایی دادهدریافت مسیر 

Text متنی از نوع :XML  که جهت افزودن عنصر جدید به داده های یکXML  فراخوانی شده

: کند میافزودن شدن متن را تعیین  ی نحوه: که InsertionMode. رود یمبه کار 

XML.INSERT_BEFORE ،افزودن متن به محل قبل از عنصر تعیین شده :

XML.INSERT_AFTER ،افزودن متن به محل بعد از عنصر تعیین شده :XML.REPLACE :

 جایگزین نمودن عنصر جدید به جای عناصر قبلی.

 این دستور مقدار بازگشتی ندارد.

XML.Load این دستور برای فراخوانی محتویات یک فایل :XML  موقت کامپیوتر  ی حافظهبه

 .رود یمبه کار 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 400  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 این دستور مقدار بازگشتی ندارد.

XML.RemoveAttribute این دستور برای حذف کردن یک ویژگی از یک عنصر از داده :

 یبراکه یکی  باشد می. و دارای دو پارامتر ورودی رود یمفراخوانی شده به کار  XMLهای 

( و دیگری برای XMLPathخاصیت آن را حذف کنیم ) خواهیم میکه  هایی دادهدریافت مسیر 

 .رود می( به کار AttributeNameحذفش کنیم ) خواهیم میدریافت نام آن ویژگی که 

 این دستور مقدار بازگشتی ندارد.

XML.RemoveElementز داده های : این دستور برای حذف کردن یک عنصر اXML 

که یکی برای دریافت مسیر  باشد می. و دارای یک پارامتر ورودی رود یمفراخوانی شده به کار 

 .رود یم( به کار XMLPathعنصر آن را حذف کنیم ) خواهیم میکه  هایی داده

 

XML.Save این دستور برای ذخیره کردن اعمال انجام شده بر روی داده های :XML 

که  باشد میو دارای یک پارامتر ورودی  رود یمموقت کامپیوتر به کار  ی حافظهفراخوانی شده با 

 (.Filename) رود میبه کار  XMLبرای دریافت محل ذخیره فایل 

 این دستور مقدار بازگشتی ندارد.

XML.SetAttribute از این دستور برای اختصاص دادن یک ویژگی به یک عنصر از داده :

 باشد میسه پارامتر ورودی  یدارا. این دستور میکن یمفراخوانی شده استفاده  XMLهای 

XMLPath : دادن یک ویژگی به یک عنصر از آن  خواهیم میکه  هایی دادهبرای دریافت مسیر

ت نام ویژگی جدید برای عنصر مورد نظر : برای دریافAttributeNameاضافه کنیم. 

AttributeValue به ویژگی جدید اختصاص دهیم. خواهیم می: برای دریافت مقداری که 

 این دستور مقدار بازگشتی ندارد.

XML.SetValue از این دستور برای اختصاص دادن مقدار به یک عنصر از داده های :XML 

سه پارامتر  یدارااین دستور  .میینما یماستفاده  وتریکامپموقت  ی حافظهفراخوانی شده به 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 401  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

مقداری را به یک  خواهیم میکه  هایی دادهبرای دریافت مسیر : XMLPath: باشد میورودی 

: WriteCDATA: مقدار مورد نظر جهت افزودن به عنصر Valueعنصر از آن اضافه کنیم. 

ذخیره  CDATA ،false: ذخیره کردن مقدار به صورت true: باشد میدارای دو مقدار بولین 

 کردن مقدار به صورت معمولی.

 مثال:

XML.SetValue("vasva3/New_3", "javad", false); 

 این دستور مقدار بازگشتی ندارد.

 

XML.SetXML از این دستور برای تنظیم کردن سند :XML  ی حافظهفراخوانی شده به 

 XMLکه دارای یک پارامتر ورودی برای درافت متن  میینما یماستفاده  وتریکامپموقت 

 (.Text) باشد می

 این دستور مقدار بازگشتی ندارد.

 Zip 

. دستورات زیر مجموعه این تابع به رود می)فشرده( به کار zipی ها فایلاین تابع برای کار با 

 شرح زیر است:

Zip.Add فایل را با فرمت  توانید می: با استفاده از این دستورzip  فشرده کرده یا به فایل

آرایه ای حاوی مسیر ، zipدستور عبارتند از :مسیر فایل  یها یورودفشرده قبلی اضافه نمایید. 

چند فایل را انتخاب  توانید مییی که قصد اضافه کردن به فایل فشرده را دارید ) با * ها فایل

میزان ، رمز عبور برای فایل، )در صورت استفاده از * ( ها شاخهوضعیت شامل شدن ، کنید (

زیر و مقداری بولین برای وضعیت  ها فایلتابع بازگشتی در هنگام اضافه کردن ، فشرده سازی

 )*( Wildcardدر صورت استفاده از  ها شاخه

 .نداردمقدار بازگشتی 
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 402  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Zip.Extractبه این صورت که فایل)های( مورد . کند میدستور برعکس دستور باال عمل  : این

ی مورد نیاز )*.* به معنای ها فایلآرایه نام ، فایل . مسیرکند مینیاز را از حالت فشرده خارج 

وضعیت قرارگیری ، پس از استخراج در آنجا قرار گیرند ها فایلمسیر شاخه ای که ، (ها فایلتمام 

بودن تمام  Falseو در صورت  شوند میساخته  ها شاخهبودن  True) در صورت  ها شاخه

در صورت وجود نام  ها فایلنوع نوشتن ، (، رمز عبور فایلرندیگ یمدر یک شاخه قرار  ها فایل

 دستور هستند. یها یورودتابع بازگشتی ، فایل در آن شاخه

 .نداردمقدار بازگشتی 

Zip.GetContentsمسیر  کند میی داخل فایل فشرده را تهیه ها فایلدستور لیستی از  : این.

 دستور هستند. یها یورود ها شاخهو نوع نمایش  zipفایل 

 ی موجود در فایل فشرده.ها فایلمقدار بازگشتی آرایه ای است حاوی نام 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 403  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 :ها وستیپ

 مربوط به زبان فارسی تنظیمات

فارسی تایپ کنید و هم چنین بتوانید هنگام اجرای پروژه  AMSبرای آنکه بتوانید در محیط 

 از دو روش استفاده کنید. توانید میخود به درستی نوشته های فارسی را مشاهده کنید 

گرافیکی، متن مورد نظر تایپ و باه صاورت تصاویر باه      یک نرم افزار با استفاده از: روش اول

Auto play  گرددوارد. 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 404  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 :1، مرحله روش دوم

 اعمال تنظیمات زبان فارسی بر روی سیستم عامل ویندوز:

 7ویندوز 

 .کلیک کنید Startبر روی منوی  .1

 
 1  مهیضم ریتصو

 

 

 بروید. Control Panelبه  Startاز منوی  .2

 (2 -8تصویر  ) را انتخاب کنید. Large Iconsی  گزینه View byاز قسمت  .3

 
 2  مهیضم ریتصو

 (3 -8)تصویر کنید. کلیک Regional and Languageی  روی گزینهسپس  .4

 
 3  مهیضم ریتصو

را  Persian ی نهیگز Formatو از منوی کشویی  Formatظاهر شده از سربرگ  ی پنجرهدر  .5

 کلیک کنید. Applay ی دکمهانتخاب کنید و روی 

  …Change system locale ی دکمهبروید و روی  Administrativeسپس به سربرگ  .6

 ی دکمهرا انتخاب کنید و روی  Persianجدید  ی پنجرهکلیک کنید و از منوی کشویی در 

Ok .کلیک کنید و سپس با راه اندازی مجدد ویندوز تنظیمات خود را کامل نمایید 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 405  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 : XPویندوز 

را در  دیا کردهکه از روزی آن ویندوز خود را نصب  XPویندوز  CDست ا کار کافیبرای این 

 : قرار دهید و دستورات زیر را طبق شکل دنبال نمایید  خود CD-ROMدرایو 

 Regional andو سپس  Control Panelگزینه  Startابتدا مطابق شکل از منوی 

language Options  .را انتخاب نمایید 

 
 4  مهیضم ریتصو

,  Date , Timeبه راحتی از گزینه  دیتوان یمشما به صورت منو نباشد  Control Panelاگر 

 را انتخاب نمایید.  Add other languages... استفاده نمایید و در نهایت گزینه 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 406  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 5  مهیضم ریتصو

را انتخاب کنید. سپس دکمه  Languagesابتدا سربرگ  شود یمحال از پنجره ای که باز 

Details  را انتخاب کنید. حال دکمهAdd  جدیدی که  یها زبانرا فشار دهید تا لیست

 را انتخاب کنید.  Farsiاضافه کنید ظاهر شوند. از لیست ظاهر شده گزینه  دیخواه یم

ویندوز به صورت خودکار کیبورد فارسی  OKتوسط دکمه  ها آنپس از این اعمال و تائید 

 استاندارد مایکروسافت را برای شما نصب خواهد کرد. 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 407  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 
 6  مهیضم ریتصو

 Regional and Languageبرای انجام این کار شما یک راه دیگری نیز دارید. در پنجره 

Options  گزینهInstall Files for Complex Script and Right to Left 

Language (including Thai)  پرسیده  یسؤالبزنید در این هنگام از شما  عالمترا

که باید به آن جواب مثبت بدهید. حاال یک تعداد فایل از روی سی دی ویندوز کپی  شود یم

 . شوند یم

زبان فارسی را  دیتوان یمرفته و از لیست  Regional Optionپس از اتمام کار به گزینه 

 انتخاب کنید.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 408  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 

  

 7  مهیضم ریتصو

ویندوز به صورت خودکار کیبورد فارسی  OKتوسط دکمه  ها آنپس از این اعمال و تائید 

 استاندارد مایکروسافت را برای شما نصب خواهد کرد.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 409  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 :2 ی مرحله، روش دوم

از آن که تنظیمات زبان فارسی بر روی سیستم عامل ویندوز شما اعمال شد برای آن که پس 

هنگام انتخاب فونت دقت  بایست میفارسی تایپ کنید  AMSبتوانید به راحتی در محیط 

 بایست میکند. برای این کار پشتیبانی  نیز از الفبای زبان عربی فونت مورد نظر داشته باشید که

 ونت مطابق تصویر زیر عمل نمایید:هنگام انتخاب ف

 
 8  مهیضم ریتصو

  

www.booknama.com

http://www.vasva3.com/
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=443
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2


 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 410  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 کد کلیدها

منحصر به  ی شمارهکه در طول کتاب مطالعه کردیم هر کلید از صفحه کلید یک  همان طور

فهمید کاربر کدام کلید را فشرده است. جدول کد  توان می شمارهفرد دارد که به وسیله آن 

 کلیدها به شرح زیر است:

 .باشند میمد نظر  Decimal ستونکدهای  نکته:

Decimal 
 دسیمالکد 

Hex 
 کد هگزا

Character 
 کاراکترها

8 8 Backspace 

9 9 Tab 

13 D Enter 

16 10 Shift (both) 

17 11 Ctrl (both) 

18 12 Alt (both) 

19 13 Pause 

20 14 Caps Lock 

27 1B Esc 

32 20 Spacebar 

33 21 Page Up 

34 22 Page Down 

35 23 End 

36 24 Home 

37 25 (left arrow) 

38 26 (up arrow) 

39 27 (right arrow) 

40 28 (down arrow) 

45 2D Insert 

46 2E Delete 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 411  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

48 30 0 

49 31 1 

50 32 2 

51 33 3 

52 34 4 

53 35 5 

54 36 6 

55 37 7 

56 38 8 

57 39 9 

65 41 A or a 

66 42 B or b 

67 43 C or c 

68 44 D or d 

69 45 E or e 

70 46 F or f 

71 47 G or g 

72 48 H or h 

73 49 I or i 

74 4A J or j 

75 4B K or k 

76 4C L or l 

77 4D M or m 

78 4E N or n 

79 4F O or o 

80 50 P or p 

81 51 Q or q 

82 52 R or r 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 412  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

83 53 S or s 

84 54 T or t 

85 55 U or u 

86 56 V or v 

87 57 W or w 

88 58 X or x 

89 59 Y or y 

90 5A Z or z 

91 5B (left Windows key) 

92 5C (right Windows key) 

93 5D (application key - 

located between 

the right Windows and 

Ctrl keys 

on most keyboards) 

96 60 0 (numpad with Num 

Lock on) 

97 61 1 (numpad with Num 
Lock on) 

98 62 2 (numpad with Num 
Lock on) 

99 63 3 (numpad with Num 
Lock on) 

100 64 4 (numpad with Num 
Lock on) 

101 65 5 (numpad with Num 

Lock on) 

102 66 6 (numpad with Num 

Lock on) 

103 67 7 (numpad with Num 

Lock on) 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 413  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

104 68 8 (numpad with Num 

Lock on) 

105 69 9 (numpad with Num 
Lock on) 

106 6A * (numpad) 

107 6B + (numpad) 

109 6D - (numpad) 

110 6E . (numpad) 

111 6F / (numpad) 

112 70 F1 

113 71 F2 

114 72 F3 

115 73 F4 

116 74 F5 

117 75 F6 

118 76 F7 

119 77 F8 

120 78 F9 

121 79 F10 

122 7A F11 

123 7B F12 

144 90 Num Lock 

145 91 Scroll Lock 

186 BA ; 

187 BB = 

188 BC , 

189 BD - 

190 BE . 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 414  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

191 BF / 

192 C0 ` 

219 DB [ 

220 DC \ 

221 DD ] 

222 DE ' 

 

 عالیم

 عبارتند از : دهیممورد استفاده قرار  AMSدر  یمتوان میکه  ییها عبارتو  عالیم

or and 

< > <= >= ~= ==  

.. 

+ - 

* / % 

not # - (unary) 

^ 

 عالیم:استفاده از  مثال برای

a = 10; 

a = (5 * 1) * 2; 

a = 100 / 10; 
a = 100 / (2 * 5); 
a = 5 + 2; 

b = a * 100; 

twentythreepercent = 23 / 100; 

neg = -29; 
pos = -neg; 

(3 * 200) > 500; 
if "Peyman" ~= "Mohsen" then 

…. 
end 

if  "Ali" == " Ali " then 

… 
end 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 415  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

a = true; 

b = false; 
e = not b;  

nLength = #"Hey";  گرداند میتعداد کاراکترها را بر  #عالمت.  

name = "javad".." hamed"; 

 

 توابع بازگشتی

که در خصوصیات خود  میکن یمبه دستوراتی برخورد  AMSدر هنگام کار با دستورات 

 شوند میکه در اصطالح تابع بازگشتی نامیده دارند  Callback Functionخاصیتی به نام 

کارهای خود را به  ی جهینتیک تابع دیگر را در خود فراخوانی نماید و  تواند مییعنی این دستور 

تابع مورد نظر با توجه به آن پارامترها دستورات داده صورت پارامترهایی به آن تابع بفرستد تا 

 شده را به اجرا در آورد.

 دستوراتی که این قابلیت را دارا هستند عبارتند از :

1. File.Copy 

2. File.Delete 

3. File.Find 

4. File.Install 

5. File.Move 

6. Folder.DeleteTree 

7. Folder.Find 

8. HTTP.Download 

9. HTTP.DownloadSecure 

10. HTTP.GetFileSize 

11. HTTP.GetFileSizeSecure 

12. Zip.Add 

13. Zip.Extract 

در  کیلوبایت بر حسب کپی شده فایل راکه مقدار  میسینو یمکدی مثال برای توابع بازگشتی: 

 نمایش دهد. Labelیک شی 

 بنویسید: xButtonیک  On Clickرا در رویداد  کدهااین 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 416  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

function 

Copy_file(Source,Destination,Copied,Total,FileCopied,FileTotal) 

kb = Copied/1024; 

Label.SetText("Label1", kb.." kb"); 

end 

File.Copy(_SourceFolder.."\\*.*", "C:\\", true, true, false, true, 

Copy_file); 

پارامتر را به تابع  6 تواند می File.Copy دستور کنید می مثال مشاهدهکه در  همان طور

Copy_file  در داخل  ها آنیا یکی از  ها آناز تمام  تواند میو تابع مورد نظر نیز ارسال نماید

 خود استفاده نماید.

 ها آندقت داشته باشید که این پارامترها باید طبق مثال پشت سر هم نوشته شوند یعنی ردیف 

 باید رعایت شود: 

Source,Destination,Copied,Total,FileCopied,FileTotal 

ند توان میپارامترهای تمامی دستوراتی که  دیا شدهحال که با نحوه کار توابع بازگشتی آشنا 

 :میکن یمکنند به ترتیب ذکر قبول  را توابع بازگشتی

 File.Copy 

 Source,Destination,Copied,Total,FileCopied,FileTotalپارامترها: 

Source :مسیر فایلی که در حال کپی شدن است 

Destination : شود میمسیری که فایل دارد به آن جا کپی 

Copied گرداند می را به صورت بایت برکل  ی شده: مقدار کپی. 

Total : گرداند مییی که باید کپی شوند را بر ها فایلحجم کل. 

FileCopied گرداند میفایلی را که در حال کپی شدن است بر  ی شده: مقدار کپی. 

FileTotal گرداند می: حجم کل فایلی که در حال کپی شدن است را بر. 

 File.Delete 

 Source, Deleted, Totalپارامترها: 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 417  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Source.مسیر فایلی که در حال حذف شدن است : 

Deleted اند شدهیی که تاکنون حذف ها فایل: حجم. 

Total گرداند میشوند را بر حذف یی که باید ها فایل: حجم کل. 

 

 File.Find 

 :کند میاین دستور در دو قسمت تابع بازگشتی قبول 

 CallbackFunction  با پارامترCurrentPath  

CurrentPath شود می: مسیری که هم اکنون دارد جستجو. 

 FileFoundCallbackFunction  با پارامترFoundPath 

FoundPath :.مسیری فایلی که در جستجو یافت شده است 

 File.Install 

 :کند میاین دستور نیز در دو قسمت تابع بازگشتی قبول 

 ProgressCallbackFunction : با پارامتر های 

Source, Destination, Copied, Total 

Source شدن است نصب: مسیر فایلی که در حال. 

Destination شود می نصب: مسیری که فایل دارد به آن جا. 

Copied گرداند میکل را به صورت بایت بر  ی شده نصب: مقدار. 

Total گرداند میشوند را بر  نصبیی که باید ها فایل: حجم کل. 

 OverwriteCallbackFunction : با پارامترهای 

Source, Destination 

Source.مسیر فایلی که در حال نصب شدن است : 

Destination شود می: مسیری که فایل دارد به آن جا نصب. 

 

 File.Move 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 418  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 Source, Destination, Copied, Total, FileCopied, FileTotalپارامترها: 

Source.مسیر فایلی که در حال کپی شدن است : 

Destination شود می: مسیری که فایل دارد به آن جا کپی 

Copied گرداند میکل را به صورت بایت بر  ی شده: مقدار کپی. 

Total گرداند مییی که باید کپی شوند را بر ها فایل: حجم کل. 

FileCopied گرداند میفایلی را که در حال کپی شدن است بر  ی شده: مقدار منتقل. 

FileTotal گرداند می: حجم کل فایلی که در حال منتقل شدن است را بر. 

 

 Folder.DeleteTree 

 Source, Deleted, Totalپارامترها: 

Source شدن است. حذف: مسیر فایلی که در حال 

Deleted : اند شدهیی که تا کنون حذف ها فایلتعداد. 

Total گرداند میشوند را بر  حذفیی که باید ها فایل: حجم کل. 

 

 Folder.Find 

 CurrentPathپارامترها: 

CurrentPath شود می: مسیری که دارد جستجو. 

 HTTP.Download 

 ,BytesRead, FileSize, TransferRate, SecondsLeftپارامترها: 

SecondsLeftFormat, Message 

BytesRead : )گرداند میبرحجم دانلود شده فایل را به صورت بایت)عدد. 

FileSize :گرداند میحجم فایل را به صورت بایت)عدد( بر. 

TransferRate : گرداند میکیلوبایت بر ثانیه بر  بر حسبسرعت دریافت. 

SecondsLeftمدت زمان )احتمالی( مورد نیاز برای دریافت فایل بر حسب ثانیه : 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 419  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

SecondsLeftFormat مدت زمانی احتمالی مورد نیاز برای دریافت فایل را به صورت :

MM:SS  دهد یمنمایش. 

Message : گرداند میاطالعات را بریک رشته خالی و یا اطالعاتی در مورد ارسال و دریافت. 

  HTTP.DownloadSecure 

 ,BytesRead, FileSize, TransferRate, SecondsLeftپارامترها: 

SecondsLeftFormat, Message 

BytesRead : گرداند میبایت)عدد( برحجم دانلود شده فایل را به صورت. 

FileSize :گرداند میحجم فایل را به صورت بایت)عدد( بر. 

TransferRate گرداند میکیلوبایت بر ثانیه بر  بر حسب: سرعت دریافت. 

SecondsLeftمدت زمان )احتمالی( مورد نیاز برای دریافت فایل بر حسب ثانیه : 

SecondsLeftFormat مدت زمانی احتمالی مورد نیاز برای دریافت فایل را به صورت :

MM:SS  دهد یمنمایش. 

Message :گرداند مییک رشته خالی و یا اطالعاتی در مورد ارسال و دریافت اطالعات را بر. 

 HTTP.GetFileSize 

 : Message پارامترها

Message :گرداند میاطالعات را بر یک رشته خالی و یا اطالعاتی در مورد ارسال و دریافت. 

 HTTP.GetFileSizeSecure 

 : Message پارامترها

Message :گرداند مییک رشته خالی و یا اطالعاتی در مورد ارسال و دریافت اطالعات را بر. 

 Zip.Add 

 String, Percent, Statusپارامترها: 

String باشد می: مسیر و نام فایلی که در حال فشرده شدن. 

Percent : عدد( .گرداند میفشرده شدن فایل را بر  پیشرفتمقدار(. 

Status : عدد( .گرداند میرا بر  ها فایلفشرده شدن وضعیت(. 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 420  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 Zip.Extract 

 String, Percent, Statusپارامترها: 

String باشد می خارج کردن از حالت فشردگی: مسیر و نام فایلی که در حال. 

Percentعدد(.گرداند میخارج کردن از حالت فشردگی را بر پیشرفت  : مقدار( 

Status عدد(گرداند میرا بر از حالت فشردگی  ها فایلشدن خارج : وضعیت(.  
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 421  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 (Plugins)ها افزونهنصب 

برای آن افزونه های  توان میراحی شده است که قابلیت ارتقا دارد و طوری ط AMSبرنامه 

ند از نوع شی توان میهم  ها افزونهجدیدی را برنامه نویسی کرد و سپس به آن اضافه کرد. این 

 باشند.ند از نوع دستوری توان میباشند و هم 

 (Action Pluginsافزونه های دستوری )

و با اجرای  شوند میکه از نوع دستوری هستند در مسیری مشابه مسیر زیر کپی  هایی افزونه

 :گردند یمفعال  AMSبرنامه  ی دوباره

C:\Program Files\AutoPlay Media Studio 8\Plugins\Actions 

البته باید توجه داشته باشید که در هر پروژه ای که شما قصد دارید از افزونه های دستوری 

مورد نظر را عالمت گذاری  ی افزونه …Project>Pluginsاز منوی  بایست میاستفاده کنید 

 کنید تا دستورات و توابع آن در برنامه فعال گردد.

 (Objects>Pluginsاشیای افزونه ای )

قابل دسترسی  Objects>Pluginsاز منوی  شود میوقتی به برنامه افزوده  ها افزونهاین 

 .باشند میهستند و مثل سایر اشیا قابل مشاهده 

 AMSو با اجرای دوباره برنامه  شوند میاشیای افزونه ای در مسیری مشابه مسیر زیر کپی 

 :گردند یمفعال 

C:\Program Files\AutoPlay Media Studio 8\Plugins\Objects 

 (:localمتغیر محلی)

و دیگر قابل  رود میمتغیر محلی متغیری است که با پایان یافتن یک دستور یا رویداد، از بین 

 .باشد میاستفاده ن

local a= 10; 

 .اند شدههمراه کتاب ارایه  CDکتاب به صورت پروژه سورس باز در  یها مثالتوجه: تمامی 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 422  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 

 :کدهای نمونه

بتوانید  ها آنتفاده از استا با  میا کردهکدهای نمونه ای را برایتان آماده در این قسمت از کتاب 

بر روی این کدها بتوانید دانش  تأملچنین با پروژه های مفیدی را طراحی و تولید کنید و هم 

 برنامه نویسی تان را باال ببرید.

Extract فایل با نمایش میزان پیشرفت: 

با نام  Progressو یک  Zipبرای نمایش مسیر فایل  Label1یک برچسب با نام 

Progress1 کد زیر فایل را از حالت فشرده خارج  .برای نمایش میزان پیشرفت بسازید

 .کند می

 :Global Functionقرارگیری در 

function Zip_File(String, Percent, Status) 

      Label.SetText("Label1", String); 

    if (Status == ZIP_STATUS_MINOR) then            

      Progress.SetCurrentPos("Progress1", Percent);     

      Progress.SetText("Progress1", Percent.."%");     

    end 

end 

 :Extractقرارگیری در محل مورد نیاز برای 

Zip.Extract("C:\\Test_File.Zip", {"*.*"}, "C:\\Learn AMS", true, true, 

"", ZIP_OVERWRITE_NEVER, Zip_File); 

***** 

 !برای کنترل زمان آهنگ Progressاستفاده از 

 بسازید Progress1با نام  Progressیک 

 :On Timerدر قسمت 

Lenght = Audio.GetLength(CHANNEL_NARRATION); 

CurPos = Audio.GetCurrentPos(CHANNEL_NARRATION); 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 423  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Progress.SetCurrentPos("Progress1", CurPos / Lenght * 1000); 

 پروگرس :ی ش On Clickدر قسمت 

MOUSE = System.GetMousePosition(true); 

Lenght = Audio.GetLength(CHANNEL_NARRATION); 

slider_pos = Progress.GetPos("Progress1"); 

slider_size = Progress.GetSize("Progress1"); 

SeekPosition = Lenght / slider_size.Width * (MOUSE.X -

(Disp.Width/2)+400- slider_pos.X); 

Audio.Seek(CHANNEL_NARRATION, SEEK_SPECIFIC, 

SeekPosition); 

CurPos = Audio.GetCurrentPos(CHANNEL_NARRATION); 

Progress.SetCurrentPos("Progress1", CurPos / Lenght * 1000); 

آهنگ  در  کی Audio.Loadو با استفاده از کد  خود اضافه کنید ی پروژهشی دکمه به یک 

سپس  و صفحه را هم فعال نمایید. نمایید فراخوانی CHANNEL_NARRATIONکانال 

 .کنید را اجرابرنامه 

***** 

 کاربر نظرمورد  مسیر( به   c:\test.jpgبا مسیر  کپی یک فایل ) مثالً

result = Dialog.FolderBrowse("Please select a folder:", "c:\\") 

if result ~= "CANCEL" and result ~="" then 

File.Copy("C:\test.jpg", result, true, true, false, true, nil); 

end 

***** 

 :استفاده از کلیدهای ترکیبی

برنامه بسته  Ctrl + Dدستور زیر را وارد نمایید تا با زدن کلیدهای   On Keyدر قسمت

 شود.
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 424  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

if (e_Key == 68 and e_Modifiers.ctrl ==true) then 

Application.Exit(0); 

end 

***** 

در آن قرار  "کنیدرا انتخاب آیتم یک "داریم که در حالت اول متن  کمبوباکسفرض کنید یک 

 دارد.

دیگری است که نیاز به دسترسی به فایل خاص  هر نامگزینه های بعدی نام نرم افزار یا 

 دارد)اینجا نام فایل متنی( .پس گزینه اول نباید دستوری را اجرا کند.

 نام فایل مورد نظر را بنویسید. Dataکمبوباکس نام مورد نیاز و در قسمت  Textدر قسمت 

را در لیست  ها فایلکمبوباکس استفاده کنید تا متن  شی  On Selectرویداداز کد زیر در 

 باکس اضافه کند.

 مثال برای مقادیر کمبوباکس :

 
 9  مهیضم ریتصو

    

if e_Selection ~= 1 then 

 ListBox.SetVisible("ListBox1", true); 

 Name = ComboBox.GetItemData("ComboBox1", 

e_Selection); 

 ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 425  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 db_1 = 

TextFile.ReadToTable(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\"..Name..".

txt"); 

 for i=1,Table.Count(db_1) do 

  result = ListBox.AddItem("ListBox1", db_1[i],""); 

 end 

end 

***** 

نیاز به وارد کردن مجدد رمز عبور در ، )پس از اولین ورود ورود به برنامه با رمز عبور

 دفعات بعد نیست ( :

pass = Registry.GetValue(HKEY_CURRENT_USER, 

"Software\\Load", "pass", true); 

real_password = "Hamed_VS_Javad"; 

if pass ~= real_password then 

    user_password =  Dialog.PasswordInput("Enter Data", "Your 

answer:", MB_ICONQUESTION); 

 if real_password ~= user_password then 

   Application.Exit(); 

    else 

     Registry.SetValue(HKEY_CURRENT_USER, "Software\\Load", 

"pass", real_password, REG_SZ); 

    end 

end 

***** 

 : مجدد برنامه از صفحه ای که از آن خارج شدهشروع 

On StartUp: 

pagename = Registry.GetValue(HKEY LOCAL MACHINE, 

"Software\\vasva3.com", "page", true); 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 426  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

if pagename then 

Page.Jump(pagename); 
end 

On ShutDown: 

result = Application.GetCurrentPage(); 

Registry.SetValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, 

"Software\\vasva3.com", "page", result, REG_SZ); 

 

***** 

 : اجرا در لیست باکس در حالنمایش پروسه های 

processes = System.EnumerateProcesses(); 

for j, file_path in pairs(processes) do 

    file = String.SplitPath(file_path); 

    result = ListBox.AddItem("ListBox1",file_path , ""); 

end 

***** 

 نمایش تعداد هر عدد

، 2را گرفته و تعداد  2335برای مثال عدد  شمارد. را می Inputاین قطعه کد اعداد داخل 

 .کند می.در انتها به لیست باکس اضافه دهد یمرا در عدد نمایش  5و تعداد  3تعداد 

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

Table_A={}; 

for M = 0,9 do 

Table_A[M] = 0 

end 

TEXTs = Input.GetText("Input1"); 

Nums = String.Length(TEXTs); 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 427  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

for G = 1,Nums  do 

Rigs = String.Right(TEXTs, G); 

RES = String.Left(Rigs, 1); 

RES = String.ToNumber(RES); 

 

Table_A[RES]=Table_A[RES]+1 

end 

 

for Count = 1, 9 do 

 if Table_A[Count] ~= 0 then 

 result = ListBox.AddItem("ListBox1", Count .." -> ".. 

Table_A[Count], ""); 

 end 

end 

***** 

 دقیقه و ثانیه(، )ساعت تبدیل ثانیه به ساعت کامل

Global Function : 

function sec2Min(secs) 

 local myMinutes = 0; 

 local mySeconds = 0; 

 local myTime =0; 

 local myHour=0; 

 if secs > 59 then 

  myMinutes = Math.Floor(secs/60); 

  mySeconds = secs-(myMinutes*60); -- Changes here. 

   if mySeconds < 10 then 

    mySeconds = "0"..mySeconds; 

   end 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 428  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

  myTime = myMinutes..":"..mySeconds; 

 else 

secs = String.ToNumber(secs); 

   if secs < 10 then 

    secs = "0"..secs; 

   end 

  myTime = "0:"..secs; 

 end    

if myMinutes > 59 then 

  myHour = Math.Floor(myMinutes/60); 

  myMinutes = myMinutes-(myHour*60); -- Changes 

here. 

mySeconds = String.ToNumber(mySeconds); 

   if mySeconds < 10 then 

    mySeconds = "0"..mySeconds; 

   end 

myMinutes = String.ToNumber(myMinutes); 

   if myMinutes < 10 then 

    myMinutes = "0"..myMinutes; 

   end 

  myTime = myHour..":" ..myMinutes..":"..mySeconds; 

end 

 return myTime; 

end 

 استفاده به صورت :

a=sec2Min(3752) 

 

******** 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 429  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 : جابجا کردن دکمه در صفحه

On Enter : دکمه 

_OBJECT = this 

On Leave : دکمه 

_OBJECT = nil; 

On Mouse Button :صفحه 

if e_Type == 0 then 

 _LeftClickDown = true 

 if _OBJECT and not difference then 

  difference = {X = e_X - 

xButton.GetPos(_OBJECT).X,Y = e_Y - 

xButton.GetPos(_OBJECT).Y} 

 end 

else 

 _LeftClickDown = false 

 difference = nil; 

end 

On Mouse Move: 

if _LeftClickDown then 

 if _OBJECT and difference then 

  xButton.SetPos(_OBJECT, e_X-(difference.X), e_Y-

(difference.Y)); 

  Page.Redraw(); 

 end 

end 

***** 

 با پیغام سفارشی : کنترل نصب بودن فلش با ورژن مورد نظر
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 430  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Dependencie  را از منویProject  انتخاب کنید .تیک مربوط بهAdobe Flash 

ActiveX …   را زده وMinimum Version  قرار دهید 8را برابر 

 بنویسید : On StartUpحال در 

if _FlashVer <10 then 

. دستور مورد نیاز را جای این خط بنویسید باشد یمنسخه فلش کمتر از ده  --  

else 

 نسخه فلش صحیح است .در صورت نیاز دستور خود را بنویسید--

end 

***** 

 : ی یک شاخه در لیست باکسها فایلنمایش تمام 

folder = Dialog.FolderBrowse("Select the folder to display", 

_SourceFolder); 

if (folder ~= "CANCEL") then 

 ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

 files = File.Find(folder, "*.*", false, true); 

 if (files ~= nil) then 

  for i, filename in pairs(files) do 

   if (Folder.DoesExist(filename)) then 

    ListBox.AddItem("ListBox1", 

"["..filename.."]", ""); 

   else 

    ListBox.AddItem("ListBox1", filename, 

""); 

   end 

  end 

 end 

end 
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 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 431  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

***** 

 : htmlدر یک فایل  ها نکیلیافتن 

webpage = TextFile.ReadToString("AutoPlay\\Docs\\Test.htm"); 

if webpage ~= "" then 

 while start ~= -1 do 

  start= String.Find(webpage, "href=\"", old, false); 

  if start ~= -1 then 

   start=start + 7; 

   End = String.Find(webpage, "\"", start, false); 

   link = String.Mid(webpage, start, End-start); 

   result = ListBox.AddItem("ListBox1", link, ""); 

   old=End; 

  else 

   result = ListBox.AddItem("ListBox1", 

"____________________", ""); 

   old=1; 

  end 

 end 

 start=0; 

else 

result = Dialog.Message("Notice", "Your WebPage Is Empty", 

MB_OK, MB_ICONEXCLAMATION, MB_DEFBUTTON1); 

end 

***** 

 :Input لهیبه وسجستجو در لیست باکس 

OnKey یش Input : 

text_tosearch = Input.GetText("Input1"); 
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 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 432  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

idx = 1; 

finded_text_tbl = {}; 

finded_data_tbl = {}; 

for i,v in pairs(item_text_tbl) do 

 finded_result = String.Find(v, text_tosearch, 1, false); 

 if finded_result ~= -1 then 

  finded_text_tbl[idx] = v; 

  finded_data_tbl[idx] = item_data_tbl[i]; 

  idx = idx+1; 

 end 

end 

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

for i,v in pairs(finded_text_tbl) do 

 ListBox.AddItem("ListBox1", finded_text_tbl[i],””); 

end 

On Show : 

all_items = ListBox.GetCount("ListBox1"); 

item_text_tbl = {}; 

item_data_tbl = {}; 

for a=1, all_items do 

 item_text = ListBox.GetItemText("ListBox1", a); 

 item_data = ListBox.GetItemData("ListBox1", a); 

 

 item_text_tbl[a] = item_text; 

 item_data_tbl[a] = item_data; 

end 

 

***** 
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 : قرارگیری متن در پاراگراف با افکت تایپ

 دکمه:

str_txt = "Sample Text" 

all_chars = String.Length(str_txt); 

Page.StartTimer(25) 

On Timer : 

if num_char <= all_chars then 

 

 str_char = String.Mid(str_txt, num_char, 1); 

  

 str_par = Paragraph.GetText("Paragraph1"); 

 Paragraph.SetText("Paragraph1", str_par..str_char); 

 num_char = num_char+1; 

else 

 Page.StopTimer() 

end 

***** 

 با کنترل یک فایل داخل آن: قرارگرفته در سیستمکنترل صحت لوح فشرده 

drives = Drive.Enumerate(); 

for index , D in pairs(drives) do 

D_Type = Drive.GetType(D); 

  if D_Type == 5  then 

   Find_MyFile = File.Find(D, "Project_.dll", false, false, nil, nil); 

       if Find_MyFile then 

    dr_name=D; 

    break; 

    else 
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    dr_name="NOT"  

  end 

 end 

end 

if dr_name == "NOT" then 

result = Dialog.Message("Notice", "Please Insert Disk", MB_OK, 

MB_ICONINFORMATION, MB_DEFBUTTON1); 

Application.Exit(0); 

end 

 

***** 

 :مشخص بدون تکرار ی اعداد تصادفی در بازه

 

End=25 

rnd={}; 

 rnd[1] = Math.Random(1,End); 

 ag=1; 

 while Table.Count(rnd)~=20 do 

 t = Math.Random(1, End); 

   for i=1,Table.Count(rnd) do 

    if t==rnd[i] then 

     ag=2;   

    end 

   end 

  if ag ==1 then 

  rnd[Table.Count(rnd)+1]=t; 

  else  

  ag=1 ;  
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  end 

 end 

for i=1,20 do 

result = ListBox.AddItem("ListBox1", rnd[i], ""); 

end 

***** 

 : انتخاب آیتم بعدی در لیست باکس

s = ListBox.GetSelected("ListBox1"); 

c = ListBox.GetCount("ListBox1"); 

if (s) then 

 ListBox.SelectItem("ListBox1", s[1]+1); 

 if s[1] == c then 

  ListBox.SelectItem("ListBox1",1); 

 end 

else 

 ListBox.SelectItem("ListBox1",1); 

end 

***** 

 : فعال کردن صفحه زیر دیالوگ

hwnd = Application.GetWndHandle(); 

DLL.CallFunction("User32.dll", "EnableWindow", hwnd..", "..1, 

DLL_RETURN_TYPE_INTEGER, DLL_CALL_STDCALL); 

 

***** 

 : شفاف کردن صفحه

 

function SetWindowLong(hWnd, nIndex, dwNewLong) 
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    return tonumber(DLL.CallFunction("User32.dll", 

"SetWindowLongA", hWnd..", "..nIndex..", "..dwNewLong, 

DLL_RETURN_TYPE_LONG, DLL_CALL_STDCALL)) 

end 

 

function SetLayeredWindowAttributes(hWnd, crKey, bAlpha, 

dwFlags) 

    return tonumber(DLL.CallFunction("User32.dll", 

"SetLayeredWindowAttributes", hWnd..", "..crKey..", "..bAlpha..", 

"..dwFlags, DLL RETURN TYPE LONG, 

DLL_CALL_STDCALL)) 

end 

 

function SetTrance(hWnd, opacity) 

    SetWindowLong(hWnd, -20, 524288) 

    SetLayeredWindowAttributes(hWnd, 0, opacity, 2) 

end 

 

 استفاده :روش 

 

Opacity = 75; 

handle = Application.GetWndHandle(); 
SetTrance(handle, Opacity) 

***** 

 : استاندارد یچین کردن اشیاراست 

 : Global Functionکد در 

function GetWindowLong(hWnd, nIndex) 

    return tonumber(DLL.CallFunction("user32.dll", 

"GetWindowLongA", hWnd..", "..nIndex, 

DLL RETURN TYPE LONG, DLL CALL STDCALL)) 

end 

 

function SetWindowLong(hWnd, nIndex, dwNewLong) 

    return tonumber(DLL.CallFunction("user32.dll", 

"SetWindowLongA", hWnd..", "..nIndex..", "..dwNewLong, 
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DLL_RETURN_TYPE_LONG, DLL_CALL_STDCALL)) 

end 

 

function Right2Left() 

    local Object hwnd 

    local ExStyle 

    local Type 

    local WS_EX_LAYOUTRTL = 4194304 

    

    

    -- For Window 

    Object_hwnd = Application.GetWndHandle() 

    ExStyle = GetWindowLong(Object hwnd ,-20) 

    SetWindowLong(Object hwnd, -20, ExStyle + 

WS EX LAYOUTRTL) 

objects = Page.EnumerateObjects( ); 

    if objects ~= nil then 

    Application.SetRedraw(false) 

    for index, object in pairs(objects) do   

    Type = Page.GetObjectType(object) 

    -- For ComboBox 

    if Type == OBJECT_COMBOBOX then 

       Object_hwnd = ComboBox.GetProperties(object).WindowHandle 

    ExStyle = GetWindowLong(Object hwnd ,-20) 

    SetWindowLong(Object hwnd, -20, ExStyle + 

WS_EX_LAYOUTRTL) 

    ComboBox.SetProperties(object, {ReadOrder = 

READ_RIGHT_TO_LEFT})    

    -- For Input 

    elseif Type == OBJECT INPUT then 

     

    Input.SetProperties(object, {ReadOrder = 

READ_RIGHT_TO_LEFT, Alignment = ALIGN_RIGHT}) 

    -- For ListBox 

    elseif Type == OBJECT LISTBOX then 

    

    Object_hwnd = ListBox.GetProperties(object).WindowHandle 

    ExStyle = GetWindowLong(Object_hwnd ,-20) 
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    SetWindowLong(Object_hwnd, -20, ExStyle + 

WS_EX_LAYOUTRTL) 

    ListBox.SetProperties(object, {ReadOrder = 

READ_RIGHT_TO_LEFT}) 
    -- For RadioButton 

    elseif Type == OBJECT_RADIOBUTTON then 

        RadioButton.SetProperties(object, {TextAlignment = 

ALIGN_RIGHT, ReadOrder = READ_RIGHT_TO_LEFT, 

ButtonAlignment = BTN ALIGN RIGHT}) 

    -- For Tree 

    elseif Type == OBJECT TREE then 

    Object_hwnd = Tree.GetProperties(object).WindowHandle 

    ExStyle = GetWindowLong(Object_hwnd ,-20) 

    SetWindowLong(Object hwnd, -20, ExStyle + 

WS EX LAYOUTRTL) 

    Tree.SetProperties(object, {ReadOrder = 

READ_RIGHT_TO_LEFT}) 

    end 

    end 

    Application.SetRedraw(true) 

    end    

 
end 

 

 صفحه : on preloadکد در 

Right2Left() 

***** 

 :فرمت اختصاصی

Registry.SetValue(HKEY CLASSES ROOT,".vasva3","","VaSvA3

File",REG SZ); 

Registry.SetValue(HKEY CLASSES ROOT," VaSvA3_File 

","InfoTip","This File Crated By vasva3.com",REG SZ); 

Registry.SetValue(HKEY CLASSES ROOT,"VaSvA3 File","Never

ShowExt","",REG SZ); 

Registry.SetValue(HKEY_CLASSES_ROOT,"VaSvA3_File 
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","IsShortCut","",REG_SZ); 

exe path = SourceFolder.."\\".. SourceFilename 

Registry.SetValue(HKEY CLASSES_ROOT,"VaSvA3_File\\Default

Icon", "",exe path..",0", REG SZ); 

Registry.SetValue(HKEY CLASSES ROOT, 

"VaSvA3 File\\shell\\open\\command", "",'"'..exe path..'"'.." "..'"%1"', 
REG_SZ);  

exe_path  =  یها فایلمسیر و اسم فایل اجرایی مورد نظر برای اجرای vasva3 

و آن را اجرا  اید کردهقسمت دوم یعنی برنامه از کجا تشخیا بدهد که شما چه فایلی از باز 

 ... کنید و یا

 شده open تابع هم برای گرفتن آدرس فایل کلیک شده یا این

_CommandLineArgs[1] 

***** 

 : (Minimize)کوچک شدن پنجرهجلوگیری از 

 GlobalFunctions در

function GetWindowLong(hWnd,Index) 

  return tonumber(DLL.CallFunction("User32.dll", 

"GetWindowLongA", hWnd..", "..Index, 

DLL_RETURN_TYPE_LONG, DLL_CALL_STDCALL)) 

end 

 

function SetWindowLong(hWnd,Index,dwNewLong) 

  return tonumber(DLL.CallFunction("User32.dll", 

"SetWindowLongA", hWnd..", "..Index..", "..dwNewLong, 

DLL_RETURN_TYPE_LONG, DLL_CALL_STDCALL)) 

end 

 

 OnShowدر 

SetWindowLong(Application.GetWndHandle(),-

16,GetWindowLong(Application.GetWndHandle(),-16)-131072) 

***** 
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 برای برنامهUninstall قرار دادن

 زیر:در مسیر Add/Remove Program  در Uninstall برای قرار دادن

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre
ntVersion\Uninstall\Print File List Pro 

 :متغیرهای زیر رو با مقدار مورد نظر برای برنامه ایجاد کنید

"UninstallString"="C:\\Windows\\vasva3 Uninstaller.exe" 

"DisplayName"="Esme narm Afzar" 

"DisplayVersion"="1.2" 

"Publisher"="VaSvA3.CoM" 

"NoModify"=dword:00000001 
"NoRepair"=dword:00000001 

***** 

 (:Package)ی نرم افزاری بسته

 نرم افزاری بسازیم که دارای امکانات زیر باشد: ی بسته ی پروژهدر این قسمت قصد داریم یک 

 گروه بندی نرم افزارها 

  افزارهای موجود در هر گروهلیست نرم 

  افزارهاتوضیح در مورد نرم 

 عکس برای هر نرم افزار و دیالوگ مخصوص برای نمایش عکس 

 جستجو در لیست نرم افزارها 

 جستجو در بین توضیحات 

 ... دکمه های نصب و سریال و 

 روش ساخت:

 و با مشخصات زیر ایجاد کنید: Packageپروژه جدیدی با نام  .1

قرار دهید  Inputو در آن یک شی  DialogExعدد دیالوگ از نوع  یک، 545 *790اندازه: 

، Inputدو عدد شی ، ComboBox، یک عدد شی به طوری که کل فضای دیالوگ را بپوشاند

سه عدد دکمه از نوع ، Webیک عدد شی ، Imageیک عدد شی ، ListBoxیک عدد شی 

xbutton ، دو عدد شیLabel   و سه شیShape رای کادر بندی کردن پروژهب 

 مشابه تصویر زیر باشد: بایست میپروژه شما 
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 11  مهیضم ریتصو

    

گروه خود قرار  ی پوشه. نرم افزارهای خود را گروه بنده کنید به طوری که هر نرم افزار در 2

قرار داده شوند. توجه  Antivirusبگیرد برای مثال: نرم افزارهای ضد ویروس در گروهی به نام 

   در پوشه خاص خود قرار داده شوند.)مطابق با  بایست میداشته باشید نرم افزارهای درون گروه 

 قل کنید.خود منت ی پروژهدر مسیر  Docs ی پوشهرا به  ها گروه( پس از گروه بندی 
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 11  مهیضم ریتصو

    

ی کرک و سریال باید در کنار فایل اجرای گذاشته شوند برای مثال به تصویر زیر دقت ها فایل

 کنید:

 

 12  مهیضم ریتصو

    

 باشد. (txt) فایل سریال نرم افزار باید از نوع متنی نکته:
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باشد و  help( باشد، نامش باید htmفایل توضیحات برنامه باید از نوع فایل وب) نکته:

قرار  1ی عکس استفاده شده آن در پوشه ای به نام ها فایلی طوری طراحی شود که بایست می

 گیرند.

 باشد. image بایست می ها آنباشد و نام  jpgفایل عکس باید از نوع  نکته:

 باشد. crack بایست می ها آنباشد و نام  exeفایل کرک باید از نوع  نکته:

 هم نام با پوشه خود باشد. بایست می ها آنباشد و نام  exeفایل نصب باید از نوع  نکته:

پس از ایجاد به  ها آنتوضیحات و عکس برای آن که حجم کمتری را شغال کنند  یها فایل

 :روش زیر فشرده سازی کنید

پوشه ای به نام نرم افزار مورد نظر ایجاد کنید و سپس درون آن پوشه فایل عکس و ابتدا 

 زیر دقت کنید: تصاویربرای مثال به  توضیحات مربوط به آن نرم افزار را قرار دهید.

 
 13  مهیضم ریتصو
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ذخیره  خود ی پروژهموجود در  Docs ی پوشهرا در  data.zipبعد از انجام این کارها فایل 

 کنید.

 قرار بگیرد help( در کنار فایل imageدقت کنید که فایل عکس) نکته:

 iniساخت یک بانک اطالعاتی از نوع  باشد میمراحل کار  نیتر مهم. این مرحله که از 3

، نام نرم ها آننام ، ها گروهتعداد که شامل اطالعات مربوط به نرم افزارها از جمله  باشد می

برای ساخت این  باشد میتوضیحی نرم افزار  -و کلمات کلیدی افزارهای موجود در هر گروه

ویندوز را باز کنید و پس از وارد کردن اطالعات طبق توضیحاتی که  Notepadفایل برنامه 

 کنید.خود ذخیره  ی پروژهموجود در  Docs ی پوشهدر  data.iniآن را با نام و پسوند  دیآ یم

 : iniتوضیح محتویات فایل 

 ی مشابه با متن زیر باشد:بایست می iniمتن فایل 

[Groups] 

number=3 

------------ 

[group_1] 

name=All 

number=4 

------------ 

[group_2] 

name=Antivirus 

num_1=ESET Smart Security 4.2.0 

search_1= مخرب، حمالت ويروسي، 32نود، امنيت، ويروس کش  

num_2=KasperSky 10.1.02 

search_2= مخرب، کاسپرسکي حمالت ويروسي، امنيت، ويروس کش  

number=2 

------------ 

[group_3] 

name=Multimedia 

num_1=Multimedia Builder 

search_1= سي دي، مالتي مديا، چند رسانه اي، اتوپلي، اتوران  

num_2=AuotoPlay Media Studio 

search_2= سي دي، مالتي مديا، چند رسانه اي، مالتي مديا بيلدر، ناتورا  

number=2 
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 number. شامل یک متغیر به نام باشد می ها گروهنشان دهنده تعداد کل  [Groups]قسمت 

 گروه داریم. 3یعنی ما  باشد می 3است که مقدار آن برابر با 

و  nameکه شامل دو متغیر به نام  باشد مینشان دهنده اولین گروه  [group_1]قسمت  

number متغیر باشد می .name  که ما آن را  باشد مینام گروهAll  یعنی شامل  ایم دادهقرار

که نشان دهنده تعداد نرم  numberو متغیر  باشد مینرم افزاری ما  ی بستهکل نرم افزارهای 

 .باشد میافزارهای  این گروه 

آن را برابر با  nameکه متغیر  باشد میدومین گروه  ی دهندهنشان  [group_2]قسمت 

Antivirus  توضیح و تعداد نرم افزارهای ضد ، یعنی این گروه شامل نرم نام ایم دادهقرار

در  باشد مینام اولین نرم افزار در این گروه  ی دهندهنشان  num_1. متغیر باشد میویروس 

شته شود هم چنین توجه داشته باشید که نام ی نام فایل به طور دقیق نوبایست میاین قسمت 

نیز نمایش دهنده  search_1و متغیر  یکسان باشند بایست میمحتوی آن  ی پوشهفایل و نام 

و برای  باشد میبه زبان فارسی  num_1توضیحی نرم افزار موجود در قسمت  –کلمات کلیدی 

در هر گروهی  search_1و  num_1. دو متغیر خورد یمجستجوی کلمات کلیدی به درد 

، num_2تا هر شماره ای که نیاز داشتید افزایش یابند برای مثال:  1ند از عدد توان می

num_3 ،num_4  متغیر ...number  نیز در این گروه نمایشگر تعداد نرم افزارهای این گروه

 .باشد می

تا هر اندازه که نیاز داشتید افزایش یابد برای مثال  تواند می[ نیز group_2قسمت ]

[group_3[ ،]group_4[ ،]group_5... ] 

 کدهای زیر را در جاهای مشخا شده وارد کنید:به پروژه خود برگردید و  .4

Global Functions  از منویProject: 

MB_RTL=1048576; --  کردن پنجره چینراست  

MB_RIGHT=524288; -- کردن متن چینراست   

 گرفتن حجم نرم افزار

function _GetSize(_Size) 

local strFolder = File.GetSize(_Size); 

Label.SetText("size", String.GetFormattedSize(strFolder, 

FMTSIZE_AUTOMATIC)); 

end 
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 جستجو بر اساس نام نرم افزار

function search_1() 

txt = Input.GetText("Input1"); 

 if Selection == 1 then 

 number = INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", 

"Groups", "number"); 

  for i = 2 ,String.ToNumber(number) do 

   _number = 

INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", "group_"..i, 

"number"); 

   for j = 1 ,String.ToNumber(_number) do 

      name = 

INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", "group_"..i, 

"num_"..j);  

      name_gp = 

INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", "group_"..i, 

"name"); 

      find = String.Find(name, txt, 1, false);  

    if find ~= -1 then  

       add = ListBox.AddItem("ListBox1",name,  

name_gp); 

    end 

   end 

  end 

 else 

number = INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", 

"group_"..Selection, "number"); 

for i = 1 ,String.ToNumber(number) do 

name = INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", 

"group_"..Selection, "num_"..i); 

name_gp = INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", 

"group_"..Selection, "name"); 

find = String.Find(name, txt, 1, false); 

if find ~= -1 then 

add = ListBox.AddItem("ListBox1",name,  name_gp); 

end 

end 

end 

end 

 توضیحی نرم افزار –جستجو بر اساس نام کلمات کلیدی 
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function search_2() 

txt = Input.GetText("Input2"); 

 if Selection == 1 then 

 number = INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", 

"Groups", "number"); 

  for i = 2 ,String.ToNumber(number) do 

  _number = INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", 

"group_"..i, "number"); 

   for j = 1 ,String.ToNumber(_number) do 

     search = 

INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", "group_"..i, 

"search_"..j);  

     name = 

INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", "group_"..i, 

"num_"..j);  

     name_gp = 

INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", "group_"..i, 

"name"); 

     find = String.Find(search, txt, 1, false);  

    if find ~= -1 then  

    add = ListBox.AddItem("ListBox1",name,  

name_gp); 

    end 

   end 

  end 

 else 

 number = INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", 

"group_"..Selection, "number"); 

  for i = 1 ,String.ToNumber(number) do 

   search = 

INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", "group_"..Selection, 

"search_"..i);  

   name = 

INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", "group_"..Selection, 

"num_"..i);  

   name_gp = 

INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", "group_"..Selection, 

"name"); 

  find = String.Find(search, txt, 1, false);  

     if find ~= -1 then 
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     add = ListBox.AddItem("ListBox1",name,  name_gp); 

     end 

   end 

 end 

end 

On Show  ازPage1: 

 ها گروهگرفتن تعداد 

_Number = INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", 

"Groups", "number"); 

 خطایابی

error = Application.GetLastError(); 

if (error ~= 0) then 

 Dialog.Message("Error", _tblErrorMessages[error], MB_OK, 

MB_ICONEXCLAMATION); 

 Application.Exit(0); 

end 

و باعث افزایش سرعت برنامه  کند میرا غیر فعال  ComboBox1کد زیر هم خاصیت  به روز رسانی شی 

 گردد می

ComboBox.SetUpdate("ComboBox1", false); 

 ها گروهبرای گرفتن نام  forتکرار  ی حلقهتعریف 

for i = 1 , String.ToNumber(_Number) do 

 i ی شمارنده ی شمارهبر اساس  ها گروهگرفتن نام 

gp_name = INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", 

"group_"..i, "name"); 

add = ComboBox.AddItem("ComboBox1", gp_name, ""); 

end 

 تا محتویات جدید آن نمایش داده شوند کند میرا فعال  ComboBox1کد زیر هم خاصیت  به روز رسانی شی 

ComboBox.SetUpdate("ComboBox1", true); 

 انتخاب اولین گزینه از کمبوباکس

ComboBox.SetSelected("ComboBox1", 1); 

 

On Select  از شیComboBox1: 

 ListBoxحذف محتویات شی 

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1); 

 

www.booknama.com

http://www.vasva3.com/
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=443
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2


 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 449  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

  .کند یفراخوانبود نام  کل نرم افزارها را در لیست  1 ی نهیگزبدست آوردن گزینه انتخاب شده و بررسی اینکه اگر 

if e_Selection == 1 then 

 ها گروهتعداد  به دست آوردن

number = INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", "Groups", 

"number"); 

 افزارهاو فراخوانی نام نرم  ها گروهتو در تو برای فراخوانی نام  ی حلقهتعریف یک 

 for i = 2 ,String.ToNumber(number) do 

 _number = INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", 

"group_"..i, "number"); 

   for j = 1 ,String.ToNumber(_number) do 

   name = 

INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", "group_"..i, 

"num_"..j);  

   name_gp = 

INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", "group_"..i, 

"name"); 

  ListBoxاز شی  ItemDataافزار به پارامتر  و افزودن نام گروه هر نرم ItemTextافزار به پارامتر  افزودن نام نرم

   add = ListBox.AddItem("ListBox1",name,  name_gp); 

  end 

 end 

else 

number = INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", 

"group_"..e_Selection, "number"); 

 for i = 1 ,String.ToNumber(number) do 

  name = INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", 

"group_"..e_Selection, "num_"..i);  

  name_gp = INIFile.GetValue(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.ini", 

"group_"..e_Selection, "name"); 

  add = ListBox.AddItem("ListBox1",name,  name_gp); 

 end 

end 

ListBox.SelectItem("ListBox1", 1); 

 برای استفاده در برنامه e_Selectionبرابر با مقدار متغیر رویدادی  Selection قرار دادن متغیر

Selection = e_Selection 

 On Key  از شیInput1: جهت جستجو در نام نرم افزارها 

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1) 

ListBox.SetUpdate("ListBox1", false); 

 فراخوانی تابع جستجو در نام نرم افزار---

www.booknama.com

http://www.vasva3.com/
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=443
http://vasva3.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2


 AutoPlay Media Studio 8 مرجع نرم افزار،    آموزش ساخت اتوران

 تالیف توسط مدیران انجمن تخصصی وسوسه
 

 450  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

search_1() 

ListBox.SetUpdate("ListBox1", true); 

count = ListBox.GetCount("ListBox1"); 

و  شود میاست؟ اگر چنین بود کادر پیامی نشان داده  8 اش جهینتکه آیا جستجوی ما  میکن یمبا کد زیر بررسی 

 ها نامتا تمام  گردد میو دوباره تابع جستجوی نام فراخوانی  ردیگ یمجای خالی قرار با   برابر  input1سپس مقدار 

 موجود در گروه حاضر فراخوانی شوند.

if count == 0 then 

Dialog.Message(" نشد یافت نظر مورد عبارت ", "توجه  ".."\r\n".."عبارت: "..txt, 

MB_OK+MB_RTL+MB_RIGHT, MB_ICONINFORMATION, 

MB_DEFBUTTON1); 

Page.SetFocus("Input1"); 

Label.SetText("Label1", ""); 

Input.SetText("Input1", "") 

ListBox.SetUpdate("ListBox1", false); 

search_1() 

ListBox.SetUpdate("ListBox1", true); 

ListBox.SelectItem("ListBox1", 1) 

else 

 . شود میفراخوانی  ListBoxنباشد یک گزینه از شی  8اگر نتیجه جستجو 

ListBox.SelectItem("ListBox1", 1) 

end 

 On Key از شیInput2: جهت جستجو در کلمات کلیدی نرم افزارها 

ListBox.DeleteItem("ListBox1", -1) 

ListBox.SetUpdate("ListBox1", false); 

search_2() 

ListBox.SetUpdate("ListBox1", true); 

count = ListBox.GetCount("ListBox1");    

if count == 0 then 

Dialog.Message(" نشد یافت نظر مورد عبارت ", "توجه : ".."\r\n".."عبارت: "..txt, 

MB_OK+MB_RTL+MB_RIGHT, MB_ICONINFORMATION, 

MB_DEFBUTTON1); 

Page.SetFocus("Input2"); 

Label.SetText("Label1", ""); 

Input.SetText("Input2", "") 

ListBox.SetUpdate("ListBox1", false); 

search_2() 

ListBox.SetUpdate("ListBox1", true); 

ListBox.SelectItem("ListBox1", 1) 
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else 

ListBox.SelectItem("ListBox1", 1) 

end 

On Select  شی  ازListBox1: 

آوردن شماره انتخاب شده از لیستبدست   

sq = ListBox.GetSelected("ListBox1"); 

 انتخاب شده از لیست  ی نهیگز ItemDataبدست آوردن متن 

gp_n = ListBox.GetItemData("ListBox1", sq[1]); 

Label.SetText("Label2", gp_n); 

 انتخاب شده از لیست  ی نهیگز ItemTextبدست آوردن متن 

sa = ListBox.GetItemText("ListBox1", sq[1]); 

name_g = Label.GetText("Label2"); 

size = 

File.GetSize(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\"..name_g.."\\"..sa.."\\"..sa..".txt"); 

  GetSize_گرفتن حجم نرم افزار انتخاب شده با استفاده از تابع 

_GetSize(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\"..name_g.."\\"..sa.."\\"..sa..".txt") 

 استخراج کردن محتویات فایل فشرده شده مربوط به نرم افزار انتخاب شده در پوشه تمپ 

Zip.Extract(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.zip", {sa.."\\*.*"}, 

_TempFolder.."\\hamseda04_04_04", false, false, "", 

ZIP_OVERWRITE_ALWAYS, nil) 

Zip.Extract(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\data.zip", {sa.."\\1\\*.*"}, 

_TempFolder.."\\hamseda04_04_04\\1", false, false, "", 

ZIP_OVERWRITE_ALWAYS, nil) 

 فراخوانی توضیحات و عکس از پوشه تمپ 

Web.LoadURL("Web1", _TempFolder.."\\hamseda04_04_04\\help htm"); 

Image.Load("Image1", _TempFolder.."\\hamseda04_04_04\\image.jpg"); 

 جستجو برای فایل کرک نرم افزار

filefind = File.Find(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\"..name_g.."\\"..sa, 

"crack.exe", false, false, nil, nil); 

شود میمربوط به کرک فعال و در غیر این صورت غیر فعال  ی دکمهاگر موجود بود   

if (filefind) then 

xButton.SetEnabled("xButton3", true); 

else 

xButton.SetEnabled("xButton3", false); 

end 

 جستجو برای فایل سریال نرم افزار
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filefinds = File.Find(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\". name_g.."\\"..sa, 

"serial.txt", false, false, nil, nil); 

شود میمربوط به سریال فعال و در غیر این صورت غیر فعال  ی دکمهاگر موجود بود   

if (filefinds) then 

xButton.SetEnabled("xButton1", true); 

else 

xButton.SetEnabled("xButton1", false); 

end 

On Click  ازxButton1 :برای فراخوانی سریال نرم افزار در متغیر 

ser = 

TextFile.ReadToString((_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\". name_g.."\\"..sa.."\\se

rial.txt"); 

DialogEx.Show("Dialog1", true, nil, nil); 

On Show  ازDialogEx برای نمایش سریال در آن: 

Input.SetText("Input1", ser); 

On Click  ازxButton2 :برای اجرای فایل نصب نرم افزار انتخاب شده 

 

Shell.Execute(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\". name_g.."\\"..sa.."\\"..sa..".exe", 

"open", "", "", SW_SHOWNORMAL, false); 

On Click  ازxButton3 :برای اجرای فایل کرک نرم افزار انتخاب شده 

 

Shell.Execute(_SourceFolder.."\\AutoPlay\\Docs\\". name_g.."\\"..sa.."\\crack.exe", 

"open", "", "", SW_SHOWNORMAL, false); 

On Click  ازImage1 :برای نمایش عکس نرم افزار انتخاب شده 

Dialog.SplashImage(_TempFolder.."\\hamseda04_04_04\\image.jpg", 5, true); 

. شما هم کار خود را مشاهده نمایید ی جهینتاجرا کنید تا  F5. حال پروژه را با فشردن کلید 5

، Setup ی دکمهبا کلیک کردن روی  توانید میاید که  اکنون یک بسته نرم افزاری تولید کرده

شماره سریال نرم افزار  Serial ی دکمهنرم افزار انتخاب شده را نصب کنید، با کلیک روی 

کرک نرم افزار را نصب کنید. ، Crack ی دکمهمورد نظر را مشاهده نمایید و با کلیک روی 

با کار کردن روی گرافیک این پروژه جذابیت بسیار زیبایی به ان ببخشید و از  توانید میشما 

 ن برخوردار شوید.مزایای آ
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 : خطاها

که دارای شماره خاصی است  دهد یمرخ  AMSهر خطایی که در پروژه های ساخته شده با 

خطاهای مهم  این قسمت بهنوع خطای مورد نظر پی برد. در به  توان می ها شمارهبا توجه به آن 

 :میپرداز یم ها آنبا ذکر توضیح 

 .اند نشده(اشاره به خطاهایی دارند که در برنامه تعریف  9999خطای شماره ) 

 باشند می( Fileخطاهای مربوط به فایل ) 1899تا  1888خطاهای شماره 

( Generic Objectخطاهای مربوط به اشیاء عمومی برنامه) 1199تا   1188خطاهای شماره

 .باشند می

 .باشند یم( Audioوط به صوت )خطاهای مرب1299تا  1288خطاهای شماره 

 .(Page)باشند یممربوط به صفحه  1399تا  1388خطاهای شماره 

 (Status Dialog) خطاهای مربوط به کادر محاوره ای 1499تا  1488خطاهای شماره

 .باشند یم

 .باشند می INI یها لیفاخطاهای مربوط به  1599تا  1588خطاهای شماره 

 .باشند می( Registryخطاهای مربوط به رجیستری) 1699تا  1688خطاهای شماره 

 .باشند می( ListBoxخطاهای مربوط به لیست باکس ) 1099تا  1088خطاهای شماره 

 (هستند.Systemخطاهای مربوط به سیستم ) 1099تا  1088خطاهای شماره 

 .ندباش می(  Text Fileی متنی )ها فایلخطاهای مربوط به  1999تا  1988خطاهای شماره  

 (  هستند.Window)ها پنجرهخطاهای مربوط به  2899تا  2888خطاهای شماره  

 .باشند می( Driveخطاهای مربوط به درایو ) 2199تا  2188خطاهای شماره 

 Folder)ها پوشهخطاهای مربوط به عملیات بر روی  2299تا  2288خطاهای شماره 

Action )باشند می. 

 Shellهای مربوط به عملیات بر روی شل  )خطا 2399تا  2388خطاهای شماره 

Action)باشند می. 
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 .باشند می( DLLی کتابخانه ای )ها فایلخطاهای مربوط به   2499تا  2488خطاهای شماره 

 هستند. (HTTPاینترنتی ) یها لیفاخطاهای مربوط به 2599تا  2588خطاهای شماره 

 .باشند می( ZIP Fileی فشرده )ها فایلخطاهای مربوط به  2699تا  2688خطاهای شماره

 .باشند می( Dialogخطاهای مربوط به کادر محاوره ای ) 2099تا  2088خطاهای شماره 

( Applicationخطاهای مربوط به دستورات کاربردی)  2099تا  2088خطاهای شماره 

 باشند می

 Internalخطاهای مربوط به توابع درونی برنامه)2999تا  2988خطاهای شماره  

Functionهستند  ). 

 .باشند می(  Stringرشته ای) یرهایبه متغخطاهای مربوط  3199تا  3888خطاهای شماره  

( Math)یو منطقخطاهای مربوط به عملیات ریاضی  3299تا  3288خطاهای شماره  

 هستند.

 .باشند می(  Treeخطاهای مربوط به اشیاء درختی ) 3399تا  3388خطاهای شماره 

 .باشند می(  MSIی نصبی)ها فایلخطاهای مربوط به  4299تا  4288خطاهای شماره  

 .باشند می(  RichTextی متنی)ها فایلخطاهای مربوط به  4399تا  4388خطاهای شماره 

 .باشند می( SlideShowخطاهای مربوط به نمایش اسالید ) 4499تا  4488خطاهای شماره 

( DialogExخطاهای مربوط به صفحات از نوع محاوره ای) 5499تا  5888خطاهای شماره 

 هستند. 

 ( هستند. Service)ها سیسروخطاهای مربوط  6899تا  6888خطاهای شماره 

( QuickTimeی تصویری)ها فایلخطاهای مربوط به  0899تا  0888خطاهای شماره 

 هستند.

( PDFدی اف) ی متنی پیها فایلخطاهای مربوط به  0899تا  0888خطاهای شماره 

 هستند.

 .باشند می( Gridخطاهای مربوط به گرید یا جدول) 12499تا  12488خطاهای شماره 
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 455  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 .باشند می(  Cryptoخطاهای مربوط به رمز نگاری) 34899تا  34888خطاهای شماره 

(  XMLی نشانه گذاری متن )ها فایلخطاهای مربوط به  30899تا  30888خطاهای شماره  

 .باشند می

( ComboBox)  کمبوباکسخطاهای مربوط به  00899تا  00888خطاهای شماره  

 .باشند می
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 456  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 فهرست
 2 ........................................................................................................ شگفتاریپ

 7 ......................... برنامه طیمح با ییآشنا و  Autoplay Media Studio نصب: اول فصل

 Autoplay Media Studio 8 ................................................................. 8 نصب

 Auto Play ..................................................................................... 14 كاركرد

 14 ....................................................................................... جديد پروژه ساخت

 AMS ..................................................................................... 17 با کار شروع

 11 ............................................................................... جديد صفحه کردن اضافه

 22 ......................................................................................... نهيزم پس تغيير 

 22 ................................................................. (project setting) پروژه تنظيمات

 23 ............................................................. ( windows title)  پنجره نام تغيير

style .................................................................................................. 25 

 25 .................................................................... پروژه براي کونيآ يک انتخاب

taskbar .............................................................................................. 25 

ToolTip Style ...................................................................................... 26 

Version .............................................................................................. 27 

 28 ........................................................................................... شي چند انتخاب

 28 ........................................................................................... اشيا بندي گروه

 21 ....................................................................................... یش يک کردن قفل

 21 ................................................................................... یش يک کردن سنجاق

 21 .................................................................................... یش يک کردن مخفي

 32 ............................................................................ ( undo)  عمليات بازگشت

 32 ....................................................................................... اشياء ازيس مرتب

 32 .......................................................................................... اشياء چيدن نوع

 31 .................................................................................... اضافه یها ليفا حذف

 32 ......................................................................................... اشياء نام تعويض
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 457  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 33 ................................................................................................. ها تيوضع

 34 ...................................................................................اياش از دوم نسخه تهيه

 35 .............................................................................................. (Menu)منو

File .................................................................................................... 35 

Edit .................................................................................................... 35 

Align .................................................................................................. 36 

Page .................................................................................................. 37 

Dialog ................................................................................................ 37 

Project ............................................................................................... 43 

Publish .............................................................................................. 43 

View .................................................................................................. 43 

Tools ................................................................................................. 44 

Help................................................................................................... 44 

 45 ............................................................................................ ابزار ینوارها

 51 ................................................................................ اياش یمحاسبات یگذار نام

 51 .................................. اشياء موقعيت و اندازه تغيير 

 54 .................................................................................. تصاوير کردن کمرنگ

 55 ......................................... برچسب شي کردن اضافه 

 55 .......................................................................................برچسب بندي پيکر

 55 ...................................................................................... متن کردن جايگزين

 56 .......................................................................................... متن فونت تنظيم

 57 ....................................................................................... مناسب گيري جاي

 57 .............................................................................................برچسب رنگ

 58 ............................................................................ پاراگراف یش کردن اضافه

 58 .......................................................................................... یش اندازه تغيير

 scroll bar ........................................................................... 58 کردن فعال غير
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 458  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 51 ............................................................................................... متن ويرايش

 Rich text.............................................................. 51 یش با پاراگراف یش تفاوت

 51 ............................................................................ ويدئو شي يک کردن اضافه

 61 ..........................................................................................فلش یش افزودن

 61 ............................................................................................. فلش تنظيمات

 62 .............................................................................................. پروژه انتشار

 CD ................................................................................... 64 روي بر رايت

 ISO............................................................................ 66 فايل روي بر ذخيره

 68 .........................................................(سخت ديسک)  هاردديسک روي ذخيره

 71 .................................................................................... فشرده فايل ساخت

 72 ................................................................. دي سي داخل در ها ليفا کردن مخفي

 AMS ........................................................................ 74 با برنامه نوشتن: دوم فصل

 74 ................................................................................................. ها تميالگور

 AMS ......................................................... 75 در یسينو برنامه زبان لوا، با يیآشنا

 75 .................................................................................................... رهايمتغ

 76 ............................................................................................... ها داده انواع

 81 .............................................................. یسينو کد در یخال یفضا و حاتيتوض

 82 .................................................................. برنامه یراهنما از استفاده یچگونگ

 82 ....................................................................................... برنامه یراهنما

 Wizard .................................... 83 لهيوس به کد افزودن هنگام در راهنما از استفاده

 84 ..................................................... یدست یسينو کد هنگام در راهنما از استفاده

 84 ........................................................................................ کدها ی مشاهده

 85 ..................................................................... (Script Tab)یسينو کد سربرگ

 86 ............................................................. یسينو کد سربرگ در موجود یها دکمه

 92 ................................................................... برنامه یاجرا روند کنترل: سوم فصل

 12 ................................................................................. برنامه در یريگ ميتصم
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 459  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 if ................................................................................................... 12 دستور

 else............................................................................................... 14 دستور

 else if .................................................................. 15 دستور با شرط چند یبررس

 17 .................................................................................... تو در تو if دستورات

 18 .................................................................................. یا سهيمقا یها عملگر

 18 ............................................................................... مخالف عملگر از استفاده

 122 .................................................................... یا سهيمقا یعملگرها از هاستفاد

 or ................................................................................ 124 و and یعملگرها

 126 ....................................................................... یمنطق and عملگر از استفاده

 128 ........................................................................................ تکرار یها حلقه

 for ................................................................................................. 121 حلقه

 113 ................................................................................... معکوس شمارش

 repeat.. until ................................................................................ 118  حلقه

 111 ..................................................................................... تو در تو یها حلقه

 121 ............................................................................ حلقه از هنگام زود خروج

 123 .................................................................................... تينها یب یها حلقه

 124 .......................................................................... (Function) تابع با يیآشنا

 128 ................................................................................. یاصل یسراسر توابع

 132 ...................................................................................... ها هیآرا :چهارم فصل

 132 .............................................................................................. هيآرا مفهوم

 132 .......................................................................... ها هيآرا از استفاده و فيتعر

 for.................................................................................. 135 ی حلقه از استفاده

 137 ...................................................................... پارامتر عنوان به ها هيآرا انتقال

 138 ................................................................................... ها هيآرا یساز مرتب

 131 .................................................................................ها هيآرا کردن معکوس

 142 ........................................... یدادیرو یرهایمتغ و فرض شیپ یرهایمتغ: پنجم فصل
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 460  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 142 ....................................................... (Global variables) یسراسر یرهايمتغ

 145 ...................................................................... یداديرو یرهايمتغ و دادهايرو

 147 .................................................................................... یداديرو یرهايمتغ

 152 .................................................. ها آن در موجود یداديرو یرهايمتغ و دادهايرو

 156 ................................................... اياش در موجود یداديرو یرهايمتغ و دادهايرو

 164 .................................... یا افزونه یاياش در موجود یداديرو یرهايمتغ و دادهايرو

 165 ......................................................................................... منوها: ششم فصل

 165 .................................................................................... منو کي یها یژگيو

 166 .......................................................................................یدسترس یدهايکل

 166 .......................................................................................... یگذار عالمت

 167 ................................................................................... یاختصاص ی شماره

 167 .............................................................................................. منوها جاديا

 175 .......................................................................................... یفرع یمنوها

 182 ............................................................... یفرع یمنو به یاصل یمنو فرستادن

 183 ................................................................. یاطالعات یها بانک با کار: هفتم فصل

 183 ....................................................................................... یا هيپا مفهوم چند

 183 ..................................................................................... (Table) جدول

 183 ......................................................................................... (Field) لديف

 184 ................................................................................. (Record) رکورد

 184 ..................................................................... (Primary Key) یاصل ديکل

 SQLite3...................................................................................... 184 سيتابيد

 SQlite3 ....................................................... 184سيتابيد یکاربرد و مهم دستورات

 SQlite3 ............. 186 سيتابيد با کار یبرا Auto Play Media Studio در موجود توابع

 187 .............................................................................................. توابع شرح

 SQLite ........................................................................... 222 سيتابيد در تيامن

 SQLite Expert Personal .................................................. 224 افزار نرم آموزش
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 461  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 225 .............................................................................سيتابيد کي ساخت روش

 226 ......................................................................... سيتابيد یرو بر ولجد جاديا

 228 ...................................................................... جدول در اطالعات کردن وارد

 221 .................................................................... شده جاديا سيتابيد کي کردن زبا

 MySQL....................................................................................... 221 سيتابيد

 216 ...................................................................................... گريد یها سيتابيد

 Oracel ........................................................................... 216 سيتابيد به اتصال

 ODBC ............................................................................ 216 سيتابيد به اتصال

 PostgreSQL ................................................................... 217 سيتابيد به اتصال

 218 ..................................................................... پروژه یخطاها کنترل: هشتم فصل

 218 .............................................................................................خطاها انواع

 218 ...................................................................................... یدستور یخطاها

 221 ........................................................................................ يیاجرا یخطاها

 222 ........................................................................................ یمنطق یخطاها

 223 ............................................................................... برنامه در خطاها کنترل

 Application.GetLastError ............................................ 223 دستور با یريگ خطا

 225 ............................................................... یبازگشت مقدار یبررس با یريگ خطا

 226 .............................................................................. فرد به منحصر یابيخطا

 AMS .................................................................... 228 دستورات و توابع: نهم فصل

Application .......................................................................................... 228 

Audio .................................................................................................. 236 

Button ................................................................................................. 231 

CheckBox............................................................................................. 243 

ComboBox ........................................................................................... 246 

Crypto ................................................................................................. 252 

Debug ................................................................................................. 253 
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 462  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Dialog .................................................................................................. 254 

DialogEx .............................................................................................. 257 

DLL ...................................................................................................... 262 

Drive ................................................................................................... 261 

File ...................................................................................................... 262 

Flash.................................................................................................... 268 

Folder .................................................................................................. 272 

Grid ..................................................................................................... 273 

Hotspot ............................................................................................... 325 

HTTP ................................................................................................... 327 

Image .................................................................................................. 328 

INIFile .................................................................................................. 312 

Input ................................................................................................... 313 

Label ................................................................................................... 317 

ListBox................................................................................................. 322 

Math ................................................................................................... 327 

MSI...................................................................................................... 332 

Page .................................................................................................... 332 

Paragraph ............................................................................................ 333 

PDF ..................................................................................................... 338 

Plugin .................................................................................................. 341 

Progress .............................................................................................. 342 

RadioButton ........................................................................................ 346 

Registry ............................................................................................... 341 

RichText .............................................................................................. 352 

Service ................................................................................................ 358 
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 463  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

Shell .................................................................................................... 362 

SlideShow ............................................................................................ 362 

StatusDlg ............................................................................................. 366 

String .................................................................................................. 368 

System ................................................................................................ 371 

Table ................................................................................................... 374 

TextFile ............................................................................................... 375 

Tree..................................................................................................... 376 

Video................................................................................................... 381 

QuickTime ........................................................................................... 386 

Web .................................................................................................... 387 

Window............................................................................................... 312 

xButton ............................................................................................... 313 

XML ..................................................................................................... 317 

Zip ....................................................................................................... 421 

 413 .................................................................................................... ها وستیپ

 423 ..................................................................... یفارس بانز به مربوط ماتيتنظ

 423 ............................................................................................ اول روش

 424 ............................................................................................ دوم روش

 412 .................................................................................................دهايکل کد

 414 ..................................................................................................... ميعال

 415 .......................................................................................... یبازگشت توابع

 421 ............................................................................ (Plugins)ها افزونه نصب

 421 ..................................................... (Action Plugins) یدستور یها افزونه

 421 ....................................................... (Objects>Plugins) یا افزونه یاياش

 421 ................................................................................... (local)یمحل ريمتغ
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 464  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 

 

 422 ............................................................................................ نمونه یکدها

Extract 422 ......................................................... شرفتيپ زانيم شينما با ليفا 

 422 ............................................... آهنگ زمان کنترل یبرا Progress از استفاده

 423 ........................................................................ یبيترک یدهايکل از استفاده

 425 .....................................................................عبور رمز با برنامه به ورود

 425 .......................................شده خارج آن از که یا صفحه از برنامه مجدد شروع

 426 ............................................. باکس ستيل در اجرا حال در یها پروسه شينما

 426 ............................................................................... عدد هر تعداد شينما

 427 .........................................................................کامل ساعت به هيثان ليتبد

 421 ..................................................................... صفحه در دکمه کردن جابجا

 421 ................................................... نظر مورد ورژن با فلش بودن نصب کنترل

 432 ................................................باکس ستيل در شاخه کي یها ليفا تمام شينما

 html ................................................................ 431 ليفا کي در ها نکيل افتني

 Input ....................................................... 431 لهيوس به باکس ستيل در جستجو

 433 .................................................... پيتا افکت با پاراگراف در متن یريقرارگ

 433 ................................................... ستمیس در قرارگرفته فشرده لوح صحت کنترل

 434 ................................................ تکرار بدون مشخص ی بازه در یتصادف اعداد

 435 ................................................................ باکس ستيل در یبعد تميآ انتخاب

 435 .................................................................. الوگيد ريز صفحه کردن فعال

 435 ................................................................................ صفحه کردن شفاف

 436 ...............................................................استاندارد یاياش کردن نيچ راست

 438 .................................................................................. یاختصاص فرمت

 431 ................................................................. پنجره شدن کوچک از یريجلوگ

 442 ...............................................................برنامه یبراUninstall دادن قرار

 442 ................................................................................. یافزار نرم ی بسته

 453 ................................................................................................ خطاها
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 465  حیدریحامد ،    جواد احشامیاننویسندگان : 
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