
 

 
 

 

 

 

  

Installshield آموزش نرم افزار کامل 

علیپورمؤلف : مهندس رضا   

 



' 

اي خامنه مماا لعظمیا هللا یتآ  تمی حضراگر ففیلسو و ممحتر نشمنددا سالمیا بنقالا معظم هبرر از سخنی  

﴾ارفَلوا ظلِّ هللاُا ادام﴿ ، ﴾لعالیا ظِلُّه مُدَّ﴿

﴾ ﴿ زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر شهادت نیست  



  

   : Installshield آموزش کامل نرم افزار      
  

  :پيشگفتار
 یک  Installshield . يد شدـ و کار با آن آشنا خواه Installshiled اله با نرم افزار قدر این م
رین و ـت و یکی از کامل تـای شخصی اسـرای پروژه هـ ب Setup اختن ـوی برای سـبرنامه ق
 Macrovision ت ـرکـل ش صوـياست و محـ در دن Setup  ترین برنامه های ساخت ندـقدرتم
ده ـه شـ عرض Net. ميباشد که بصورت سازگار با پروژه های 11آخرین نسخه آن ورژن .است

ای ـزبانهتند یعنی برای برنامه هایی که با هس Net. به بعد تماما بصورت 8.5البته از نسخه .
ده اند ـته شـنوش....  و C#.Net  یا  Vb.Net   یاDelphi.Net ند ـ مان Net. برنامه نویسی 
  .قابل استفاده اند

 این برنامه  Premie (Net.) و ویرایش 10.5عکسها و توضيحات روی شکل مربوط به نسخه 
  .است اما توضيحات بصورت کلی است و برای تمامی نسخه ها صادق است

  
 ایجاد پروژه.1
  وارد نمودن مشخصات کلی برنامه.2
   برنامهSetupمودن فایل مورد نظر بهاضافه ن.3
  نصب فایل در پوشه مورد نظر .4
   برنامهData Baseتنظيمات.5
  Shortcut ایجاد.6
7.Skinبرنامه  
 Setupساخت فایل .8
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  :ایجاد پروژه .1
 :ابتدا برنامه را اجرا نمایيد 

  

  
  

  :اکنون با ایجاد یک پروژه جدید کا را شروع می کنيم 
  

Create A New Project          Or         File > New 
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  .می بينيم که برای شروع چند گزینه وجود دارد
  
گزینه اول مربوط به ساختن برنامه نصب برای یک پروژه بصورت حرفه ای و با استفاده از زبان  -

  . نام دارد Install Script   است که  Macro Vision برنامه نویسی شرکت 
  
  . موجود در برنامه است Wizard ب ساده و با استفاده از ـتن یک برنامه نصـگزینه دوم ساخ -
  
يت نصب بر ــ است یعنی قابل Platform ب بصورت ـگزینه سوم مربوط به ساختن برنامه نص -

  .روی انواع سيستم های عامل را داشته باشد
  
البته در .است Smart Phone ای موبایل و گزینه آخر مربوط به ساختن برنامه برای گوشيه و-

 یا  ++C های برنامه نویسی ـری برای پروژه هایی که با زبانـنه های دیگـسربرگهای بعدی گزی
 Visual Basic 6  یا C# با طـقـث ما خارج است وما فـحـود دارد که از بـته شده اند وجـ نوش 

  .سر و کار خواهيم داشتاول گزینه 
  

ابه شکل زیر را ــمت اصلی برنامه شده و شکلی مشــ شما وارد قساولزینه پس از انتخاب گ
  :مشاهده خواهيد کرد 
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 Statr Page ربرگ وجود دارد که به نامهای ـ س3يد که در شکل باال ـبين  کنيد می اگر توجه
،Project Assistant ،   Installation Designer رگ ـربــکه س . ندــی باشـ م Project 

Assistant ت برنامه می ــگام ساخـما هنـت که شـوزشی اسـ شامل عکس و توضيحات آم
 کل ـ به ش  Installation Designer نی ـ یع ربرگ دومـيد و سـنـفاده کـها استـآن  از  توانيد

Project Explorer  ند ـمان(باهت دارد ـر شاين نرم افزــای پایـتر به نسخه هــبيش است که
  ). Delphi 7 اه با نسخه همر

  
  

  :وارد نمودن مشخصات کلی برنامه .2
  

 شما قادر خواهيد بود تا مشخصات کلی  Application Information با کليک بر روی گزینه 
  .برنامه تان را وارد نمایيد

  
  :این مشخصات عبارتند از 

 ب مینامی است که شما برای شرکت خود انتخا  :شرکت توليد کننده نرم افزارنام 
  .مدآکنيد ودر هنگام نصب برنامه به نمایش در خواهد 

  
  .همان نام برنامه شماست   Application Name  :نام برنامه 
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 شما می توانيد در این قسمت نسخه برنامه خود را انتخاب نمایيد البته در :ورژن برنامه 

  .امه تان را بنویسيدصورتی که برنامه شما از چند نسخه تشکيل شده باشد آخرین ورژن  برن
  
  

  
  

ین گزینه زمانی استفاده  ا است که شما از Installation Architecture مرحله بعدی گزینه 
گام ـته باشد و به کاربر اجازه دهيد تا هنـخاب برای نصب داشـما چند انتـمی کنيد که برنامه ش

ین  اتوانيد از ما میـب شــام نصــ که هنگ Jet Audio مانند برنامه  .نصب آنها را انتخاب نماید 
فاده کنيد و با تيک تفاوت اســوتی با پسوندهای متــبرنامه برای خواندن فایل های تصویری و ص

ت پخش فایلهای  ـــ به برنامه اجازه می دهيد تا پس از نصب این برنامه قابلي Mp2.* زدن مثال 
Mp2 به شکل زیر توجه نمایيد  . را داشته باشد:   

  
  
  

Page ۵ Installshield آموزش کامل نرم افزار مؤلف : مهندس رضا علیپور

WWW.IRANMEET.COM


  
  
  
  
  

  : برنامه  Set upاضافه نمودن فایل مورد نظر به.3
  

 مه کشما با زدن د . است Setupقسمت بعدی مهمترین و اصلی ترین قسمت ساخت برنامه 
Add File در صورتی که پوشه برنامه شما شامل  .کنيد  فایلهای خود را به برنامه اضافه می

 Add شما گزینه ... عکس یا متن یا  است مثل پوشه حاوی  ( Sub Folder)یک زیرپوشه 
Folder شما باید تمامی فایلهایی را  . را کليک نموده و پوشه مذبور را انتخاب و اضافه نمایيد

  .که قصد دارید بر روی سيستم مقصد کپی شود در این قسمت اضافه نمایيد
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خواهيد  ر شما میاگ.شما هيچ محدودیتی برای اضافه کردن فایل با پسوند های مختلف ندارید
 Fonts  و سپس  Windows یک فونت خاص را بر روی سيستم مقصد نصب کنيد روی گزینه 

Folder  کليلک نمایيد و گزینه Add File  کنيد را کليک نموده و فونت مورد نظر خود را انتخاب. 
نسخه  ازما ـاگر ش . ر شما هم نصب خواهد شدـبا این عمل هنگام نصب برنامه فونت مورد نظ

ظر این کار را انجام دهيد ـشيدن و انداختن فایلهای مورد نـ با کدـتفاده می کنيـ اسهای قدیمی
(Drag And Drop).  

  
  

  :نصب فایل در پوشه مورد نظر .4
  

 و سپس  Windows روی گزینه   نصب نمایيد  System32خواهد فایلی را در پوشه  اگر می
Windows System وی گزینه حال ر . کليک نمایيد Add File  کليک کنيد و  فایل مورد نظر 

حال به .با این عمل آن فایل هنگام نصب در پوشه مورد نظر نصب خواهد شد .را انتخاب نمایيد
  .قسمت بعدی می رویم
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  :برنامه Date Baseتنظيمات .5
 متــی قسنـیع . مایان می شودـ ن Installshield اده برنامه ـت قدرت فوق العـ این قسمرد

Application Redistributables  که تنظيمات DataBaseد ـده خواهـ برنامه شما را به عه
  .گرفت

دم هر ـود یا عـمه رادیویی وجود دارد و در باره وجک یا د Radio Button ندین ـدر این بخش چ
  .شود کدام از گزینه ها از شما سوال می

ه ــدارد گزین  ADO  یا  MDAC  یا  OLEDB یا  ODBC تياج به تنظيماتــما احــه شـر برنامـاگ
 YES ه ـنه برنامـخاب این گزیـبا انت . دـاب نمایيـخـ را انت Installshiled ن ـک ایــور اتوماتيـطـ ب

  .داد تنظيمات را برای شما انجام خواهد
يد ــنباشگران ـ استفاده شده هيچ ن Database،   SQL Server 2000اگر در برنامه شما از 

ست که ـکافي.ستم مقصد نداریدـ روی سي SQL Server 2000 زیرا احتياجی به نصب برنامه 
ما ـيمات را برای شـمل برنامه بطور خودکار این تنظـبا این ع .انتخاب نمایيد YES نه دوم را ـگزی

  .انجام خواهد داد
  

توانيد یکسری   این گزینه می نوشته شده با انتخاب Visual Basic 6 اگر برنامه شما به زبان 
  . را برای اجرای برنامه تان منظور کنيد Microsoftتنظيمات پيش فرض 

 
  Pluggin ب ـکار و نصدظيمات خوـ کرده اید برای اعمال تنتفادهـ اس Directxه از ـاگر در برنام
Pluggin  های پيش فرض این گزینه را هم YES انتخاب کنيد .  
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 را هم    Crystal Reportتال ریپورت استفاده کرده اید گزینه ــری کریسـگياگر از ابزار گزارش 

YES انتخاب نمایيد .  
  

  :این هم نمای دیگری از این بخش 
  

  
  

ه ــر را ادامـراحل زیـ مinstallshield به نرم افزار SQL Server 2000ایی ـناسـرای شـحال ب
  :دهيد

  
 در پاسخ به سوال گزینه yes پس از انتخاب گزینه Apllication redistributablesدر صفحه 

  :ی دوم صفحه ای به شکل زیر برای شما نمایان خواهد شد
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ی ــ خاصinstanceی ا زــگام برنامه نویســتم خود هنــ روی سيس sql serverب ـاگر در نص
ما به صورت ــب شـصورت اگر نصــر اینـدر غي. استفاده کرده اید باید گزینه دوم را انتخاب نمایيد

  :حله بعدی شوید بزنيد تا وارد مرnextپيش فرض بوده این مرحله را 
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 و MFD.اگر فایلهای .  را مشخص نمایيد  databaseدر این بخش از منوی آبشاری اول محل 
.IDF ، databaseما گزینه ــاخه برنامه تان کپی کرده اید حتــان را در شــ تTARGETDIR را 

  .نيدانتخاب ک
  

  :تذکر
 آن را به عنوان InstallShieldمنظور از پوشه برنامه پوشه ایست که در هنگام کار با نرم افزار 

ه کپی ــهای شما در این پوشــس از نصب فایلــو پ. اصلی فایلهای خود معرفی می کنيدمحل 
  .خواهند شد
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دهيد که پس از نصب برنامه ير فایل اجرایی را بـشاری دوم هم مســدر این قسمت از منوی آب
  . مربوطه ارتباط برقرار می کندdatabaseشما ، آن فایل با 
 database به connectionی از طریق ـت که در برنامه نویسـ شماسexeیل امنظور همان ف

  .خود متصل شده اید
  : را بزنيدnextبرای مشاهده مرحله بعد دکمه 
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ک ــ را تيUpgrade an instance of MSDE 1.0ه ت که گزینــمت هم کافی اسـدر این قس
  . را کليک کنيدfinishبزنيد و دکمه 

  
 های ــب کامپوننتــياز به نصــماندیم که برنامه  ما نــ  فهinstallShieldجا ما به نرم افزار ــتا این

MSDEدارد .  
  کليک SQL scripts   روی  گزینه installation designerيط  ــاکنون طبق شکل زیر از مح

  :می کنيم
  

Page ۱۳ Installshield آموزش کامل نرم افزار مؤلف : مهندس رضا علیپور

WWW.IRANMEET.COM


  
  

 new ک می کنيم و گزینه ــت کليــ راسSQL scriptsانند گزینه زیر بر روی گزینه ــسپس هم
SQL conectionرا انتخاب می کنيم :  
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م البته بهتر است نا .  جدید نام آن را به دلخواه انتخاب می کنيمconnectionپس از ساخت 
 enterpriseاین نام را می توانيد زمانی که برنامه . (يدــ نمایابــ را انتخSQL Serverسرور 

managerرا باز می کنيد ببينيد ( .  
  

  
  

 data base importنه  آخر یعنی ــيک کرده و گزیــت کلــ جدید راسconnectionحال روی 
wizardرا انتخاب کنيد .  
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  :صفحه ای مطابق شکل زیر نمایان می شود

  
  

  : را بزنيدnext مرحله بعدی گزینه برای مشاهده
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  :تذکر
  در حال اجرا باشد ، SQL server 2000در هنگام معرفی این قسمت حتما باید سرور برنامه 

  . نخواهيد بودdatabaseدر غيراینصورت شما قادر به معرفی 
  

ینه اول و ناسایی خود ویندوز استفاده کرده اید ، گزـاگر برای شناسایی پایگاه خود از روش ش
  .اگر نام کاربری و رمز عبور انتخاب کرده اید گزینه دوم را انتخاب نمایيد

  : را انتخاب کنيدnextبرای مشاهده مرحله بعد گزینه 
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  .ست نام پایگاه داده خود را از ليست مربوطه انتخاب نمایيدیشما می بادر این مرحله 
  :نيد را انتخاب کnextبرای مشاهده مرحله بعد گزینه 
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اگر می خواهيد تمامی جداول خود را به سيستم کاربر منتقل نمایيد به هيچکدام از گزینه ها 

 only includeخاب کنيد گزینه ـــد که جداول خاصی را انتــولی اگر می خواهي. دست نزنيد 
selected belowزدن اب کرده و با ــت چپ جداول خود را انتخـت سمــک زده و از ليســ را تي

  .آنها را به ليست سمت راست اضافه کنيد<  عالمت 
  : را انتخاب کنيدnextبرای مشاهده مرحله بعد گزینه 

  

  
  

تویات داخل جداول شما پاک نشود و به سيستم کاربر ـيد که محــخواهــمت اگر ميـدر این قس
  . را انتخاب نمایيدrecordsانتقال یابد حتما گزینه 

   یا international textنه ــتفاده کرده اید گزیــان فارسی اسـود از زبــم در جداول خــر هــاگ
Unicode را انتخاب نمایيد .  

  
  : را انتخاب کنيدnextبرای مشاهده مرحله بعد گزینه 
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ک بزنيد و پيام زیر را مشاهده ــ را تيregenerate script as buildدر این مرحله حتما گزینه 
  :نمایيد

 به ما راــ شdatabaseقيت طی کرده باشيد و برنامه هم ــکه مراحل باال را با موفدر صورتی 
  : شما به صورت زیر باشدlog fileدرستی شناسایی کرده باشد باید 

  

  
  

  . را دریافت کرده باشيدdatabase import succeededیعنی در آخر عبارت 
  .حال به سراغ قسمت های دیگر پروژه می رویم
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    :  Shortcutsدایجا.6
 . یا ميانبر ها را برای برنامه تان انتخاب و ایجاد نمایيد Shortcuts قسمت بعدی می توانيد در 

ت که در این قسمت آنها را ـایيد الزم اسـيد یک ميانبر انتخاب نمــخواه برای هر فایلی که می
 یــتنی دارد و مــ فایل م1 فایل اجرایی و 1رنامه شما ـال اگر بــمث . شخص نمایيدـف و مـتعری

   کاربر آنها را بگنجانيد به شيوه زیر عمل نمایيدDesktopخواهيد بر روی 
 :   

  
  

رتان را ــد و شما می توانيد فایل مورد نظــد شــ یک پنجره جدید باز خواه New مه کبا زدن د
باشيد گزینه دوم داشته  Start Menu اهيد که یک  ميانبر هم در وخ انتخاب نمایيد و اگر می

   .را هم تيک بزنيد
  

 که دراینجا ما از بررسی آن خود داری می تری استــقسمت بعدی مربوط به تنظيمات رجيس
 توصيه ميکنم به این اتری و پارامتها و تنظيمات آن آشنایی ندارید اکيدـاگر شما با رجيس .کنيم

  !!!مت دست نزنيدسق
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7.Skin برنامه :  
از .تـمایل ظاهری برنامه اسـل و شـ یا شک Installation Interview نامه قسمت بعدی بر

  Skin طالحا از ـير دهيد یا اصــ را تغي Setup توانيد چهره برنامه   به بعد شما می8.5نسخه 
حات دیالوگ یا ـد صفـتواني خه ها میــولی در تمامی نس .فاده نمایيد ـرکت استـهای جدید ش

 توانيد یک صفحه برای دریافت رمز عبور مثال می .را تنظيم وکم یا زیاد نمایيدپرس و جوی کاربر 
(Password) غاتی برنامه تان قرار ــش یک لوگو یا عکس تبليــ بگذارید یا صفحه ای جهت نمای

  .دهيد
  

الت زمان نصب برنامه را به زبان ـه ها و جمــتوانيد حتی نوشت با کمی تغيير در این قسمت می
  !!!ه تغيير دهيددلخوا

  :به شکلهای زیر توجه نمایيد 
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   :Setupساختن فایل .8
در این قسمت شما ميبایست  روی  . رسيدیم Setup حال به قسمت آخر یعنی ساخت فایل 

  . کليک نمایيد تا فایل نصب شما آماده شود Buildگزینه 
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اشد برنامه کامپایل شده و پيغام زیر در صورتی که اشکالی در برنامه و نحوه تنظيمات شما نب 

 :ظاهر ميگردد 
  

SINGLE_EXE_IMAGE - 0 Error(S), 0 Warning                                      
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:بع من  

Installshiledسی دی آموزشی  -1

2- http://www.softhighway.com
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