
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 TagMaker 1.0اموزش نصب و راه اندازی نرم افزار

 

اموزش نصب برنامه: 

 کلیک کنید تا مراحل نصب اغاز شود  Setup-بروی گزینه 1

 

 کلیک کنید  OK- زبان برنامه را انتخاب کنید و بروی 2

 

 کلیک کنید  Next- مرحله بعد بروی 3

- رسیال نامرب برنامه را وارد کنید(رسیال نامرب کد فعال سازی می باشد که در فایل پوشه برنامه وجود دارد.) سپس 4

 کلیک کنید.  Nextبرای 



 کلیک کنید.  Next- محل ذخیره سازی برنامه را انتخاب کنید(در حالت پیشفرض بهرت است.) و بروی 5

- در مرحله بعد می بینید که دو گزینه �ایش داده شده درصورتی که می خواهید ایکون برنامه در دسکتاپ باشد 6

تیک گزینه اولی باید زده باشد و درصورتی که می خواهید ایکون برنامه در استارت منو قرار گیرد تیک گزینه دومی را 

هم فعال کنید. 

 

 کلیک کنید.  Nextو در بروی 

 کلیک کنید تا مراحل نصب کامل شود  Install- و در نهایت بروی گزینه 7

 کلیک کنید تا نصب تام شود.  Finish-و در اخر هم بروی گزینه 8

 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

اموزش استفاده از نرم افزار: 

- برنامه را باز کرده و بروی دکمه بزرگ در پایین نرم افزار "�ایش موضوعات نرم افزار" کلیک کنید تا موضوعات 1

ظاهر شود 

- هرکدام از موضوعات که مربوط به مطلب ش� است بروی ان کلیک کنید و در باکس اول در سمت راست برنامه 2

مت برچسب را بنویسید سپس بروی گزینه "بساز" کلیک کنید 



 

حال اگر می خواهید کاراکرت جداکننده دلخواه خود را انتخاب کنید در ه�ن حالت کاراکرت خود را جایگزین کاراکرت 

بکنید  ",فعلی یعنی "

برای این کار باکس کوچکی در سمت چپ نرم افزار در باال قرار دارد که ش� ابتدا ان را انتخاب و کاراکرت خود را 

بنویسید تا جایگزین کاراکرت فعلی شود 

به این شکل : 

 

را بفشارید  Ctrl+Cهمه برچسب ها را انتخاب کنید و سپس کلیدهای ترکیبی  Ctrl+Aحال با زدن دکمه های ترکیبی 

) Paste=Ctrl+Vو ان ها را در محل مورد نظر بچسبانید(

و با کلیک بروی دکمه "جدید" باکس هارا خالی کنید و دوباره برچسب دلخواه را بسازید. 



 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

پیشنهاد می شود بروی گزینه "درباره برنامه "  کلیک کنید و توضیحات برنامه را بخوانید 
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