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نصب مولتي سيم 10 

  هدف های رفتاری: 
در پایان این آزمایش که با استفاده از نرم افزار مولتی سیم اجرا می شود از فراگیرنده انتظار می رود که :

CD -1  مولتي ســیم 10 را از بین CD هاي موجود انتخاب 
کند. 

CD -2  را باز کند و نرم افزار را انتخاب کند. 

3- فایل Read me نرم افزار را مطالعه کند. 
4- نرم افزار را نصب کند.

5- نرم افزار را راه اندازي کند. 

1-1آزمايش1: نصب نرم افزار مولتي سيم 10
1-1-1 امــروزه بــا پیشــرفت علــم و فنــاوري و ظهــور 
نرم افزارهاي مختلف، بسیاري از کاربردها به سوي شبیه سازي 
هدایــت شــده اند. نرم افزارهــاي گوناگوني بــراي طراحي و 
آموزش به کمك کاربران آمده است و بسیاري از متخصصین 
براي ســرعت دادن بــه کار خود و کیفیت بخشــي آن از این 
نوع نرم افزارها استفاده مي کنند. اما الزمه ي ادامه ي حیات هر 
نرم افزاري به روزرســاني آن اســت. در فرآیند به روزرساني، 
عــالوه بر حــل مشــكالت موجــود در نســخه هاي قدیمي، 
کاربردهــاي جدیدي نیز به آن اضافه مي شــود. در این بخش 

مي خواهیم شما را با نسخه ي جدیدتري از نرم افزار مولتي سیم 
که نسخه ي 10/1 است آشنا کنیم.     

2-1-1 براي نصب نرم افزار مولتي سیم 10 ابتدا CD مربوط 
به نرم افــزار را در داخل درایو کامپیوتر قرار دهید. متناســب با 
 DVD یا CD ســرعت کامپیوتر خود باید کمي صبر کنید تا
باز شــود و منوي اصلي روي صفحــه بیاید. در صورتي که لوح 
فشرده ي شما به صورت خود راه انداز  )Auto Run(  نبـــاشد 
مــــي توانید از طریق منــــوي اصلــي my computer، لوح 
فشرده ي مورد نظر در نرم افزار مولتي سیم را باز کنید. پس از باز 

شدن منوي نرم افزار شكل 1-1 ظاهر مي شود. 

شكل 1-1  منوي اصلي نرم افزار مولتي سيم 10/1

هدف کلی : 

اجرای نرم افزاری تمام مدارهای الكتریكی کتاب های تخصصی نظری و عملی دروس سال سوم رشته 
الكترونیك با نرم افزارهای مولتی سیم )multisim( و فِت )phet( یا سایر نرم افزارهای مشابه 
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 Set Up Exe 3-1-1 از منــوي اصلي نرم افزار، فایــل
را انتخــاب کنید و روي آن دو بار کلیــك نمائید. با توجه به 
نوع لوح فشــرده یكي از تصاویر 2-1- الف یا 2-1- ب روي 
صفحه ي نمایش کامپیوتر دیده مي شود. باید کمي صبر کنید 

فرآیند مقدمات نصب انجام شود. 

الف
     

ب 
شكل 2-1 فراهم كردن مقدمات نصب نرم افزار

4-1-1 پــس از کامل شــدن مقدمات و پر شــدن نوار، 
صفحه ي نشان داده شده در شكل 3-1 روي صفحه ي نمایشگر 

کامپیوتر ظاهر مي شود. 

شكل 3-1 ادامه ي نصب نرم افزار مولتي سيم 10

5-1-1 از روي جلد CD یا از طریق کارخانه ي سازنده 
شــماره ي سریال لوح فشــرده را دریافت کنید و در صفحه ي 
شــكل 3-1 درج نمائید. در این مرحله الزم اســت نام موسسه 
و نام خود را در زبانه ي مربوط بنویســید. در شكل 4-1 فرم پر 

شده را مشاهده مي کنید. 

شكل 4-1 فرم پر شده
6-1-1 گزینــه ي next را انتخاب کنید و محل ذخیره ي 
برنامه را به دل خواه تعیین کنید. همان طور که در آزمایشــگاه 
مجــازي جلد 1 ذکر شــد، بهتر اســت محل نصــب برنامه در 
درایوي غیر از درایو سیســتم عامل قرار گیرد. پس از انتخاب 
محل نصــب برنامــه روي گزینه ي next مطابق شــكل 1-5 

کلیك کنید. 

شكل 5-1 تعيين محل نصب برنامه

نام خودتان را وارد نمایید

نام مدرسه را وارد نمایید

.سریال موجود در سی دی را وارد کنید

Ali Samouti

Sazman pazhoheshha

F44G44444
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6-1 باز مي شــود. بدون این که تغییــري در این صفحه بدهید، 
زبانه ي next را کلیك کنید. در این صفحه مسیر نصب برنامه 

نشان داده مي شود و از شما مي خواهد آن را تأئید کنید. 

شكل 6-1 تأئيد مسير نصب برنامه
8-1-1 در ادامه طبق شكل 7-1 مقررات و قوانین نرم افزار 
بیان مي شود. در صورتي که به زبان انگلیسي تسلط دارید یك 
بــار مقررات را بخوانید و با دوســتان خود در باره ي آن بحث 
....I accept the  را انتخاب کنیدو  کنید. ســپس گزینه ي 

زبانه ي next را فعال نمائید. 

9-1-1 پس از پذیرش مقررات اولیه پنجره ي شكل 1-8 
ظاهر مي شــود که تداوم پذیرش مقررات است. در این مرحله 
....I accept the را انتخاب کنیــد و زبانه ي  نیز گزینــه ي 

next را فعال نمائید. 

شكل 8-1 ادامه ي پذيرش مقررات

10-1-1 بــراي راه انــدازي نصب، زبانــه ي next را در 
پنجره ي نشــان داده شده  در شــكل 9-1 فعال کنید. چنان چه 
 Back بخواهید مســیر نصب را عوض کنید مي توانید زبانه ي

را فشار دهید.  

شكل 9-1 ادامه ي نصب با تغيير مسير نصب برنامه

11-1-1 پــس از انتخاب کلید next طبق شــكل 1-10 
نرم افزار شــروع به نصب برنامه مي کند. صبر کنید تا نرم افزار 

نصب شود. 

  نکته    مهم:  
                  در مراحل نصب نرم افزار مولتي سیم ده هرگز 

به اینترنت وصل نشوید.

شكل 7-1 پذيرش مقررات
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شكل 10-1 شروع نصب برنامه

12-1-1 پس از اتمام نصب، پنجره ي شــكل 11-1 ظاهر 
مي شــود. زبانه ي next را فعال کنید تا شكل 12-1 به نمایش 

در آید. 

شكل 11-1 پايان نصب برنامه
13-1-1 پس از انتخاب next شكل 12-1 ظاهر خواهد 
شــد که باید زبانه ي restart later را انتخاب نمائید. سپس 

روي فایل Crack کلیك کنید.

شكل 12-1 انتخاب تاخير در راه اندازي دوباره ي كامپيوتر

14-1-1 بعد از این مرحله شكل 13-1 ظاهر خواهد شد. 
عدد یك را وارد کنید و زبانه ي enter را فعال نمائید.

شكل  13-1 ادامه ي فعال سازي برنامه
15-1-1 روي start در وینــدوز کلیــك کنیــد و در 
مســیر    All Programs  روي گزینه ي instrument و 
National را کلیك کنید و N I License Manager را 

مطابق شكل 14-1 انتخاب نمائید. 

شكل 14-1 انتخاب مجوز استفاده از نرم افزار
 F8 16-1-1 پس از باز شدن پنجره ي شكل 15-1، کلید

را فعال کنید. 

شكل 15-1 فعال كردن كليد F8 روي صفحه ي كليد



5

بخش اول
ول

ل ا
فص 17-1-1 در پنجره ي باز شــده  طبق شكل 16-1، پوشه ي 

LIC را در /:C  پیدا کنید.  

LIC شكل 16-1 پيدا كردن پوشه ي

18-1-1 در پنجره ي باز شــده کلیــه ي فایل هاي موجود 
در پوشــه ي LIC را انتخاب کنید، طبق شــكل 17-1 زبانه ي 

open را فعال نمائید. 

LIC شكل 17-1 باز كردن فايل هاي

19-1-1 پــس از ایــن مرحله پنجره ي شــكل 18-1 باز 
خواهد شــد. زبانه ي yes را فعال کنید. این کار در دو مرحله 

تكرار مي شود. 

الف

ب
شكل 18-1 آخرين مرحله ي نصب

20-1-1 پس از این مرحله نرم افزار قابل راه اندازي است. 

2-1آزمايش2: راه اندازي و كار با مولتي سيم 10

1-2-1 راه اندازي و کار با مولتي ســیم 10 کاماًل مشــابه 
مولتي سیم 9 اســت. هم چنین نوارهاي ابزار آن نیز بسیار با هم 

شباهت دارد. 
2-2-1 در مراحل کار با نرم افزار مولتي ســیم 10 ســعي 

کنید که به اینترنت متصل نشوید. 

  نکته    مهم :  
               فایل هاي مولتي سیم 9 با مولتي سیم 10         
قابل باز شدن است. ولي فایل هاي مولتي سیم 10 در 
نرم افزار مولتي سیم 9 قابل باز شدن نیست. معموالً براي 

سایر نرم افزارها هم این امر صادق است.

تمرين1: تعدادي از مدارهاي جلد دوم آزمایشگاه مجازي را 
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غني تر شــده و توانایي هــاي جدیدي به نرم افزار اضافه شــده 
اســت. از آن جا که نرم افزار مولتي ســیم 9 در هنرســتان هاي 
ایران بومي شــده و همه آن را مي شناســند، توصیه مي کنیم از 

این نسخه استفاده نمائید.   

  نکته    :  
                   اگر کار با اولین نسخه ي نرم افزار را فرا 
بگیرید، نسخه هاي دیگر نرم افزار را به خوبي استفاده 

خواهید کرد.

PhET 4-1 آزمايش4: معرفي سايت

در فصل هاي بعدي به وسیله ي نرم افزار مولتي سیم 10 نیز اجرا 
کنید و نتایج این تجربه را بنویسید. 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3-1 آزمايش 3: 
معرفي نسخه ي 11 نرم افزار مولتي سيم 

1-3-1 هــر نرم افــزاري توســط موسســه ي ســازنده به 
روز مي شــود و با توجه به مشــكالتي که نرم افــزار اولیه دارد 
اصالح مي شــود. اولین نســخه ي نرم افزار مولتي سیم نرم افزار 
EWB یا Electronic Workbench )میز آزمایشــگاهي 
الكترونیك( بود که از نسخه ي 4 شروع شد و تا نسخه ي 7 ادامه 
یافت. پس از آن نام این نرم افزار به صورت Multisim تغییر 
یافت. مولتي ســیم مخفف کلمات Multi Simulation به 
معني شبیه سازهاي چندگانه است. اولین نسخه  شماره ي 7 بود 
که در ادامه ي EWB قرار گرفت، ســپس نســخه ي شماره ي 
8 آن تهیــه گردید. نســخه ي شــماره ي 9، 10 و 11 آن نیز در 
بازار وجود دارد. در باره ي مولتي سیم نسخه ي 10 قباًل توضیح 
داده ایم. نســخه ي 11 مولتي سیم مشــابه نسخه ي 10 است و با 
همان روال نصب مي شــود. در نسخه ي 11 کتابخانه ي قطعات 

1-4-1 امروزه در ســطح جهان اشاعه ي دانش به عنوان 
یك وظیفه در آمده اســت. تقریباً تمام مؤسسات آموزشي در 
دانشگاه هاي معتبر ســعي مي کنند که اطالعات علمي خود را 
در اختیار دیگران قرار دهند و از اطالعات علمي آنان استفاده 
کننــد. این تبادل اطالعات ســبب ایجاد تعامل، رشــد علمي، 
خالقیت و اکتشــافات جدید مي شــود. یكي از ســایت هایي 
که انواع نرم افزارهاي تعاملي ســاده و آموزشــي را در اختیار 
دیگران قرار مي دهد، ســایت PhET اســت که نرم افزارهاي 
تعاملــي را در زمینه هاي مختلف علوم مانند فیزیك، شــیمي، 
زیست شناســي، زمین شناســي و ریاضي را رایــگان در اختیار 
عالقه منــدان قــرار مي دهد. توصیه مي کنیم ســري به ســایت 

PhET بزنید. صفحه ي اول سایت مشابه شكل 19-1 است. 
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 2-4-1 بــا کلیــك کــردن روي تصویــر، صفحه اي به 
صورت شكل  20-1 باز مي شود که مي توانید با کلیك کردن 
روي گزینــه ي دل خــواه خود مثاًل Physics مــواردي مانند 
Electricity را انتخــاب کنید. نرم افــزار را فعال نمائید. در 

شــكل 20-1 تصویري از تولید انرژي را مشــاهده مي کنید. با 
اســتفاده از ولوم هایي که وجود دارد مي توانید شــدت میدان 
مغناطیســي و ســرعت جریــان آب را تغییر دهیــد و اثر این 

کمیت ها را روي خروجي مشاهده کنید.

  

شكل 20-1 تأثير تغييرات شدت ميدان و ولوم جريان آب و اندازه گيري شدت ميدان
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 3-4-1 ولــوم جریــان آب را تغییر دهیــد و نتیجه  را با 
اندازه گیري شدت میدان بنویسید. 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

  نکته    :  
             در صفحه هاي جدید ارائه شده در اینترنت 
عالوه بر سایر زبان ها اطالعات به زبان فارسي نیز تهیه 

شده است.

4-4-1 ســایر زبانه هــا  را در شــكل 20-1 فعــال کنید. 
آزمایش مربوطه را انجام دهید و نتیجه را بنویسید.  

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

5-4-1 هم چنین شما مي توانید با دان لود کردن نرم افزار، 
بدون اتصال به اینترنت از نرم افزارهاي PhET استفاده کنید. 
در لوح فشــرده ي ضمیمه ي کتاب ایــن نرم افزار را به صورت 
Off Line ارائه کرده ایم. هم چنین شما مي توانید یك یا چند 

نرم افزار را به دل خواه انتخاب و دان لود کنید.    


