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ُ
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Adobeݣ
تنظیهات وُن در وحصٌٓت ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ

تنظین نوع اعداد در وحصٌٓت Adobe

اعداد با عرض وساًّ

تنظین نوع اعداد در Word
اعداد فارسْ در کورل

ترکیجِاّ فٌنت بدر

اعراب در وحصٌٓت Adobe

تغییر شکل حرًف در کل وتن (ویژٍّ )InDesign
رًش استفادٍ در CorelDraw
ابزار تایپٌݡگرافݡی

خرًجْ گرافیکْ
ابزار تنظین صفحَ کلید

ترکیجِاّ نسخ قرآنْ
ترکیجِاّ زر ُبـلد
وعرفْ

فُرست

سیستن عاولِاّ قابل اجرا:

وشخصات فنْ

• ویندوز نسخه  XPتا  23( Win10و  46بیتی)
• مکینتاش  OS Xنسخه  10.6تا 10.11

وحیطِایی کَ بصورت وستقین قلن برتر در آنِا کار وْ کند:

• محصوالت  Adobe MEنسخه  CS3به باال ( 23و  46بیتی)
•  Office 2003به باال برای ویندوز ( 23و  46بیتی)
•  Word 2016برای مک
•  WordPadو Notepad

•  Pagesنسخهی  5.5به باال
• و تمامی برنامههایی که از امکان فارسی سیستم عامل ویندوز یا مک استفاده می کنند.

• برای برنامههایی که توانایی درح مستقیم نوشتار فارسی را ندارنـد (ماننـد برنامـههای و یـدویییی) میتوانیـد از روویـی ارافیکـی
استفاده کنید.

ارتقا قلن برتر

• از آرــویا ارتقــا قلــم برتــر اســتفاده کنیــد .بســیاری از مشــکرت در ایــا نســخهبرطــرش شــده اســه همینــیا بــا نســخهی یدیــد
برنامهها و سیستمعاملهای یدید نیز سازاار اسه .برای دانلود آرویا نسـخه بـه سـایه نـرز افـزاری مـویم قسـمه دانلـود سـ
ارتقا محصوالت مرایعه کنید .

در ایا قسمه با استفاده از شماره سویال قلم برتر میتوانید آرویا ارتقا آن را دریافه نمایید.

• ارتقاء نرز افزار تا ورژن  3.Xبطیر رایگان در ارتیار کاربران قرار می ایرد.
• نسخهی مک با موورار سافاری دانلود شود.
• فایل نصب ویندوز را پ

از دانلود روی دسکتاپ ک ی کنید و س

• برای نصب در ویندوز روی فایل آن دبل کلیک کنید.
قلــم برتــر بصــیرت ضــی

نصج برناوَ

ایرا کنید.

فــرز در وینــدوزهای  46بیتــی در مســیر  C:\Program Files (x86)\MaryamSoft\QalamBartarو در

ویندوزهای  23بیتی در مسیر  C:\Program Files \MaryamSoft\QalamBartarنصب میشود.

• برای نصب در مک روی فایل آن کلیـک راسـه کنیـد و ایینـهی  Openرا بزنیـد .نسـخهی مـک قلـم برتـر بصـیرت ضی فـرز در

شاره  /Applicationsنصب میشود.

• تویه :چنانیه بخواهید قلم برتر را بصیرت ضرتابل روی فل

مسیر ضیشفرز ،مسیر فل

ممیری را بدهید.

ممیری نصب کنید کافی اسه در هنگاز نصب بجای

اجراّ برناوَ

برای ایرا در ویندوز روی کلید میانبر آن در منوی  Startکلیک کنید.
برای ایرا در مک از مسیر  Finder -> Applicationsاقداز نمایید.

برای ایرای نسخهی ضرتابل از مسیر فل

ممیری اقداز نمایید.

قلم برتر در اولیا ایرا ،احتیاح به فعال سازی دارد .پ

میرواهد.

فعال سازݢّ نرمافزار
از ایرای برنامه صفحهای ظاهر میشود که از شما شماره سویال

• شماره سویال  51رقمی نرز افزار را وارد کنید(.چنانیه بسته بندی نرز افزار را رویداری کردهاید ایا شماره روی یـک کـارت درح

شده اسه و چنانیه اینترنتی برنامه را رویداری کردهاید شماره سویال ،هنگاز روید به شما داده شده اسه)
حال به دو روش میتوانید برنامه را فعال کنید:

• فعالسازّ خٌدکار:

چنانیه به اینترنه متصل هستید ،میتوانید ایینهی فعالسازی رودکار را انتخاب کنید و دکمه تایید را بزنید .

پنجرهای برای وارد کردن مشخصاتتان ظـاهر میشـود ،پـ

از وارد کـردن مشخصـات ،دکمـهی ثبـه مشخصـات سـ

فعالسازی و ایرا را بزنید تا برنامه بصیرت اتوماتیک فعال و ایرا شود.

•فعالسازّ دستْ:

چنانیه میرواهید بصیرت دستی برنامه را فعال کنید ایا ایینه را انتخاب و تایید کنید.

پنجره زیر ظاهر میشود که در آن یک کد سخه افزار  35رقمی مویود اسه.

دکمـهی

• حاال با یکی از روشهای زیر ،کد فعالساز نرز افزار را دریافه کنید:

 -5به سایه  ، MaryamSoft.comقسمه دریافه کد فعالسازی مرایعه کنید و کد سخه افزار  35رقمی را وارد کنید .سـ
سایه مشخصات شـما را بـرای ثبـه ،دررواسـه رواهـد کـرد .لطفـا تمـاز فیلـدهای سـتاره دار را وارد کنیـد .ثبـه نـرز افـزار بـرای

استفاده از ردمات و پشتیبانی ضووری اسه .پ

از تکمیل فرز ثبه ناز کد فعال ساز نمای

داده رواهد شد.

 -3کد سخه افزار  35رقمی را بدون رط تیره به شماره 90109609190 :اسازاس کنید .کد فعـال سـاز برفاصـله ارسـال رواهـد
شد.

 -2چنانیــه بــا هــر یــک از روشهــای فــوف موفــر بــه دریافــه کــد فعــال ســاز نشــدید ،لطفــا در ســاعههای کــاری بــا شــماره تلفــا:
 981-99811988تماس بگیوید و کد سخه افزاری را اعرز کنید.
نکات:

• قفل برنامه بصیرت نرز افزاری اسه و با کدفعال ساز ،راهاندازی میشود.

• نسخه اراجه شده  3کاربره بصیرت نامحدود بر روی  3سیستم (مک یا ویندوز) نصب میشود.
خرید کاربر

• امکان روید کاربر اضافه برای کاربران ویود دارد . .برای ایا منظیر میتوانید به سایه نرز افزاری مویم قسـمه فووشـگاه سـ
قسمه کاربر مرایعه فرمایید .

در ایا قسمه با استفاده از شماره سویال برنامهی قلم برتر اقداز به روید کاربر نمایید.
• کد فعال ساز برای هر کام یوتر منحصر به فرد بوده و با تغییر کام یوتر باید ایا کد مجددا دریافه اردد.
• با تغییر ویندوز و یا فرمه هارد ،کد فعال ساز تغییر نمی کند.
پـ

از تاییـد کـد فعالسـازی برنامـه قلـم برتـر ایـرا میشـود .آیکـون آن در وینـدوز در  ،Try Barکنـار سـاعه و در مـک درMenu Bar

ظاهر میشود.

 -آیکون قلم برتر در ویندوز -

• همراه با قلمبرتر چهار پنجره باز میشود.

 -آیکون قلم برتر در مک -

• پنجره لیسه ناز فونهها :ایا پنجره به شما کمک می کند تا به راحتی قلمهای برتر رادر برنامههای( InDesign, Illustrator,
 ) Word, QalamBartar Text Edit, CorelDrawبرای نوشتارتان انتخاب کنید.

• پنجرهی درح اعراب و عرجم :ابزاری ساده برای درح اعراب

• پنجرهی کلید های کنترلی :ابزاری برای ایجاد تغییرات تایپو ارافی در حووش
• پنجره موقعیه مکاننما :برای مشخص شدن موقعیه مکان نما در متا

تویه :ایا پنجرهها با کلیدهای ترکیبی \ Win+در ویندوز و \ Command+در مک پنهان و آشکار میشوند.

• با کلیک روی آیکون قلمبرتر ،میتوانید به ابزاریهای آن دسترسی ضیدا کنید.

• هویک از پنجرههای فوف را میتوانید در قسمه تنظیمها فعال یا غیر فعال نمایید.

• بعد از ایرای برنامه ،فونهها فعال و قابل استفاده میشوند.

• چنانیه پ

از ایرا ی برنامۀ قلم برتر در ویندوز با ضیغازهایی همانند شکل زیر موایه میشیید.

لطفا به کنترل پنل قسمه فونه بووید و فونههایی که با ضیشوندهای _ wو _ wmدر آن قسمه ویود دارند را پاک کنید.
• برنامهی قلم برتر همزمان با برنامهی میرعماد و برنامهی قلمدان نباید ایرا شود.

• در سیستم عامل مکینتاش قلم برتر باید قبل از برنامههای  Word2016و  Pagesایرا شود.

• همراه با نسخهی مک قلم برتر در شاره  Applicationsبرنامهی  QalamBartar Text Editنصب میشود که به راحتی میتوانیـد
در آن بصیرت مستقیم با فونههای برتر بنییسید.

فٌنتِا:
• قلمهای برتر با حووش _ wو یا _ wmآغاز میشود.

• قلمهای _ wاز نوع تحویری اسه و قلمهای _ wmاز نوع روشنییسی اسه .قلمهای روشنییسـی امکانـات تـایپوارافی بیشـتری

دارند.

• مطابر با کد ضیج استاندارد بیاالمللی

• شامل فونه های :نازنیا ،میترا ،لوتوس ،تیتر ،یکان ،زر ،بدر ،کویم ،رویا ،یاقوت ،ترافیک ،هاسوب ،همـا ،یـرل ،عییـز ،کـودک،
مهند ،یاسمیا و نسخ قرآنی

• تکمیل رانواده مناسب برای قلمها مانندItalic ،Light ،Black ،Bold :
• اعراب اذاری کامل شامل اعراب قرآنی

• تعویف محل اعراب باال و پاییا برای تمامی حووش
• شامل کلیه حووش :فارسی ،عوبی ،کردی ،ماالیی و اردو
• درح اعراب ترکیبی

• اراجه رطوط قرآنی مناسب برای متون اسرمی
• درح آسان عبارتهای دعایی مانند :؟ص؟ و ؟ع؟
• قابلیه روویی  PDFسالم

تویه :قلمهای روشنییسی فقط در محصوالت  Adobeنسخه  CS5به باال کار می کنند

فرًشگاٍ قلن:

در فووشــگاه ســایه نــرز افــزاری مــویم ،قســمتی بــه نــاز قلــم ویــود دارد کــه و یــژ قلــم برتریهاســه .در ایــا قس ـمه فونههــای

روشنییسی ،فانتزی ،دسه نیی  ،عنوان ،متا ،قرآنی و  ...مویود اسه که شما میتوانید مطابر با سلیقه و نیازهای رود اقداز

به روید آنها کنید.

برای روید قلمها کافی اسه آنها را به سبد رو یـد اضـافه کنیـد سـ

شـماره سـویال قلـم برترتـان را وارد کنیـد .سـایه فـایلی بـا

پسوند  FontPackبه شما میدهد که حاوی فونههای رویداری شده از یانب شماسه ایا فونهها تنها روی سیستمهایی که
با همیا شماره سویال قلمبرترشان فعال شده اسه کار می کنند.

برای نصب فونه پک روی آیکون قلم برتر کنار ساعه کلیک کنید و از منوی بـاز شـده ایینـهی نصـب فونهپـک را بزنیـد سـ

ایینهی نصب از روی فایل ( )*.FontPackرا انتخاب کنیدو فایلی را که از سایه دریافه کردهاید نصب کنید.

همینیا با انتخاب ایینهی دانلود و نصب رودکار بصیرت اتوماتیک فونهپک از سایه دریافه و نصب میشود.

• چناچه فونهپکی که از سایه ارفتید را از دسه دادید و یا به آن دسترسی ندارید میتوانید مجددا آن را از سایه نرزافزاری

مویم از منوی فووشگاه س

قلم س

"دریافه مجدد فونهپک " دریافه نمایید.

ُ
استاندارد کد حرًف
ُ
• کد تمامی حووش ،اعراب و عریم در قلم برتر طبر استاندارد بیاالمللی اسه.

• بعضــی از فونه هــای رایــج ،اســتاندارد نبــوده و بــا تغییــر فونــه ،مــتا دچــار اشــکاالتی ماننــد ظــاهر شــدن دو نقطــه در ز یــر حــووش

میشوند .راه حل ایا اسه که ایا حووش را با حووش درسه یایگییا ( ) Replace Allکنید.
ي  >-ی

ك  >-ک
ة >-

• برای درح اعراب ،از همان کلیدهای میانبر تعویف شده روی صفحه کلید ( )Shift+A, S, D, F, Q, W, E, Rاستفاده کنید .در
صـیرتی کـه نیـاز بـه درح اعرابـی داشـتید کـه در صـفحه کلیـد تعو یـف نشـده ،آن را از طو یـر  Insert Symbolو یـا بـا اسـتفاده از ابـزار

«تنظیم صفحه کلید» یا ابزار «درح اعراب و عریم» درح کنید .ایا ابزارها ییو قلمبرتر هستند که در ادامه توضیحات آن داده شده
اسه.

درج عبارات دعایی

• ترکیب کلیدهای زیر یمرت مقابل را به شما میدهد:

؟ب؟  >-؟ب؟

؟س؟ >-؟س؟

؟رضها؟>-؟اهضر؟

؟ب ؟ >-؟سب؟

؟سها؟ >-؟اهس؟

؟رضهم؟ >-؟مهضر؟

؟ح؟ >-؟ج؟

؟سهما؟ >-؟امهس؟

؟رضهما؟>-؟امهضر؟

؟ صل ؟ >-؟لص؟

؟سهم؟  >-؟مهس؟

؟ف؟>-؟ق؟

؟ ص ؟  >-؟ص؟

؟ره؟>-؟هر؟

؟قهما؟ >-؟امهق؟

؟صم؟ >-؟مص؟

؟رها؟>-؟اهر؟

؟قهم؟ >-؟مهق؟

؟ ع ؟  >-؟ع؟

؟رهما؟>-؟امهر؟

؟ رح ؟  >-؟حر؟

؟ عها ؟  >-؟اهع؟

؟رهم؟ >-؟مهر؟

؟رحها؟ >-؟اهحر؟

؟ عهما ؟  >-؟امهع؟

؟رضو؟>-؟وضر؟

؟رحهما؟  >-؟امهحر؟

؟ عهم ؟  >-؟مهع؟

؟رضوت؟ >-؟توضر؟

؟رحهم؟  >-؟مهحر؟

؟عج؟ >-؟جع؟

؟رز؟>-؟ضر؟

؟عز؟ >-؟زع؟

فعال کردن اوکانات ME

Adobeݣ
تنظیهات وُن در وحصٌٓت ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ

• چنانیـه از نسـخهی CS6فوتوشـاپ و ایرسـتویتیر اسـتفاده می کنیـد و امکانـات  Middle Easternرا در آنهـا نمیبینیـد لطفــا در

منوی  Editوارد قسمه  Preferenceشیید و س

ایینهی  Typeرا انتخاب کنید .در پنجرهای که در سمه راسه ظاهر میشود

ایینهی  Middle Easternرا انتخاب کنید.

همینیا در منوی  Typeبه قسمه  Language Optionsبووید و ایینهی  Middle Eastern Featuresرا انتخاب کنید.

• چنانیه میرواهید از برنامههای  Adobeنسخهی  CCاستفاده کنید ،دقه داشته باشید که در هنگاز نصب ایینهی

 Languageرا روی حاله "یدعم العوبیة  " Englishقرار دهید.

نکته :در ویندوزهای  46بیتی تنها نسخهی  46بیتی محصوالت  Adobeنصب شود .چنانیه دو نسخهی  23و  46بیتی  IDیا

 AIهمزمان روی سیستم نصب شوند ،باعث هنگ قلمبرتر میشود که برای رفع آن ،حتما باید هر دو نسخه را  Uninstallکنید و
س

فقط نسخهی  46بیتی را نصب کنید.

• چنانیه متا نوشته شده با قلمهای برتر بصیرت ناورئْ نمای

داده میشود.

در پنجرهی  Paragraphدر قسمه تنظیمات یکی از دو ایینهی زیر انتخاب شود.

-InDesign-

-PhotoShop-

تٌجَ :چنانیه در برنامهی شـما ایینـههای فـوف مویـود نبـود (فقـط  3مـیرد از  6ایینـه ویـود داشـه) ،برنامـه ایـرا شـده غیـر ME
اسه .لطفا از نسخه  MEاستفاده کنید.

• بــرای فعــال شــدن فاصــله اــذاری دقیــر بــیا کلمــات در فونههــای برتــر ،در پنجــره  Characterایینــهی  kerningروی حالــه
 Metricو ایینهی  Trackingروی حاله  0باشد.

تنظین نوع اعداد در وحصٌٓت Adobe
• قلم برتر از اعداد فارسی ،عوبی و انگلیسی پشتیبانی می کند .برای تعییا نوع اعداد بصیرت زیر عمل کنید:

• برای اعداد فارسیFarsi :
• برای اعداد عوبیHindi :

• برای اعداد انگلیسیArabic :

-InDesign-

-PhotoShop-

• در فتوشاپ  CCبرای تعییا اعداد باید در پنجرهی کاراکتر به قسمه  Middle Eastern Featuresبووید و ایینههای میرد نیاز

را انتخاب کنید.

• برای تبدیل صفر به صفر تو رالی در پنجرهی کاراکتر تیک ایینهی  Slashed Zeroرا در منوی  OpenTypeبزنید.

اعداد با عرض وساًّ

برای درح اعداد با عرز مساوی در ایندیزایا ،در پنجرهی  Characterدر قسمه  OpenTypeتیک ایینـهی []Tabular Lining

را بزنید.

ایا ایینه به نظم نگارشی اعداد کمک می کند .همینیا زمانی که چند سطر با شماره شووع میشـوند ،ابتـدای سـطرها یکسـان

رواهد شد.

اعداد معمولی

ا عد ا

برای غیر فعال کردن آن ،ایینهی  Default Figure Styleرا انتخاب کنید.

اعداد با عرز مساوی

تنظین نوع اعداد در Word

• به پنجره تنظیمات بووید.

• در قسمه  Advanceایینهی  Numeralرا در حاله  Contextقرار دهید.

•س

در پاییا صفحه  Wordروی ای ینه  Languageکلیک کنید.

• برای اعداد فارسی ایینه  Persianرا انتخاب کنید.
• برای اعداد عوبی ایینه  Arabicرا انتخاب کنید.

درج اعداد فارسْ در برناوَّ کورل

• چنانیه در کیرل نیاز دارید اعداد فارسی تایپ کنید میتوانید با استفاده از ابزار تنظـیم صـفحه کلیـد اعـداد فارسـی  ۰تـا  ۹را بـه

کیبیردتان نسبه دهید.

ترکیجِاّ فٌنت بدر

• برای فعال و غیر فعال کردن ترکیبها در فونه بدر از تیک  Ligaturesدر پنجره  Characterاستفاده کنید.

اعراب در وحصٌٓت Adobe

• برای فعال سازی اعراب اذاری قلمهای برتر در محصوالت  ، Adobeابتدا متا یا  TextFrameرا انتخاب کنیـد و سـ
 Diacriticرا روی حاله  OpenTypeقرار دهید (در غیر اینصیرت اعراب بهمریخته رواهد بود).

تنظـیم

-InDesign-

-PhotoShopتغییر شکل حرًف در کل وتن (ویژٍّ )InDesign

• چنانیه بخواهید تغییر شکل حووش در کلیه متا اعمال شود ،ابتـدا مـتا را انتخـاب کنیـد و سـ

شده در زیر را بزنید.

•  -Set1شکل «کـ » را عوز می کند.

•  -Set2شکل «ـهـ » را عوز می کند.

تیـک  Setهـای نشـان داده

رًش استفادٍ در CorelDraw

-InDesign-

• از قلمبرتر در کیرل  X5به باال میتوانید بطیر مستقیم استفاده کنید.

• برای استفاده از قلم برتر در کیرل  X6ابتدا فایل را  Save Asبا  Version 15کنید .س

فایل را بسته و مجددا باز کنید.

در باالی صفحه ضیغاز  Update Textظاهر میشود .دکمه  Updateرا نـزنید و فقط با زدن ضوبدر ضیغاز را ببندید.

• برای رفع مشکل یداشدن "ی" فارسی در کیرل یک فیلم آمیزشـی سـارتهایم کـه بـا مرایعـه بـه سـایه نـرز افـزاری مـویم قسـمه
راهنما می توانید آن را مشاهده کنید.

• چنانیه در لیسه فونههای کیرل  ،X7ناز قلمهای برتر را ضیدا نمی کنید میتوانید از پنجرهی لیسه قلمها که به همرا قلم برتر

ایرا میشود برای انتخاب قلمها کمک بگیوید.
تایپٌݡگرافْ:

یک تایپوارافی ساده روی نوشتار ،میتواند عناویا را از یکنوارتی رارح کرده و به آنها زیبایی بیشتری بدهد.

ابزار تایپٌݡگرافݡی

• بـا اسـتفاده از برنامــه تـایپوارافی ،میتوانیــد در مـتا تغییراتــی ایجـاد کنیـد .بـرای ایــرای برنامـهی تــایپوارافی ،روی آیکـون قلمبرتــر
کلیک کنید و س

ایینه تایپوارافی را فعال کنید.

امکانات تایپوارافی شامل:

تغییر شݡݡکل حرًف

برای ایجاد تغییر شکل در حووش ،مکان نما را بعد از حرش میرد نظر قرار دهید و کلید  Alt+Hرا بزنید( .در مک باید Option+H

را بزنید)

وحهد  /وحݠمد
شهر  /شݠهر  /شݠݠهر
شُید  /شݠهید

تغییر کشیدگݡݡی حرًف

برای ایجاد تغییر کشـیدای در حـووش مکـان نمـا را بعـد از حـرش مـیرد نظـر قـرار دهیـد و کلیـد  Alt+Spaceرا بزنیـد( .در مـک بایـد
 Option+Spaceرا بزنید)

ایران  /ایراݡن
گرافیک  /ݡگرافیک  /ݡݡگرافیک
جابجایی حرًف
بـا ترکیـب کلیـدهای+Alt :فلشِـا ،حـرش انتخـاب شـده را در

برای یابجایی حووش ،مکان نما را روی حرش قرار دهیـد .سـ

یهه میرد نظر یابه یا کنید( .در مک باید فل ها Option+را بزنید)

س
قدس  /قدݣ ݤ
قلن ݣب ݣ ݣت ݣرݤرݤݤ
ݣ

جابجایی نقاط
برای یابجـایی نقـاط ،مکـان نمـا را بعـد از حـرش نقطـه دار قـرار دهیـد .سـ

بـا ترکیـب کلیـدهای +Ctrl+ Alt :فلشِـا ،نقـاط

حرش انتخاب شده را در یهه میرد نظر یابجا کنید( .در مک باید فلشِا command+ option+را بزنید)

ف  /ݧ ݧ ݧݐ
ڡ

جابجایی اعراب

برای یابجایی اعراب ،مکان نما را بعد از اعراب قرار دهیـد .سـ

بـا ترکیـب کلیـدهای+Ctrl+ Alt :فلشِـا ،اعـراب انتخـاب

شده را در یهه میرد نظر یابجا کنید( .در مک باید فلشِا command+ option+را بزنید)

َ ݧ ݧ ݧ ݧَ
ف/ف

کشیدگݡݡی اعراب

برای ایجاد کشیدای در اعراب فتحه ،فتحتا و مد ،مکان نما را بعد از اعراب قرار دهید و کلید  Alt+Spaceرا بزنید.

ݧ َ ݧ ݧ ݧ ݩݡ ݧ ݧ ݩ
ف  /ف  /ݡف

تغییر رنگ نقاط ً اعراب

ابتدا با ایجاد یک یابجایی در نقاط و یا اعراب ،آنها را از حرش یدا کنید .حال میتوانید رنگ آن را تغییر دهید.

ݨݐ ݧ ݧ ݡݩ
ڡ

تغییر اندازٍ نقاط

• ابتـدا بــا ایجــاد یــک یابجــایی در نقـاط ،آن را از حــرش یــدا کنیــد .سـ
دهید.
بازگشت بَ حالت اًلیَ:

بـا اســتفاده از کلیــدهای  Alt+Hانــدازه نقــاط را تغییــر

ݩݐ
گرافىک
گرافیک  /گراڡ ݬݔىک  /ݠݔ

برای حذش کلیه تغییرات اعمال شده توسط ابزار تایپوارافی ،متا را انتخاب کنیـد و کلیـدهای  Alt+Deleteرا بزنیـد( .در مـک

باید  option+ Deleteرا بزنید) .
پنجرٍ وٌقعیت وکاننها

ایا پنجره برای کمک به تشخیص محل قرار ارفتا مکـان نمـا اسـه .بـا یابجـایی مکـان نمـا توسـط کلیـدهای فلـ  ،موقعیـه

مکان نما در ایا پنجره ظاهر میشود.

پنجرٍ کلیدِاّ کنترلْ
• با استفاده از ابزار ،برای انجاز تایپوارافی میتوانید از موس بجای صفحه کلید استفاده کنید.

• ابتدا مکان نما را در موقعیه مناسب قرار دهید.
• یکی از حالههای "کلمات" و یا "نقاط و اعراب" را انتخاب کنید.
• با کلیک روی فل ها ،یابجایی ایجاد کنید.
• دکمه سمه راستی پاییا ،تغییر شکل اسه.

• دکمه سمه چ ی پاییا ،تغییر کشیدای اسه.
• دکمه موبع ،بازاشه به حاله اولیه اسه.

ابــزار تــایپوارافی در قلمهــای عنــوان و روشنییســی امکانــات بیشــتری فــراهم می کنــد و بــرای کــاربر امکــان دسترســی بــه ترکیبــات
مختلف متناسب با قلم را بویود میآورد .هر قلم کاتالوگ مخصوص رود را دارد که ترکیبها و امکانات آن را معرفی می کند.

برنامههایی که بصیرت مستقیم میتوانید در آنها از ابزار تایپوارافی استفاده کنید :

• Adobe InDesign

• Adobe Illustrator

•  Word 2003 -2016نسخهی ویندوز
•  Word 2016نسخهی مک
• QalamBartar Text Edit

• برای تایپوارافی در  ، Photoshopابتدا متا را در  WordPadتایپوارافی کنید و س

آن را با  Copyو  ،Pasteمنتقل کنید.

در برنامههایی که امکان تایپوارافی بصیرت مستقیم ویـود نـدارد م ـل برنامـههای و یـدیییی و یـا کـیرل و  ...میتوانیـد از روویـی

ارافیکی استفاده کنید.
خرًجْ گرافیکْ:
از ایــا روش بــرای انتقــال بــه برنامــههایی کــه توانــایی درح مســتقیم نوشــتار فارســی را ندارنــد (ماننــد برنامــههای و یــدویییی) و یــا بــه

برنامههایی که امکان استفاده از ابزار تایپوارافی بصیرت مستقیم در آنها ویو ندارد (مانند کیرل) میتوانید استفاده کنید.

روش کار:

• متا میرد نظر را در محیط  Wordیا  Wordpadیا  QalamBartar Text Editتایپ کرده و آنرا انتخاب کنید.
• چنانیه در  WordPadتایپ کردید ،تویه کنید که پ
برتر درح شده باشد.

از انتخاب متا ،در قسمه لیسه فونهها ناز یکی از فونههای قلم

• کلیدهای " "Alt+Cرا بطیر همزمان فشار دهید تا پنجره روویی ارافیکی ظاهر اردد(.در مک باید  Option+Cرا بزنید)

• در پنجره روویی ارافیکی در قسمه " انتخاب نوع روویی " میتوانید با تویه به برنامهی مقصد یکی از رووییهایEMF, :
 EPS, PNG, BMP, SVGرا انتخاب کنید.

• چنانیه روویی PNGرا انتخاب کنید ،میتوانید رزولیشا و رنگ را تعییا کنید.
• برای انتقال به برنامهی مقصد میتوانید دکمۀ ک ی در حافظه را بزنید و س
را روی برنامۀ مقصد بکشید.

در برنامه مقصد  Pasteکنید و یا با ماوس تصییر

نکته  :5چنانیه بعد از زدن کلیدهای  Alt+Cپنجرهی روویی ارافیکی ظاهر نشد .در صفحهی موبوط به تنظیمات تایپوارافی

قلم برتر ایینهی نمای

پنجرهی روویی ارافیکی را انتخاب کنید.

نکته  :3چنانیه در متا عدد دارید میتوانید نوع عدد را در روویی ارافیکی مشخص نمایید.

پنجرٍ درج اعراب ً عٔین

• برای استفاده از پنجرهی«درح اعراب و عریم» روی آیکون قلم برتر کلیک کنید و ایینهی تنظیمات تایپوارافی را بزنید.

• حال ایینهی «نمای

پنجره درح اعراب و عرجم» را فعال کنید.

ابزار تنظین صفحَ کلید
• روی آیکون قلمبرتر کلیک کنید و برنامه تنظیم صفحه کلید را فعال کنید.

•س

دکمه تعویف را بزنید .پنجره زیر باز میشود.

• بسیاری از حووش ،عریم ،اعراب و  ...در صفحه کلید ضی فرز ویود ندارند .با ایا ابزار آنها را به صفحه کلید نسبه دهید.
• روی کلیدها کلیک کنید و حرش میرد نظر را به آن نسبه دهید.
• با کلیک دوباره ،نسبه داده شده حذش میشود.

• میتوانید از ترکیب کلیدهای  Ctrl ، Shiftو  Altنیز استفاده کنید.
• با برداشتا تیک فعال ،برنامهی صفحه کلید بی تاثیر میشود.

• صفحه کلید تعویف شده بطیر رودکار ذریره و در ایراهای بعدی از آن استفاده میشود.

• اتصالدِندٍ با عرض صفر ZWJ -
از ایا کاراکتر استاندارد برای تبدیل حووش غیر متصل به متصل استفاده میشود .حسا ایا کاراکتر درنامرجی بودن

اسه .با

استفاده از تنظیم صفحه کلید ،به آن دسترسی رواهید داشه .ایا کاراکتر فقط در محصوالت ادوب قابل استفاده اسه.

• جدا کنندٍّ اعداد
در نگارش اعداد از آنها استفاده کنید.

ترکیجِاّ نسخ قرآنْ

ݠکرین  /شݠکر  /قدݡس  /ارݡض/غرݡق /ذلݡك  /اݡن  /زویݡن  /دݡی /سعݡی
ََب ݧ ݨݡَب ݨݡ ݬݓݦٮ  /ݡَب ݨݡَب
بݠݠهر  /بݠهر  /بݠݠهر /وهر/وݠهر

سیب /سݠیب  /سݠݠیب
بݠحر  /ونݠجن /حݠجن/سݠجده  /وسݠجد  /صݠخره /فݠجر /الݠحکهه /وصلݠحون /مݠحهد/نݠجر
ربݠݠهن/بݠݠینݠݠهن /شݠݠهر /الشݠݠهادة

وعݠرضین  /فݠرشا  /أمݠرتنی  /البحݠݠر

سلهان  /سلهݠان  /الرحهن  /وحݠمد  /عݠمران  /فݠما  /هݠما  /بهݠمن  /بسن  /بسݠم
بئایات  /بݠئایات  /ݨَب َب

م ال :

الر ْح ّٰهݡن َ
ٮ ْسن ا ّٰلله َ
ݦ
ݦ
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الر
ݫ ݓِ ِ ِ
ٖ ِ
ِ
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ْ
ّٰ
ݧ
ّٰ
ْ
ݦ
ݦ
ݩ
ْ
ݡ
ݐ
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ݠین ٧٨٩٣٧٨٩ وا ِل ِك یو ݬِم ٖ
اݣلحݠمد ِلل ِ ݪه ر ݬِݓٮ العال ٖݬه ݔݭىݡں ٧٨٩٢٧٨٩ الرحه ِݡن الر ٖح ِ
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َوݢ ِݬݢا ݧ ّٰى ݡ
ݠین ٧٨٩٦٧٨٩ ِ ّٰ
اك َن ْس َت ٖعین ٧٨٩٥٧٨٩ ݧ ْاه ِد ݧ ݐَىا ِ ّٰ
ص ݦر َاط َال ݧ ݐ ٖد َین َا ݧ ݐْى َـع ْه َت ݧ َع َل ْݠیه ْن َغ ݔ ݪ ݧىرْ
الص ݦر َاط ْال ݧه ْس ݑَ ݦٮ ٖق َ
ݫݔ
ِ
ِ
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محصولی از:

تحقیر و توسعه:

مدیر ضووژه:
برنامه سازان:
توسعه نسخهی مک:
طراحی وب:
ارافیک:
با همکاری:
و با تشکر از:

وعرفْ
نرز افزاری مویم

بهار  -523۹زمستان 52۹2
استاد عییز مصطفی ،زهره آقازیارتی ،شکوفه صابونیها ،مویم عظیمی نژاد،
رضا بختیاری فرد ،ناصر آذرشب
شکوفه صابونیها
محمد حسیا حایی سید تقیا ،ناصر آذرشب
محمد حسیا حایی سید تقیا
محمد یواد تقوی
امیر رانیی ،رضا بختیاریفرد
حسا مریمی ،فاطمه ماهری ،محمد باقر ماهری ،مهسا مکری ،هادی فکیر

استاد رضا عابدینی ،استاد ساعد مشکی ،استاد مصطفی اویی ،استاد اسد اهلل چهره ضرداز ،استاد دامون رانجانزاده،
استاد ابراهیم حقیقی ،محمد صادف صادقی فرد ،حمید بیات ،مرحوز محمد زهرایی ،استاد امراهلل فرهادی،
استاد غرز حسیا مراقبی ،عباس آقازیارتی

تلفا پشتیبانی:
پسه الکتوونیکی:
سایه اینترنه:

و کلیه کاربران محترمی که با انتقادات سازندهی رود ما را یاری کردند.
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info@MaryamSoft.com
www.MaryamSoft.com

