
  پیشگفتار
سطر، بیت،    نگارش خوشنویسیامکان  که در اختیار شماست  نستعلیق چلیپا    افزارنرمنسخه جدید  در  

به کاربر داده شده  با خط زیبای نستعلیق فارسی  کتابت، چلیپا، سیاه مشق، قطعه، نقاشی خط و ...  

نگارش خط و تمامی ترکیب های نوشتاری در چلیپا با نظارت استاد و محقق این هنر، جناب  است. شیوه  

 استاد امیر احمد فلسفی صورت پذیرفته است. 

  وجود  شود،  محسوب  غلط   خوشنویسی  لحاظ  از  که  نوشتاری  نگارش  امکان  چلیپا  افزار   نرم  در 

  صحیح   به  نسبت  خاطر  طمینانا  با  ندارند،  آشنایی  خوشنویسی  قوانین   با  که  کاربرانی  ندارد. 

 کنند.  استفاده افزار نرم  این   از توانند  می خود نگارش بودن

 (.Undo/Redo) واگرد/ازنو قابلیت 

 یونیکد.   .*(txt) متنی ساده  های پرونده  های پرونده درج 

 سیستم.  موقت  حافظه در یونیکد  قالب با  متن  جایگذاری و کپی 

  گرافیک،   امر  در  که  است  نستعلیق  افزار  نرم  تنها  چلیپا  تصویر،  و  نوشتار  (Export)  صدور  قابلیت  با 

 چلیپا  افزار  نرم  در  صدور  قابلیت  آید.  می  بکار  ویندوز  محیط  در  بروشور  و  کاتالوگ  پوستر،  طراحی

 ویندوز  تحت  افزارهای  نرم  همه  در  نستعلیق  خط  از  راحتی  به  که  دهد  می  کاربر  به  را  امکان  این 

 استفاده  دارند  را  ,EMF TIFF, JPEG, PNG, EPS, WMF, BMP  های  قالب  با  فایل  دنخوان   قابلیت  که

 کند. 

 زمان.  یک در پرونده  چندین  با کردن کار قابلیت 

 اصلی(  اندازه درصد 100 تا  80) کاربر دلخواه به  نقاط اندازه تغییر قابلیت 

,TIFF, JPEG, PNG, MF,W BMP   های  قالب  با  نوشتار  یا  و  تصاویر  توان  می  چلیپا  افزار  نرم  در 

EMF کرد.  بایگانی پرونده در چلیپا  سند   از بخشی  عنوان به را آنها و کرد جایگذاری  را 

یا باالتر( اجرا کرد. رابط   8.1بیتی ویندوز مایکروسافت )  64توان روی تمام نسخه های  افزار را میاین نرم

 افزار به دو زبان انگلیسی و فارسی طراحی شده است.  کاربر این نرم

 

سخه  موجود در ناحتمالی  رفع اشکاالت    ما را در جهت  ،نستعلیق چلیپا  افزارنرمنظرات شما کاربران محترم  

پیشنهادات و نظرات خود   فعلی و بهبود نسخه های آتی کمک خواهد کرد. بدین منظور خواهشمند است

 در میان بگذارید.   chalipasoftware@gmail.comالکترونیکی با آدرس پست  را

 

 با تشکر فراوان 

چلیپا  افزارنرمگروه 



 

 افزار موافقتنامه استفاده از نرم
 

 کاربر محترم، 

نرمنرم تکثیر  قانون حق  از  افزارافزار نستعلیق چلیپا تحت حمایت  قانونی  استفاده  دارد. جهت  قرار  ها 

دقنرم با  را  موافقتنامه  متن  لطفاً  باشید.  موافقتنامه می  این  رعایت مفاد  به  ملزم  چلیپا، شما  ت افزار 

افزار نستعلیق  افزار نستعلیق چلیپا استفاده نکنید، و نرممطالعه فرمایید؛ در صورت عدم توافق، از نرم

 چلیپا و سایر اجزای آن را از کامپیوتر حذف کنید. 

 

 .افزار نیستیدافزار چلیپا مجانی است، شما مجاز به فروش یا اجاره دادن این نرمنرم 

 .تی یا خدمات پس از فروش نداردافزار چلیپا هیچگونه گاراننرم 

افزار به صورت یک محصول  افزار نیستید زیرا این نرمشما مجاز به جدا نمودن اجزای نرم 

 .واحد ثبت شده است 

در صورتی که شما هر یک از مفاد این قرار داد را رعایت ننمایید، صاحب امتیاز مجاز به   

 .دفسخ یکطرفه موافقتنامه و پشتیبانی بعدی خواهد بو

 Chalipa Calligraphy Software and all its subcomponents are provided "as is" 

without any warranties, explicit or implied, and ChalipaSoftware.com is not 

liable for any use, modification, or incorporation of such, including into any 

product, service or other information (such as software or documentation). 

 All information contained herein is, and remains the property of 

ChalipaSoftware.com and its suppliers, if any. The intellectual and technical 

concepts contained herein are proprietary to ChalipaSoftware.com and its 

suppliers and may be covered by Canadian, U.S. and Foreign Patents, patents 

in process, and are protected by trade secret or copyright law. 

 Chalipa Calligraphy software and all its subcomponents may not, in whole or 

in part, be copied, translated, redistributed, or otherwise reduced to any 

electronic medium or machine-readable form without prior consent, in writing, 

from ChalipaSoftware.com. 



 

 افزارنرم نصب و راه اندازی  –فصل اول 
 

 

 دانلود 
 . دی دانلود کن chalipasoftware.com  تیرا از سا پایافزار چلنرم 

 توجه:

chalipasoftware.com    گرفتن برای  اعتماد  مورد  منبع  تنها 

به اسم    پا یافزار چلنرم  فایلهایی که  در    پا یافزار چلنرم است. 

  رسایتهای دیگر در دسترس هستند، ممکن است که به بد افزا

 آلوده باشند.  

 

 . را انتخاب بکنید Keep گزینه اگر اخطار زیر را دریافت کردید، لطفاً  
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 . آنرا در دیسک کامپیوتر خود باز کنید ، لطفاً بسته بندی شده است  zipبه صورت فایل  افزارنرم 

 

 

  نصب 
 Setup.exe  .را اجرا کنید 

از خاتمه نصب چلیپا،  توجه:   راه  ممکن است که  پس  دوباره  سیستم 

برنامه  Restartاندازی) تمام  از  فایلهای خود  نرفتن  بین  از  برای  ( شود. 

 های در حال اجرا خارج شوید. 

 

 پیش نیازها 
در سیستم شما به روز باشد. اگر کامپیوتر    ++Visual Cدارد که کتابخانه های  نیاز    پایافزار چلنرم

 شما به روز نباشد، بسته زیر از سایت مایکروسافت دریافت و نصب خواهد شد. 
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 :قبل از اینکه اجازه نصب شدن بدهید، چک بکنید

Verified publisher: Microsoft Corporation 

   افزارنرم قرارداد استفاده از 
 :شود میپس از اجرای برنامه نصب، پنجره گفتگوی زیر پدیدار 

 

 

کنید، با انتخاب  میفرمایید؛ اگر این موافقتنامه را تائید  لطفاً متن موافقتنامه را با دقت مطالعه  

را   (Cancel)  دهید. در صورت عدم توافق، کلید انصراف   را ادامه  افزار نرمنصب    " I Agree"  کلید

 . شده را از سیستم خود پاک کنید  دانلود افزارنرمبرنامه نصب خارج شوید و انتخاب کرده، از  

 گزینه های نصب 
توانید محل نصب چلیپا روی دیسک سخت را تعیین کنید. پیش گزینه نصب  میر این پنجره  د

دایرکتوری  چلیپ روی  بر  دایرکتوری    C:\Program Files\Chalipa Software\Chalipaا  اگر  است. 

 Browseدکمه  یا از    دایرکتوری تایپ نماییدباشد، آن را در محل ورود نام   دیگری مورد نظر شما می

 کنید. استفاده 
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 یابد.   میادامه  افزارنرم" عملیات نصب Nextبا انتخاب کلید "

 افزارنرمنصب    Confirmتایید 

       

 یابد.   میادامه  افزارنرم" عملیات نصب Nextبا انتخاب کلید "

 

 :قبل از اینکه اجازه نصب شدن بدهید، چک بکنید

Verified publisher: Morteza Aval 

 افزارنرم نصب 
صبر کنید تا    لطفاً شود.   می، پنجره نشان دادن درصد انجام کار نمایان  (Install)  با شروع نصب

 درصد نصب انجام شود.  100

 



 7 هنمای استفاده از نرم افزار نستعلیق چلیپا را

 افزارنرم نصب خاتمه 

 

  .یپا آماده استفاده استچل افزارنرم



 

 آشنایی با ابزارها و محیط برنامه –فصل دوم 
 

 
 

چلیپا به گونه ای طراحی شده است که برای کاربران سیستم عامل ویندوز کامال آشنا    افزار نرممحیط  

 توانند همانند سایر برنامه های تحت محیط ویندوز به سادگی از آن استفاده کنند.   میبوده و کاربران 

 محیط کار 
های گرافیکی برای جابجایی و چیدن نوشتار و تصاویر، سطح بیشتری   افزارنرمچلیپا مانند سایر  افزارنرم

  دهد. محیط کار در چلیپا از دو سطح داخل و خارج کادر  میاز آنچه برای چاپ نیاز دارد در اختیار کاربر قرار  

از لحاظ نگارش    ( تشکیل شده است. این دو سطحدشومی)که با خط چین بر روی صفحه کار مشخص  

یک با  ارسال  تفاوتی  چاپگر  به  دارند  قرار  این کادر  و تصاویری که در داخل  نوشتار  فقط  ندارند ولی  دیگر 

 شود.   می

 خط کش ها 
کار   محیط  می  افزارنرمدر  خط   چلیپا  از  توان 

فواصل   تنظیم  برای  افقی  و  عمودی  کشهای 

ها   کش  خط  گیری  اندازه  )واحد  کرد  استفاده 

ن خط  ای باشد(. نمایش هر کدام از   میمیلیمتر  

می را  های  کشها  گزینه  از  استفاده  با  توان 

منوی   در  فعال ،  "نمایش"مربوطه  غیر  یا  فعال 

 کرد. 
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 خطوط راهنما 
 تواند برای تنظیم فواصل عمودی و افقی از خطوط راهنما استفاده کند.   می، کاربر  افزارنرمط کار  در محی

 ، به روش زیر عمل کنید:ی جدید ا برای جایگذاری خط راهنم

 کلید سمت چپ ماوس بر روی خط کش کلیک کنید.   با 

، خط راهنما را در محل  دارید  میکلید را پایین نگاه    ی که این دادن ماوس در حالبا حرکت  سپس   

، مختصات دقیق خط راهنما نشان (Status Bar)  قرار دهید )در این حالت در خط وضعیت   مورد نظر

 شود(.   میداده 

 شود.   ا کردن دکمه ماوس، خط راهنما در محل مورد نظر جایگذاری میبا ره 

رای جایگذاری خط راهنمای افقی از خط کش افقی و خط راهنمای عمودی از خط کش عمودی  ب 

 استفاده کنید.  

 یک خط راهنما با ماوس، به ترتیب زیر عمل کنید:  تغییر محل یا حذف برای

 گر" را انتخاب کنید. ابزار "گزین  

 آید.  در می  یا    با حرکت دادن ماوس بر روی خط راهنمای مورد نظر، شکل نشانگر به صورت   

این کلید  در این حالت با کلید سمت چپ ماوس کلیک کرده و با حرکت دادن ماوس در حالی که   

دارید، خط راهنما را در محل جدید قرار دهید. با رها کردن دکمه ماوس، خط   را پایین نگاه می

 شود.  راهنما در محل جدید جایگذاری می

 شود.  ، خط راهنما حذف میافزارنرمخارج از پنجره یا  خط کش روی  با رها کردن کلید ماوس 

دارید،    درصورتی  نظر  مورد  راهنما  خط  یک  محل  تغییر  یا  جایگذاری  برای  بیشتری  دقت  که 

 نمایی صفحه را افزایش داده و سپس عمل مورد نظر را انجام دهید.  توانید بزرگ می

برنامه های  "گزینه  منوی  در  راهنما"  "خطوط  گفتگوی  پنجره  ها  –  از  فرض  میپیش  نیز  برا  "  ی  توان 

 حذف خطوط راهنما استفاده کرد.  جایگذاری، تغییر محل یا 

برای تغییر ویژگی های پیش فرض خطوط راهنما در چلیپا )رنگ، شکل خط و ...( از پنجره گفتگوی "خطوط  

 راهنما" در منوی "گزینه های برنامه" استفاده کنید.  

 نقاط راهنما 
با تواند با فعال کردن نقاط راهنما در محیط کار چلیپا، نقاط افقی و   کار بر می عمودی پشت سر هم 

باشد. برای   ن دلخواه داشته باشد. کاربرد این نقاط در سهولت تنظیم فواصل در محیط کار میفواصل معی 

چلیپا )رنگ، فاصله عمودی/افقی و ...( از پنجره گفتگوی  تغییر ویژگی های پیش فرض نقاط راهنما در  

 .  "نقاط راهنما" در منوی "گزینه های برنامه" استفاده کنید

 محیط کار م  تقسی

 
 صورت همزمان، به روش زیر عمل کنید:ه  برای مشاهده همزمان دو )یا چهار( قسمت از یک سند ب

)محل قرار  یم )افقی یا عمودی( کلیک کنیدی جعبه تقسرو  (Mouse Cursor)  با نشانگر ماوس 

 نشان داده شده است(.  االبشکل   ر گرفتن این جعبه تقسیم ها د

کلید سمت چپ ماوس کلیک    آید، در این حالت با میدر    یا   شکل نشانگر ماوس به صورت   

با  به داخل صفحه کار حرکت دهید.   دارید  میدر حالی که این کلید را پایین نگاه ماوس را  کنید،

 شود.  میکار به دو قسمت تقسیم   محیطکلید ماوس،   دنکر رها
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ت ماوس روی خط تقسیم کننده، صفحه کار به حال (Double click)  پشت سر همبا دوبار کلیک  

 . دشومی گردد میقبلی باز 

 ( Z-Order)  ترتیب
جموعه ای از اشیا )نوشتار، تذهیب، تصویر و اشکال هندسی( تواند م  میچلیپا کاربر    افزارنرمدر محیط  

توان برای تغییر دادن ترتیب قرار گرفتن اشیایی که همپوشانی دارند   را روی هم قرار دهد. از این منو می

استفاده کرد. کاربرد این منو بیشتر در مواردی است که قسمتی یا کل یک شی زیر بقیه اشیا پنهان  

 شده باشد. 

  

 ( To Front)  جلو همه

 Ctrl + Plusکلید میان بر: 

 گیرد.  همه اشیا قرار میبا انتخاب این منو، شی انتخاب شده در جلو 

 

 ( To Back) پشت همه 

  Ctrl + Minusکلید میان بر: 

 گیرد.  با انتخاب این منو، شی انتخاب شده در پشت همه اشیا قرار می

 

 ( Forward One)  یکی به جلو

 Plusکلید میان بر: 

 رود.  با انتخاب این منو، شی انتخاب شده در ترتیب اشیا یکی به جلو می

 

 ( Back One) یکی به عقب 

 Minusکلید میان بر: 

 رود.  با انتخاب این منو، شی انتخاب شده در ترتیب اشیا یکی به عقب می

 (  Fileپرونده)

 (  Newجدید) 
  Ctrl + N:کلید میان بر

تواند نوشتار نستعلیق و تصاویر مورد نظر  میشود و کاربر   با انتخاب این منو یک سند جدید چلیپا باز می

در   را  مبنایخود  بر  اندازه کاغذ  وارد کند.   Default)  کاغذ پیش فرض چاپگر اصلی سیستم  این سند 

Printer)  روی سیستم شما نصب نشده باشد، بطور اتوماتیک سایز    چاپ گریشود. اگر هیچ   انتخاب می

A4  امه  در محیط برن  انتخاب خواهد شد. در چلیپا این امکان وجود دارد که بصورت همزمان بیش از یک سند

 باز باشد. 

 (  Open) گشایش
  Ctrl + Oکلید میان بر:

پنجره گفتگوی گشایش باز می انتخاب این منو  کاربر   با  تواند سند چلیپا مورد نظر خود را   میشود و 

باز کند. با انتخاب هر سند چلیپا نمای کوچکی از صفحه اول آن سند در    افزار نرمر محیط  انتخاب و آنرا د

پیش نمایش  داده    (Preview)  پنجره  تا مینشان  اول   شود  از طریق دیدن محتوای صفحه  بتواند  کاربر 
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ر فعال توان آنرا فعال یا غی پرونده مورد نظر را باز کند. با کلیک کردن در مربع باالی پنجره پیش نمایش می

 کرد.

 

 (  Save)بایگانی
  Ctrl + Sکلید میان بر:

شود،   مید. اگر پرونده جاری برای نخستین بار بایگانی  شوبا انتخاب این منو سند فعال بایگانی می 

بای  پنجره از کاربر درخواست میگفتگوی  را  کند؛ در غیر   گانی باز شده و نام پرونده و مسیر مورد نظر 

 شود.  میاینصورت سند فعال با همان نام و مسیر قبلی بایگانی 

   ( Save As)  بایگانی به نام
کند.  تواند سند فعال را که قبال بایگانی کرده با نام و یا مسیر جدید بایگانی   با انتخاب این منو کاربر می

درخواست  کاربر  از  را  پرونده  و مسیر جدید  نام  باز شده،  بایگانی  گفتگوی  پنجره  گزینه،  این  انتخاب  با 

 نماید.  می

   ( Closeبستن )
  Ctrl + F4کلید میان بر:

کاربر تغییراتی بر روی پرونده  شود. درصورتیکه   چلیپا بسته می  افزارنرمبا انتخاب این منو سند فعال در  

اعمال کرده باشد، پنجره گفتگویی باز شده و پیام "آیا مایلید تغییرات در سند زیر را بایگانی کنید؟" نمایان  

گزینه دشومی انتخاب  با  مبله   .  بایگانی  پرونده  گزینه   ی،  انتخاب  با  و  بایگانی  خیرشود  بدون  پرونده   ،

انتخاب گزینه  شود.   تغییرات داده شده بسته می شود و برنامه به  ، عمل بستن انجام نمی انصرافبا 

 د.  شومیسند فعال باز 

   (Email)  پست الکترونیکی 
  : نداردکلید میان بر

ایمیل )نامه الکترونیکی( ارسال تواند سند فعال چلیپا را بصورت پیوست با   با انتخاب این منو کاربر می

 باشد.  کند. قالب پرونده ارسالی در پیوست ایمیل، قالب استاندارد چلیپا می

 (  Export) صدور

  Ctrl + Eکلید میان بر:

 ,EPSیکی از قالبهایتواند سند فعال را به   با انتخاب این منو پنجره گفتگوی صدور باز شده و کاربر می

BMP, AI, WMF   .این    1هایی که امکان درجافزارنرماز پرونده های صادر شده میتوان در همه   صادر نماید

 قالبها را دارند استفاده نمود.  

 
1Import  
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تصویر   کیفیتگیرد،    انجامتغییری  صادر شده    Bitmapتصویر  در اندازه  بعدا  اگر  توجه داشته باشید که    لطفاً 

چلیپا، هنگام صدور    افزارنرمبرای برطرف شدن این اشکال در    ؛ دکرخواهد  افت  

شود. با وارد   اندازه دقیق تصویر خروجی از کاربر درخواست می  BMPبه قالب  

های    افزار نرمق احتیاجی به کوچک یا بزرگ کردن نوشتار در  کردن اندازه دقی

سند اصلی    اندازه های عرض و ارتفاع در این پنجره نسبت به).  ست یدیگر ن

تغیی  ندمتناسب با  تغییر  یعنی  به همان نسبت  دیگری هم  ارتفاع،  یا  عرض  ر 

 خواهد کرد(.

 (  Import)  درج
  Ctrl + Iکلید میان بر:

را در   1ساده متنی تواند پرونده های   با انتخاب این منو کاربر می

  2قالبهای یونیکد فقط    افزارنرمچلیپا درج نماید. در نسخه فعلی  

ند. با انتخاب این منو ، ابتدا پنجره گفتگوی  شو پشتیبانی می

را از کاربر   باز شده و نام و مسیر پرونده ورودی "انتخاب پرونده" 

روی   میدرخواست   کردن  کلیک  با  مرورکند.  پنجره   3کلید 

تواند پرونده   میشود و کاربر   رد گشایش فایل باز میاستاندا

 مورد نظر را انتخاب کند. 

از وارد کردن نام و مسیر پرونده و با کلیک کردن روی کلید  پس 

شود. با انتخاب یکی  باز می  پنجره گفتگوی "خروجی"  4"بعدی" 

عملیات   5ز سه گزینه این پنجره و کلیک کردن روی کلید "پایان" ا

 شود.   درج انجام می

 

 (Insert in Chalipa Document) جایگذاری در سند جاری چلیپا 

 شود.  انتخاب این گزینه متن پرونده ورودی در سند فعال چلیپا جایگذاری میبا 

 ( File) بایگانی در پرونده 

شود. در صورت  با انتخاب این گزینه متن پرونده ورودی در پرونده متنی با قالب یونیکد ذخیره می

ربر درخواست  س از کلیک کردن روی کلید "پایان" نام پرونده خروجی از کاانتخاب این گزینه، پ 

 شود.  می

 ( Copy to Clipboard) کپی در حافظه موقت 

 
1Text files (*.txt)  
2Unicode  
3Browse  
4Next  
5Finish  
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شود.  با انتخاب این گزینه متن پرونده ورودی با قالب یونیکد در حافظه موقت سیستم کپی می

 یونیکد دیگر وارد کند.   افزارنرم این متن را در سند چلیپا یا هر 1تواند با عمل جایگذاری  میکاربر 

ی" این امکان  تواند ار عملیات درج خارج شود. انتخاب کلید "قبل  با انتخاب انصراف در هر مرحله، کاربر می

 را اصالح کرده و یا تغییر دهد.  آنهاگزینه های به مرحله قبلی برگشته و دهد که  را به کاربر می

 ( Print) چاپ

 (  Print)  چاپ
  Ctrl + Pکلید میان بر:

تواند پس از انتخاب چاپگر مورد نظر سند فعال   با انتخاب این منو پنجره گفتگوی چاپ باز شده و کاربر می

اند صفحات مورد نظر و تعداد کپی از  تو را برای چاپ روی چاپگر بفرستد. در این پنجره کاربر همچنین می

 هر برگ را برای چاپ تعیین کند.  

 (  Print Setup)  تنظیم چاپگر
نوع چاپگر، اندازه و حالت کاغذ تواند   میشود. کاربر   با انتخاب این منو پنجره گفتگوی تنظیم چاپگر باز می

 )ایستاده یا خوابیده( را در این پنجره تنظیم نماید.  

 ( Editویرایش )

 (  Undo) واگرد 
  Ctrl + Zکلید میان بر:

کند یا به عبارتی یک قدم به عقب  تواند آخرین عمل انجام شده را باطل )لغو(   با انتخاب این منو کاربر می

 برگردد.

  (  Redo)  ازنو
  Ctrl + Yکلید میان بر:

را باطل )لغو( کند. با انجام ازنو کاری که توسط عمل    تواند آخرین عمل واگرد با انتخاب این منو کاربر می

 شود.  اطل شده بود دوباره انجام میواگرد ب

  (  Cut) برش
  Ctrl + Xکلید میان بر:

با انتخاب این منو نوشتار یا تصویر انتخاب شده در سند فعال به حافظه موقت سیستم ارسال و نوشتار  

 افزارنرممحدودیتی در    شود. عمل برش نوشتار تقریبا هیچ )حذف( مییا تصویر انتخابی از سند بریده  

تواند عمل برش را بر روی کل سند، یک سطر، چند سطر، یک کلمه، چند کلمه   ربر میچلیپا ندارد و کا

ئی از یک کلمه انجام دهد. بدین منظور کافی است که قسمت مورد نظر برای برش به درستی  یا جز

اجزای متن"( انتخاب شده باشد. برای توضیحات بیشتر در مورد   گرگزین " و "گرگزین "توسط ابزار انتخاب )

 . مراجعه کنید  "گزینش"این ابزار و نحوه استفاده از آنها به قسمت منوی 

    ( Copy)  کپی
  Ctrl + Cکلید میان بر:

حافظه موقت سیستم ارسال با انتخاب این منو یک کپی از نوشتار یا تصویر انتخاب شده در سند فعال به  

تواند عمل کپی را   میچلیپا ندارد و کاربر   افزارنرمار تقریبا هیچ محدودیتی در  شود. عمل کپی نوشت می

روی کل سند، یک سطر، چند سطر، یک کلمه، چند کلمه یا جزئی از یک کلمه انجام دهد. بدین منظور  بر  

 
1Paste  
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اجزای    گرگزین " و "گرگزین سط ابزار انتخاب )"کافی است که قسمت مورد نظر برای کپی به درستی تو 

متن"( انتخاب شده باشد. برای توضیحات بیشتر در مورد این ابزار و نحوه استفاده از آنها به قسمت منوی  

 مراجعه کنید.   "گزینش"

 (  Paste)  جایگذاری 
  Ctrl + Vکلید میان بر:

حافظه موقت سیستم در صفحه جاری سند فعال   محتویات )نوشتار یا تصاویر( موجود در با انتخاب این منو

  تواند با استفاده از ابزار  نوشتار در سند فعال، کاربر می شود. برای تعیین محل جایگذاری جایگذاری می

کاربر مکان جای  وارد کردن دهد. در صورتی که  قرار  را در محل مورد نظر  را  متن، نشانگر ماوس  گذاری 

شوند. توجه داشته باشید که   ر محل اولیه برش یا کپی جایگذاری میمشخص نکند، نوشتار یا تصاویر د

ت چند کپی از یک نوشتار یا تصویر بر روی هم در یک قسمت از سند قرار داده  در این حالت ممکن اس

 شوند.  

 

 توجه:

  BMP, WMF, EMF, EPS, PNG  چلیپا( از قالب های  )قالب   افزارنرمچلیپا عالوه بر استاندارد خود    افزارنرم

تواند نوشتار   کاربر می   ،افزار نرمکند. با استفاده از این قابلیت   نیز در عمل کپی یا برش پشتیبانی می

را پشتیبانی   های تحت ویندوز که این قالب ها  افزارنرمنستعلیق کپی شده را عالوه بر چلیپا در سایر  

لب های حافظه موقت" در منوی "گزینه  ری کند. برای انتخاب این قالب ها از گزینه "قاکنند، جایگذا می

 های برنامه" استفاده نمایید. 

 کند.   برای عمل جایگذاری، چلیپا عالوه بر قالب چلیپا از قالب متنی استاندارد یونیکد نیز پشتیبانی می

 (  Delete)  حذف
  Delکلید میان بر:

شود. تفاوت حذف و برش  شده در سند فعال از سند حذف می  انتخاببا انتخاب این منو نوشتار یا تصویر  

اطالعات حذف شد از  کپی  هیچ  با دستور حذف  که  است  این  ارسال  در  موقت سیستم  حافظه  به  ه 

ا  عمل حذف ر تواند میچلیپا ندارد و کاربر   افزارنرمشود. عمل حذف نوشتار تقریبا هیچ محدودیتی در نمی 

بر روی کل سند، یک سطر، چند سطر، یک کلمه، چند کلمه یا جزئی از یک کلمه انجام دهد. بدین منظور  

اجزای    گرگزین " و "گرگزین کافی است که قسمت مورد نظر برای حذف به درستی توسط ابزار انتخاب )"

حوه استفاده از آنها به قسمت منوی  متن"( انتخاب شده باشد. برای توضیحات بیشتر در مورد این ابزار و ن

 . مراجعه کنید  "گزینش"

  ( Select All) انتخاب همه
  Ctrl + Aکلید میان بر:

تواند تمام محتویات )نوشتار، تصاویر و اشکال هندسی( صفحه جاری در سند   با انتخاب این منو کاربر می

 فعال را انتخاب کند. 

 (  Properties)  ویژگی ها 
  Alt + Enterکلید میان بر:

انتخابی را با توجه به نوع آن )نوشتار،    1با انتخاب این منو پنجره گفتگویی باز شده و ویژگی های شی

از این ویژگی ها را در این پنجره   میدهد. کاربر   یش میتذهیب یا اشکال هندسی( نما تواند بعضی 

 گفتگو تغییر دهد. 

 
1Object  
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 ( General)  مشخصات عمومی

این گزینه مختصات قرار گرفتن شی در صفحه  :  (Position)  یت موقع 

 دهد. کاربر امکان تغییر این ویژگی را ندارد.  را نشان می

تواند رنگ زمینه شی   با استفاده از این گزینه، کاربر می:  (Fill)   زمینه 

انتخاب شود، زمینه شفاف )پشت    1را تعیین کند. اگر گزینه "خالی"

 خواهد بود.  2نما(

تواند رنگ   با استفاده از این گزینه، کاربر می: (Outline)  هیخط حاش  

 خط حاشیه شی را تعیین کند.  3و ضخامت 

دهد. با تغییر   این گزینه شماره صفحه ای که شی در آن قرار دارد را نمایش می:  (Page)  صفحه 

 تواند شی مورد نظر را به صفحه دیگری از سند فعال منتقل کند.  میاین شماره صفحه کاربر  

انتخاب    (:Show in all pages)  حاتنمایش در همه صف   شی مورد نظر در همه   ،گزینه این  با 

 شود.  صفحات سند فعال نشان داده می

 ( Text) متن 

قلم  می:  (Font Size)   اندازه  کاربر  گزینه،  این  از  استفاده  تواند   با 

 اندازه قلم خوشنویسی نوشتار را تعیین کند. 

تواند رنگ   با استفاده از این گزینه، کاربر می:  (Font Color)  رنگ قلم  

 وشنویسی نوشتار را تعیین کند. قلم خ

تواند   با استفاده از این گزینه، کاربر می:  (Rotation)  درجه چرخش  

ر از صفر،  عدد بزرگتزاویه درجه چرخش نوشتار )درجه( را تعیین کند.  

نوشتار را در جهت عقربه های ساعت و عدد کوچکتر از صفر، در جهت خالف عقربه های ساعت  

 چرخاند.  می

 ( Tazhib) تذهیب

 

می:  (Browse)  مرور  کاربر  گزینه،  این  از  استفاده  تذهیب   با  تواند 

جاری را با تذهیب جدیدی از روی پرونده جایگزین کند. با کلیک کردن 

شود و کاربر  پنجره استاندارد گشایش فایل باز میمرور  روی کلید  

 تواند پرونده تذهیب مورد نظر را انتخاب کند.  می

 ( Insert)وارد کردن 

 (  Text) نوشتار نستعلیق وارد کردن 

نظر در صفحه جاری سند فعال بکنید.  توانید شروع به خوشنویسی در محل مورد می  خاب آیکون  با انت

آید. نشانگر ماوس را در محل مورد نظر در صفحه   میدر    در این حالت شکل نشانگر ماوس به صورت  

  ک کرده و شروع به تایپ نمایید.جاری سند کلی 

به سطر بعدی    تایپ زده شود، سطر جاری ورودی پایان یافته و نشانگر    Enterاگر در هنگام تایپ کلید

  شود. نتقل میم

در هنگام تایپ اگر با ماوس در محل جدیدی در صفحه جاری سند کلیک کنید، سطر جاری ورودی پایان 

 سطرچندین   مکانتوان بر روی یک   میشود. با این روش   د منتقل میبه مکان جدی یافته و نشانگر تایپ

ه بر روی یکدیگر سوار شده و  کرد. جهت تایپ سیاه مشق یا نوشتاری ک وارد مستقل را بصورت جداگانه 

 .شود ترکیب پیچیده ای دارند، از روش فوق استفاده می

  اجزای متن"  گرگزین یا "  گر"برای تغییر مکان نوشتار وارد شده، ابتدا نوشتار مورد نظر را با ابزار "گزین 

اوس در  . برای جابجایی قسمت انتخاب شده با کلید سمت چپ م)ر. ک. ابزار گزینش(انتخاب کنید    

 
1None  
2Transparent  
3Weight  
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،  دارید  داخل منطقه انتخاب شده کلیک کنید، با حرکت دادن ماوس در حالی که این کلید را پایین نگاه می

  ابجا کنید. اگر بیش از یک سطر انتخاب شده باشد، با کلید های انتخاب شده را ج  ا کلماتیسطر ها  

 داد.   جهت دار نیز میتوان عمل جابجایی را انجام

اجزای متن" انتخاب کنید. برای جابجایی نقاط یا   گرگزین با ابزار "  برای جابجایی نقاط یا اعراب، ابتدا آنها را

اعراب انتخاب شده با کلید سمت چپ ماوس در زمینه آنها کلیک کرده، سپس با حرکت دادن ماوس در  

اعراب بر روی  شود. اگر چند نقطه یا   ، عمل جابجایی انجام میدارید  را پایین نگاه میحالی که این کلید  

 توان نقطه یا اعراب بعدی را انتخاب کرد.  یکدیگر قرار گرفته باشند با کلیک کردن دوباره می

 

و نمایی صفحه را افزایش داده   توانید بزرگ درصورتی که دقت بیشتری در جابجایی مورد نظر دارید، می 

 سپس عمل جابجایی را انجام دهید. 

 

 ای زیر استفاده کرد:توان از روشه چرخش قلم متن وارد شده می  برای تغییر اندازه، رنگ یا زاویه

 کنترلی نقاط 

اندازه قلم می ابتدا سطر   این روش ساده ترین راه برای تغییر  یا سطر  باشد. 

انتخاب کنید )در این حالت چهار نقطه قابل   "گرگزین های مورد نظر را با ابزار "

شوند(. روی یکی از   می  حرکت در چهار گوشه سطر های انتخاب شده فعال

کلید سمت چپ ماوس کلیک کنید. با حرکت دادن ماوس در حالی  این نقاط با  

نگاه می  را پایین  یا  دارید،   که این کلید  اندازه حرکت کوچک  نوشتار به نسبت 

می قا بزرگ  محیط  شود.  در  آن سطر  یک سطر،  تایپ  هنگام  که  است  ذکر  شده    افزارنرمبل  انتخاب 

 د.  باشن  و نقاط کنترلی آن فعال می شود  محسوب می 

 ویژگی ها 

گوی  انتخاب کرده و سپس به یکی از روشهای زیر، پنجره گفت  "گرگزین ابتدا سطر مورد نظر را با ابزار "

 ویژگی ها را باز کنید:

 "ویژگی ها" را انتخاب کنید. آیکون  ، یش"یرامنوی "واز  

 روی سطر انتخاب شده با ماوس دو بار پشت هم کلیک کنید.  

 را فشار دهید.  Alt + Enter کلید ترکیبی 

در قسمت متن پنجره گفتگوی باز شده، اندازه، رنگ و زاویه چرخش قلم را به دلخواه تغییر دهید. برای  

نوشتار، از قسمت مشخصات عمومی این پنجره استفاده کنید.  تغییر رنگ زمینه، ضخامت و رنگ کادر دور  

 شود.  با کلیک کردن روی تایید، تغییرات شما بر روی سطر انتخاب شده اعمال می

    

   ( Tazhib) تذهیب و تصویر 
دهد که در کنار نوشتار نستعلیق، تذهیب، تصویر و یا اشکال  میچلیپا این امکان را به کاربر    افزارنرم

 هندسی در سند چلیپا وارد کند. 

توانید تذهیب یا تصویر مورد نظر خود را در سند جاری وارد  می تذهیب"   - "وارد کردنآیکون با انتخاب 

 کنید.  

توانید پرونده تصویری مورد نظر خود را   ، پنجره گشایش پرونده باز شده و شما میگزینهنتخاب این  با ا

توان محتوای   یک صفحه پیش نمایش دارد که می   ، نند پنجره گشایش د. این پنجره نیز هماانتخاب کنی 

 .بل از گشایش دیده و از درست بودن انتخاب، اطمینان حاصل نمودپرونده ها را ق



 17 هنمای استفاده از نرم افزار نستعلیق چلیپا را

 
 :کند میپشتیبانی   و تصویر چلیپا قالبهای زیر را برای وارد کردن تذهیب افزارنرم

 CHT, eCHT – تذهیب چلیپا  هایقالب 

 Bitmaps – BMP, PNG, JPEG, GIF, TIFF 

 Metafile – WMF, EMF 

آید. برای وارد کردن تذهیب یا تصویر الزم است ابتدا مکان آن را   میدر  شکل نشانگر ماوس به صورت 

در صفحه جاری مشخص کنید. بدین منظور با کلید سمت چپ ماوس در محل مورد نظر در صفحه جاری  

دارید، کادری با اندازه مورد نظر بکشید. با رها  کلید را پایین نگاه می  سند کلیک کرده و در حالی که این 

 کردن کلید ماوس، تذهیب یا تصویر انتخاب شده در محل مورد نظر وارد میشود. 

 کند. اگر کلید کنترل افزار چلیپا کادر مستطیلی را به نسبت طول و عرض فایل تذهیب یا تصویر باز مینرم

(Control – CTRL)  یر در نظر  فایل تذهیب یا تصو  نسبت طول و عرضبدارید،  پایین نگاه    بطور هم زمان  را

شکل اصلی خود را از دست    شود که تذهیب  میدر بعضی از موارد این مساله باعث  گرفته نخواهد شد.  

را نگاه داشته و    بدهد. برای تصحیح نسبت طول و عرض به نسبت پرونده اولیه کافی است کلید کنترل 

  د.ی کن کادر تذهیب دو بار پشت هم کلیکداخل 

    
 

تصویر،  تواند پس از وارد کردن تذهیب یا   اگر اندازه و یا مکان تذهیب دلخواه کاربر نباشد، کاربر همیشه می

 .اندازه و مکان آن را تغییر دهد

 

  ابزار گزینش( " )ر. ک.  گرگزین برای تغییر مکان تذهیب یا تصویر، ابتدا آنها را با ابزار "

در   با کلید سمت چپ ماوس  انتخاب شده  برای جابجایی قسمت  انتخاب کنید. 

با حرکت دادن ماوس در حالی که این کلید  داخل منطقه انتخاب شده کلیک کنید، 

، تصاویر انتخاب شده را جابجا کنید. با کلید های جهت دار  دارید را پایین نگاه می

انجامیتوان عمل ج  نیز را  داد. درصورتی که دقت بیشتری در جابجایی  ابجایی  م 

می دارید،  نظر  بزرگ مورد  عمل   توانید  سپس  و  داده  افزایش  را  صفحه  نمایی 

 جابجایی را انجام دهید. 

 

توان از نقاط کنترلی استفاده کرد. بدین منظور ابتدا تذهیب یا تصویر  برای تغییر اندازه تذهیب یا تصویر می

اب کنید )در این حالت هشت نقطه قابل حرکت در گوشه های تصویر  انتخ  "گرین گزا با ابزار "مورد نظر ر

کلید سمت چپ ماوس کلیک کنید. با حرکت دادن  شوند(. روی یکی از این نقاط با   انتخاب شده فعال می

تذهیب یا تصویر به نسبت اندازه حرکت کوچک یا  دارید،   ماوس در حالی که این کلید را پایین نگاه می

این حالت، اگر تغییر توسط یکی از نقاط کنترلی میان ضلعی اعمال گردد، تغییر شکل  شود. در   میبزرگ  

 در این حالت در جهت طولی یا عرضی خواهد بود. 
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  (  Shapes) اشکال هندسی 
ل توانید در صفحه جاری سند چلیپا شک  شکل هندسی" می  -  "وارد کردن آیکون  با انتخاب  

هندسی )خط، مستطیل، مستطیل لبه گرد و بیضی( بکشید. با انتخاب منوی هر یک از 

آید.   می( در        شکل )  به  این شکل ها، نشانگر ماوس به صورت متناظر با آن

ن شکل هندسی الزم است ابتدا مکان آن در صفحه جاری مشخص گردد.  برای وارد کرد

ل مورد نظر در صفحه جاری سند کلیک کرده  بدین منظور با کلید سمت چپ ماوس در مح

 .دارید، کادری با اندازه مورد نظر بکشید و در حالی که این کلید را پایین نگاه می

برای تغییر رنگ زمینه، ضخامت خط حاشیه و رنگ خط حاشیه شکل  

بدین  .توان از منوی "ویژگی ها" استفاده نمود هندسی وارد شده می

انتخاب کرده و   "گرگزین رد نظر را با ابزار "منظور ابتدا شکل هندسی مو 

 :سپس به یکی از روشهای زیر، پنجره گفتگوی ویژگی ها را باز کنید

 .منوی "ویرایش"، منوی "ویژگی ها" را انتخاب کنیداز  

 .روی شکل انتخاب شده با ماوس دو بار پشت هم کلیک کنید  

 .را فشار دهید Alt + Enter کلید ترکیبی 

زمینه،  در قسمت مشخص رنگ  باز شده،  گفتگوی  پنجره  ات عمومی 

ضخامت خط حاشیه و رنگ خط حاشیه را به دلخواه تغییر دهید. با کلیک کردن روی تایید، تغییرات شما  

 .شود بر روی شکل انتخاب شده اعمال می

 ( Font) قلم

   اندازه قلم
گیرد.   گزینه های برنامه تعریف شده است، در نظر می  اندازه پیش فرض قلم را که در  افزارنرمبرای شروع،  

دی از  آن تغییر داد )تعدا  جعبه انتخاب اندازه قلمتوان هنگام تایپ با انتخاب اندازه در   میاندازه قلم را  

اندازه قلم    به انتخابجعتوان عدد مورد نظر را در   اندازه های قلم در پنجره اندازه قلم وجود دارد، ولی می

وارد نمودن عدد و با زدنتایپ کر از  اندازه اعمال می Enter د که پس  پایان تایپ نیز  شواین  از  بعد  د(. 

های  ای مورد نظر را تغییر داد. بدین منظور ابتدا سطر و یا سطر  ه  توان اندازه قلم سطر و یا سطر می

  ارد نمود.پس اندازه قلم مورد نظر را وانتخاب کرده و س "گرگزین "مورد نظر را با ابزار  

ماند.   اگر تغییر اندازه قلم روی بیش از یک سطر به این روش صورت گیرد، فاصله میان سطری ثابت می

لم بزرگتری انتخاب شود، فاصله میان سطری کمتر و اگر اندازه قلم کوچکتری انتخاب  در نتیجه اگر اندازه ق

 آید.  نظر میشود، فاصله میان سطری بیشتر به 

   رنگ
تعریف شده است،   "گزینه های برنامه"رنگ پیش فرض قلم را که در  افزارنرمبرای شروع، 

توان هنگام تایپ با  میگیرد. رنگ قلم را   میدر نظر  

تخاب رنگ مورد نظر در جعبه انتخاب رنگ قلم تغییر ان

داد. با انتخاب این گزینه، جعبه انتخاب رنگ باز شده و  

 . تعیین نماییدتوانید رنگ مورد نظر خود را  میشما 

یا سطر های مورد نظر  توان رنگ قلم سطر و   میبعد از پایان تایپ نیز  

را تغییر داد. بدین منظور ابتدا سطر و یا سطر های مورد نظر را با ابزار  

را در جعبه انتخاب   انتخاب کرده و سپس رنگ قلم مورد نظر  "گرگزین "

 رنگ تعیین کنید. 
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 (  Rotation)  چرخش 
نمی   افزارنرمبرای شروع،   نظر  در  قلم  برای چرخش  ای  قگزاویه  زاویه چرخش  اندازه  را  یرد.  لم 

)تعدادی از زاویه   آن تغییر داد  جعبه انتخابتوان هنگام تایپ با انتخاب زاویه چرخش قلم در   می

ولی می دارد،  وجود  قلم  زاویه چرخش  پنجره  در  م های معمول  در  توان عدد  را  نظر  جعبه ورد 

این اندازه اعمال  Enter زاویه چرخش قلم تایپ کرد که پس از وارد نمودن عدد و با زدن  انتخاب 

توان زاویه چرخش قلم سطر و یا سطر های مورد نظر را تغییر   مید(. بعد از پایان تایپ نیز  شومی

انتخاب کرده و سپس    "گرگزین های مورد نظر را با ابزار "داد. بدین منظور ابتدا سطر و یا سطر  

خش در جهت عقربه های  . اگر عدد زاویه چرخش مثبت باشد، چرکنیدزاویه چرخش قلم مورد نظر را وارد  

خش، منفی باشد، چرخش در خالف جهت عقربه های ساعت انجام خواهد  ساعت و اگر عدد زاویه چر

 .شد

   
 + 45زاویه چرخش  0زاویه چرخش  

  (Zoom) بزرگ نمایی

 (  Zoom In) بزرگ نمایی 
بین   این منو، نشانگر ماوس به صورت ذره  انتخاب  در   با 

 توان عمل بزرگ نمایی را انجام داد: آید. در این حالت به دو صورت زیر می می

نشانگر ماوس را روی قسمت مورد نظر برده و کلیک کنید. در این حالت اندازه بزرگ نمایی حول  

 شود.  نقطه کلیک دو برابر می

دارید، کادری در   با کلید سمت چپ ماوس کلیک کرده و در حالی که این کلید را پایین نگاه می 

دور قسمت مورد نظر بکشید. در این حالت یک کادر مستطیل خط چین دور قسمت انتخابی 

انجام می  کشیده می  شود که کادر  شود. با رها کردن کلید ماوس، بزرگ نمایی به صورتی 

 کشیده شده در تمام پنجره نمایش جای گیرد.  

 (  Zoom Out) کوچک نمایی 
توان   آید. در این حالت به دو صورت زیر می در می شانگر ماوس به صورت ذره بین  با انتخاب این منو، ن

 عمل کوچک نمایی را انجام داد:

نشانگر ماوس را روی قسمت مورد نظر برده و کلیک کنید. در این حالت اندازه بزرگ نمایی حول  

 شود.  نقطه کلیک نصف می 

دارید، کادری در   ن کلید را پایین نگاه میبا کلید سمت چپ ماوس کلیک کرده و در حالی که ای 

دور قسمت مورد نظر بکشید. در این حالت یک کادر مستطیل خط چین دور قسمت انتخابی 

شود که کل   شود. با رها کردن کلید ماوس، کوچک نمایی به صورتی انجام می کشیده می 

 محتویات پنجره نمایش در کادر کشیده شده جای گیرد.  

 (  All Page) تمام صفحه 
شود که تمام صفحه سند جاری در پنجره نمایش   با انتخاب این منو، بزرگ نمایی به صورتی انجام می

جای گیرد. در این حالت با تغییر اندازه پنجره نمایش سند، اندازه بزرگ نمایی نیز به صورت اتوماتیک تنظیم  

 شود.  می
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 (  Page Width)  پهنای صفحه
شود که پهنای صفحه سند جاری در پنجره نمایش   مایی به صورتی انجام میبا انتخاب این منو، بزرگ ن

جای گیرد. در این حالت با تغییر اندازه پنجره نمایش سند، اندازه بزرگ نمایی نیز به صورت اتوماتیک تنظیم  

 شود.  می

 (Selection) گزینش
  جهت اعمال هر گونه تغییر )جابجایی، تغییر اندازه و ویژگی های دیگر( 

بر روی نوشتار یا تصویر، الزم است ابتدا آنها را در محیط چلیپا انتخاب  

داده   شرح  آنها  از  استفاده  نحوه  و  گزینش  ابزار  قسمت  این  در  کرد. 

 شوند.   می

   ( Select) گرگزین 
  Tab کلید میان بر:

یا چند سطر(، تذهیب  توانید با استفاده از ماوس نوشتار )یک   می  " یا آیکون گرگزین با انتخاب منوی "

قابل توجه است که از این ابزار برای انتخاب    ل انتخاب کنید.یا اشکال هندسی را در صفحه جاری سند فعا

شود  یسطر )یک یا چند کلمه از یک سطر، قسمت منفصلی از یک کلمه، نقاط و اعراب( نم   جزئی از یک

 استفاده کرد.    ای متن"اجز گرگزین برای این منظور باید از ابزار "استفاده کرد و 

 

آید. در این حالت برای انجام عمل   میدر    انگر ماوس به صورت  ، شکل نش" گرگزین "با انتخاب ابزار  

 :انتخاب، به یکی از دو روش زیر عمل کنید 

نشانگر ماوس را روی قسمت انتخابی مورد نظر برده و کلیک کنید. اگر چندین شی روی هم  

با کلیک های بعدی اشیا بعدی به قرار گرفته   باشند، با اولین کلیک جلو ترین شی و متناوباً 

  .شوند ترتیب انتخاب می

دارید، کادری در   با کلید سمت چپ ماوس کلیک کرده و در حالی که این کلید را پایین نگاه می 

ت  دور قسمت انتخابی مورد نظر بکشید. در این حالت یک کادر مستطیل خط چین دور قسم

باشد،    شود. با رها کردن کلید ماوس، هر شیئی که در داخل این مستطیل انتخابی کشیده می

  .ودش انتخاب می

   (Select Text Components) اجزای متن  گرگزین 
  Tab کلید میان بر:

توانید با استفاده از ماوس جزئی از نوشتار )یک یا   می  اجزای متن" یا آیکون   گرگزین با انتخاب منوی "

لی از یک کلمه، نقاط و اعراب( را در صفحه جاری سند انتخاب کنید.  چند کلمه از یک سطر، قسمت منفص

خواهد   تفاده کرد که قبال سطر مورد نظر )سطری که کاربر میشود اس تنها در حالتی از این ابزار می 

  ." انتخاب شده باشدگرگزین توسط ابزار "جزئی از آن را انتخاب کند( 

آید. برای گزینش با این   میدر    ، شکل نشانگر ماوس به صورت  "اجزای متن  گرگزین "با انتخاب ابزار  

مورد نظر کلیک  ابزار، بر روی حرف، کلمه، نقطه و یا اعراب 

کنید. این انتخاب با تغییر رنگ قسمت انتخاب شده )رنگ  

قرار  د.  شوسبز( مشخص می روی هم  کلمه  چندین  اگر 

متنا و  کلمه  ترین  جلو  کلیک  اولین  با  باشند،  با  گرفته  وباً 
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 .شوند  کلیک های بعدی کلمات یا نقاط بعدی به ترتیب انتخاب می

ابتدا اولین   اگر بخواهید مجموعه چندین کلمه پشت سر هم از یک سطر را با این ابزار انتخاب نمایید،

  .نیدککرده و سپس در حال گرفتن کلید شیفت آخرین کلمه مجموعه را انتخاب    کلمه مورد نظر را انتخاب

 در این حالت بر خالف روش گزینش قبلی امکان تغییر اندازه نوشتار انتخاب شده وجود ندارد.

باشد. برای راهنمایی بیشتر در مورد این   کاربرد دیگر عمل گزینش برای انجام کپی، برش و حذف می

 مراجعه کنید.    "ویرایش" منوی  قسمتاعمال به 

   (Line Spacing)  فاصله میان سطری 
در نوشتار نستعلیق فاصله میان دو سطر اندازه معینی را دارد که چلیپا این فاصله را با توجه به اندازه  

گر"  موردنظر را با ابزار "گزین   سطر های کند. برای اعمال تغییر در فاصله میان سطری،   قلم رعایت می

  ش دهید. با گرفتن کلید شیفت انتخاب کرده و با کلیک کردن بر روی این گزینه فاصله میان سطری را کاه

(Shift )یابد.   هنگام اعمال این گزینه، فاصله میان سطری افزایش می 

   ( Word Spacing)  فاصله میان کلمه ای 
باشد. برای اعمال تغییر در فاصله میان  همانند فاصله میان سطری، فاصله میان کلمات نیز قابل تغییر می

گر" انتخاب کرده و با کلیک کردن بر روی این گزینه  ا با ابزار "گزین موردنظر ر  سطر های کلمه ای، سطر یا 

فاصله میان کلمه ای را کاهش دهید. با گرفتن کلید شیفت هنگام اعمال این گزینه، فاصله میان کلمه  

 یابد.  ای افزایش می

 ( Windowپنجره )

   ( Windows)  ها   پنجره 
   باز را بایگانی کند. یها سندیا  را عوض کرده سند فعال  تواند با انتخاب این منو کاربر می

 ( New Window) پنجره جدید 

شود و همه محتویات  با انتخاب این منو یک پنجره جدید باز می

پنجره  این  در  جدید  در سندی  فعال  تصاویر( سند  و  )نوشتار 

توان  شود. با استفاده از عملکرد این منو می نمایش داده می

 به تعداد دلخواه سند کپی از سند فعال درست کرد.  

 ( View)  نمایش 
 

 ( Grids)  نقاط راهنما

  Ctrl + Gمیان بر:کلید  

 تواند نمایش نقاط راهنما را فعال و یا غیر فعال کند. با انتخاب این منو کاربر می

نقاط در محیط چلیپا   این  پنهان شدن  باعث  راهنما  نقاط  غیر فعال کردن نمایش 

   شود.  می

 ( Guidelines)  خطوط راهنما

عال و یا غیر فعال کند. قابل توجه است که غیر  ش خطوط راهنما را فتواند نمای  با انتخاب این منو کاربر می

ود ولی مشخصات آنها  ش فعال کردن نمایش خطوط راهنما تنها باعث پنهان شدن آنها در محیط چلیپا می

ا را  ماند و کاربر این امکان را دارد که با انتخاب مجدد منو، همه خطوط راهنم میباقی  افزار نرمدر حافظه 

اشد. برای هر گونه تغییر در مشخصات خطوط راهنما به کاربر دو انتخاب در  با مشخصات قبلی داشته ب

کار  افزارنرم اول  انتخاب  در  است.  داده شده  تغییر   بر میچلیپا  برای  برنامه  های  گزینه  منوی  از  تواند 

کند. انتخاب دوم برای حذف و یا    )ویرایش، حذف یا اضافه کردن( در مشخصات خطوط راهنما استفاده

 – خطوط راهنما استفاده از ماوس در پنجره اصلی محیط چلیپا است که این روش در فصل دوم    اضافه

 توضیح داده شده است.   –آشنایی با ابزار و محیط برنامه  
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 ( Status bar) خط وضعیت

ایش خط وضعیت را فعال و یا غیر فعال کند. غیر فعال کردن نمایش  تواند نم با انتخاب این منو کاربر می

ود. در هر لحظه مختصات نشانگر ماوس روی  ش می ضعیت باعث پنهان شدن آن در محیط چلیپاخط و

شود. عالوه بر این هر گاه نشانگر ماوس بر   سند فعال چلیپا به میلیمتر در خط وضعیت نشان داده می

یا منویی در   آیکون  برروی  آیکون  یا  آن منو  قرار گیرد، توضیحاتی در مورد عملکرد  روی خط  محیط چلیپا 

 شود. وضعیت نمایش داده می

 ( Horizontal Ruler)  خط کش افقی

تواند نمایش خط کش افقی را فعال و یا غیر فعال کند. غیر فعال کردن نمایش   با انتخاب این منو کاربر می

 شود. می یط چلیپاخط کش افقی باعث پنهان شدن آن در مح 

 ( Vertical Ruler) خط کش عمودی

انتخاب این   و یا غیر فعال کند. غیر فعال کردن  تواند نمایش خط کش عمودی را فعال   منو کاربر میبا 

 شود.  می نمایش خط کش عمودی باعث پنهان شدن آن در محیط چلیپا 

   (Subs and Vowels) و اعرابجایگزین ها 

 (Vowels)  و اعراب هنقط
تواند از   کاربردی خوشنویسی قرار دارد و کاربر می، تعدادی نقاط و اعراب  (Toolbox)  در این جعبه ابزار 

حروف و اعراب موجود روی صفحه کلید استفاده کند. قابل ذکر است  آنها عالوه بر  

"  گرگزین شود که یک سطر توسط ابزار " این جعبه ابزار تنها در حالتی فعال می که 

ی نقطه یا اعراب مورد  این جعبه ابزار، ابتدا بر رو انتخاب شده باشد. برای استفاده از  

نظر در جعبه ابزار کلیک کنید. بعد از فعال شدن کلید نقطه یا اعراب انتخاب شده در  

آید. با کلیک کردن در   جعبه ابزار، نشانگر ماوس به شکل آن نقطه یا اعراب در می

ری کرد. اندازه قلم  توان نقطه یا اعراب انتخاب شده را جایگذا میمحل مورد نظر  

جای شده  برای  انتخاب  کلمات  یا  و  سطر  قلم  اندازه  برابر  نقاط،  و  اعراب  گذاری 

 باشد.  می

پس از انجام عمل جایگذاری، با کلیک کردن دکمه سمت راست ماوس بر روی صفحه  

 .توان از حالت جایگذاری نقاط و اعراب خارج شد  می   Escکار یا فشار دادن کلید 

گر اجزای متن" انتخاب کرده و سپس با نها را با ابزار "گزین برای پاک کردن نقاط و اعراب جایگذاری شده آ

 اعراب و نقاط انتخاب شده را پاک کنید.    و یا انتخاب منوی "حذف" Delete زدن کلید

 ( Substitutes) جعبه ابزار تغییرات
  گیرد. در این جعبه ابزار، سه نوع ابزار کاربردی خوشنویسی در اختیار کاربر قرار می

   )مد( ابزار کشیدگی 

ار استفاده کند. برای  تواند از این ابزار برای اعمال دستور کشیدگی و مد در نوشت کاربر می

" ابزار  با  را  ابتدا کلمه مورد نظر  انتخاب کنید.    گرگزین اعمال دستور کشیدگی،  اجزای متن" 

نشا حالت  این  )در  کرده  انتخاب  ابزار  جعبه  این  از  را  ابزار کشیدگی  آیکون  سپس  به شکل  ماوس  نگر 

ه انتخاب شده کلیک نمایید. با آید( و با نشانگر ماوس بر روی حرف موردنظر در کلم در می  کشیدگی 

کشیدگی به زیباترین شکل   –در صورتی که این کشیدگی در قوانین نستعلیق مجاز باشد   –عمل کلیک 

 شود.   در کلمه اعمال می
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کند. برای بعضی از حروف در خط نستعلیق، چندین شکل   لو گیری میچلیپا از نوشتار غلط نستعلیق ج

با کشیدگی وجود د  انتخاب  چلیپا به صورت هوش   افزارنرمارد که  نوشتاری  را  بهترین شکل ممکن  مند 

 نماید.   می

 (Caret)  تواند عمل کشیدگی را توسط صفحه کلید نیز اعمال کند. بدین منظور ابتدا نشانگر تایپ کاربر می

  بر روی حرف مورد نظر بروید  (Arrow Keys)  بر روی کلمه مورد نظر قرار داده و توسط کلیدهای جهت داررا  

را بزنید تا کشیدگی اعمال شود. با کلیک دوباره ماوس )یا فشار دادن دوباره   Ctrl + K و کلید ترکیبی

   د.شوکلید ترکیبی کشیدگی(، حرف مورد نظر به حالت اولیه باز می

برای قرار دادن نشانگر تایپ بر روی کلمه مورد نظر ابتدا سطری که کلمه مورد نظر در آن قرار دارد را با 

" ابزار "گرگزین ابزار  با  انتخاب کرده و سپس  انتخاب    گرگزین "  اجزای متن" کلمه مورد نظر در آن سطر 

 گیرد.   می نمایید. در این حالت نشانگر تایپ در انتهای کلمه ای موردنظر قرار

   ابزار دگر گزین

ابزار برای انتخاب انواع    تواند از این  اگر برای یک حرف انواع مختلف نوشتار امکان پذیر باشد، کاربر می

دیگر نوشتن حروف در نوشتار استفاده کند. برای مثال برای حرف )ه( در کلمه )هر( چهار شکل نوشتاری  

 ا انتخاب کرد.  هر یک از این اشکال ر شود وجود دارد که با اعمال این ابزار می

 
اجزای متن" انتخاب کنید. سپس ابزار    گرگزین برای استفاده از این ابزار ابتدا کلمه مورد نظر را با ابزار "

در   دگر گزین را از این جعبه ابزار انتخاب کرده )در این حالت نشانگر ماوس به شکل آیکون دگر گزین  

در   –در کلمه انتخاب شده کلیک نمایید. با اولین کلیک س بر روی حرف موردنظر آید( و با نشانگر ماو می

شود. با کلیک   اولین شکل دیگر حرف جایگزین می  –صورتی که حالت دیگری برای این حرف موجود باشد  

 شوند.  میبه ترتیب جایگزین   –اگر وجود داشته باشند   –های بعدی اشکال دیگر 

ز استفاده کند. بدین منظور ابتدا نشانگر تایپ را بر روی  زار توسط صفحه کلید نیتواند از این اب کاربر می

کلمه مورد نظر قرار داده و توسط کلیدهای جهت دار بر روی حرف مورد نظر بروید. با فشار دادن کلید  

  .اشکال دیگر حرف به ترتیب جایگزین شوندCtrl + J ترکیبی 

کلمه مورد نظر ابتدا سطری که کلمه مورد نظر در آن قرار دارد را با برای قرار دادن نشانگر تایپ بر روی  

ابزار "گرگزین ابزار " با  انتخاب کرده و سپس  انتخاب    گرگزین "  اجزای متن" کلمه مورد نظر در آن سطر 

 گیرد.   نمایید. در این حالت نشانگر تایپ در انتهای کلمه ای موردنظر قرار می

 

  گزین اندازهابزار 

تر را بر روی   تواند اندازه های دیگر حروف یا کشیدگی کوتاه تر یا بلند با استفاده از این ابزار کاربر می

باشد با این تفاوت که بجای انتخاب   ه عملکرد این گزینه همانند کشیدگی میحروف اعمال کند. شیو 

  )در این حالت نشانگر ماوس به شکل آیکون اندازه  ابزار کشیدگی، ابزار اندازه گزین را باید انتخاب کرد

 د.استفاده کنی  Ctrl + Tآید(. برای اعمال این دستور توسط صفحه کلید، از کلید ترکیبی   میدر      گزین 

   

 ( Stylistic Options)  همه جایگزین ها
تواند اعمال شود. برای مثال در  بر روی یک کلمه، ترکیبی از سه دستور فوق می

شود دستور کشیدگی را برای حرف )ه( اعمال کرد و سپس نوع )ه(   میکلمه )بهر(  

 .اندازه گزین تغییر دادبا ابزار دگر گزین تغییر داده و یا اندازه کشیدگی را با ابزار را 
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نشان کاربر  روی آن است را به    نشانگر تایپگزینه "همه جایگزین ها" همه ترکیبات ممکن کلمه ای که  

 میدهد.  

    (Options)  گزینه های برنامه

   (Preferences)  گزینه های برنامه 
برنامه" باز شده و کاربر    گفتگوی " گزینه های  با انتخاب این منو، پنجره

  ، "نقاط راهنما/محدوده چاپ" (Guidelines)  اهنما"برای "خطوط ر  افزارنرمتواند گزینه های پیش فرض   می

(Grids / Printable Area)"قالب متن" ،  (Text format)  "و "قالب های حافظه موقت  (Clipboard formats)  

به عنوان پیش فرض محیط برنامه اعمال    افزارنرما هر بار اجرای  را تغییر دهد. گزینه های این پنجره گفتگو ب

   شوند. می

 ( Guidelines)  خطوط راهنما

برای تنظیم فواصل بین کلمات، سطرها یا  خطوط راهنما

می استفاده  ها  کاربر    شوند. مصراع  پنجره  این  در 

را   می راهنما  برای خطوط  نظر  مورد  و شکل  رنگ  تواند 

 انتخاب کند. 

از  عالوه   با استفاده  راهنما  اضافه/حذف خطوط  بر روش 

تواند از این   محیط چلیپا، کاربر می  ماوس در پنجره اصلی

افه کردن، ویرایش یا حذف(  پنجره گفتگو نیز برای تغییر )اض

 خطوط راهنما استفاده کند.  

   یدجد خط راهنمای (Add) اضافه کردن 

گفتگویی  با کلیک کردن روی کلید "اضافه" پنجره  

از   را  راهنمای جدید  باز شده و مشخصات خط 

پنجره عالوه بر    کند. در این  کاربر درخواست می

خط، نوع آن )افقی   )به میلیمتر( مختصات مکانی

 یا عمودی( نیز باید وارد شود. 

 مختصات خطوط راهنما  (Edit) ش راییو 

مورد نظر را در لیست خطوط  برای ویرایش مختصات خطوط راهنما، کاربر باید ابتدا خط راهنمای  

یرایش" مختصات جدید مورد  راهنمای موجود انتخاب کرده و سپس با کلیک کردن روی کلید "و

 نظر را )به میلیمتر( در پنجره گفتگوی "خط راهنما" وارد کند.  

 خط راهنما (Delete) حذف 

ت خطوط راهنمای برای حذف یک خط راهنما، کاربر باید ابتدا خط راهنمای مورد نظر را در لیس

موجود انتخاب کرده و سپس روی کلید "حذف" کلیک کند. با کلیک کردن روی کلید "حذف همه"  

 شوند.  کلیه خطوط راهنما در صفحه جاری سند حذف می

 ش خطوط راهنمای نما 

د. قابل توجه تواند نمایش خطوط راهنما را فعال و یا غیر فعال کن  با انتخاب این گزینه کاربر می

ک چلیپا است  محیط  در  آنها  شدن  پنهان  باعث  تنها  راهنما  خطوط  نمایش  کردن  فعال  غیر  ه 

ماند و کاربر این امکان را دارد که با  می باقی    افزارنرمشود ولی مشخصات آنها در حافظه   می

 انتخاب مجدد این گزینه ، همه خطوط راهنما را با مشخصات قبلی داشته باشد. 

 چسباندن به خطوط راهنما  

صورتیکه این گزینه انتخاب شده باشد نوشتار یا تصویر انتخاب شده در محیط چلیپا ،هنگام در  

 شوند.  جابجایی، با نزدیک شدن به خطوط راهنما به آنها متصل می 

 اعمال در تمام صفحات 

این گزینه برای مواقعی کاربرد دارد که سند شما شامل بیش از یک صفحه باشد. با انتخاب این  

د. در این حالت اگر شوگزینه، خطوط راهنمای صفحه جاری در کلیه صفحات سند فعال ظاهر می

صفحات سند داده شود، این تغییر عینا در سایر تغییری در مشخصات خطوط راهنما در هر یک از  

 شود.   صفحات اعمال می



 25 هنمای استفاده از نرم افزار نستعلیق چلیپا را

فحه جاری صورت در صورت غیر فعال بودن این گزینه، هرگونه تغییر در خطوط راهنما فقط در ص

حه جدیدی به سند اضافه شود، خطوط راهنمای صفحات قبلی  گیرد. در این حالت اگر صف  می

 شود. به آن منتقل نمی

 ( Grids/Printable Area) نقاط راهنما / محدوده چاپ

 نقاط راهنما 

راهنما یا  نقاط  کلمات، سطرها  بین  فواصل  تنظیم  برای 

نقاط با فواصل معین و  شوند. این   مصراع ها استفاده می

س صفحات  کلیه  در  مداوم  طور  داده  به  نمایش  ند 

تواند در این پنجره گفتگو مشخصات  میشوند. کاربر   می

 نقاط راهنما را تعیین کند. 

فاصله افقی و عمودی بین  تواند   در این پنجره کاربر می

نقاط راهنما )میلیمتر( و رنگ مورد نظر برای آنها را وارد  

 کند. 

انت میبا  کاربر  راهنما"  نقاط  "نمایش  گزینه  تواند   خاب 

غیر فعال  ش نقاط راهنما را فعال و یا غیر فعال کند.نمای 

کردن نمایش نقاط راهنما باعث پنهان شدن این نقاط در  

 شود.  میمحیط چلیپا 

 محدوده چاپ 

کار روی صفحه  بر  با خط چین  )که  کادر محدوده چاپ  و خارج  داخل  دو سطح  از  مشخص    سند چلیپا 

نگارش تفاوتی با یکدیگر ندارند ولی از لحاظ چاپگر    د( تشکیل شده است. این دو سطح از لحاظشومی

ر قرار دارد به چاپگر ارسال باشند بدین ترتیب که فقط نوشتار و تصاویری که در داخل این کاد متفاوت می

سخت افزاری آن دارد و بطور   بستگی به نوع چاپگر و محدودیت های  شود. بزرگی این محدوده کامال می

جوهر افشان  چاپ گرهایمیلیمتر و  5لیزری حدود  چاپ گرهایشود )برای  اپگر گرفته میچاتوماتیک از 

 حدود یک تا دو سانتیمتر(. 

انتخاب گزینه "نمایش محدوده چاپ" کادر نقطه چین محدوده چاپ در محیط نوش تاری چلیپا نمایان با 

 توان رنگ کادر نقطه چین را هم تعیین نمود.  میشود. در این قسمت   می

 ( Clipboard formats) سیستم  قالب های حافظه موقت 

 

می کاربر  پنجره  این  برای   در  دلخواه  های  قالب  تواند 

تصاویر یا  نوشتار  موقت    ارسال  حافظه  به  انتخاب شده 

عمل برش    را انتخاب کند. در هنگام  (Clipboard)  سیستم

و یا کپی، نوشتار و تصاویر با قالبهای انتخاب شده در این  

می قرار  سیستم  موقت  حافظه  در  این   پنجره  گیرند. 

جایگذاری جهت  سایر    (Paste)  اطالعات  یا  چلیپا  در 

ی  که این قالب ها را پشتیبان   – های تحت ویندوز    افزارنرم

 استفاده خواهد شد.  –کنند  می

 

 Chalipa 

 اچلیپ افزارنرمقالب 

 Windows Bitmap 

قالب استاندارد ویندوز )قابل استفاده در تقریبا 

ویندوز(.ها  افزارنرمهمه   گرافیکی تحت  اندازه    ی  انتخاب  برای  گزینه  این  مقابل  لغزان  کلید  از 

Bitmap   .ارسالی به حافظه موقت سیستم استفاده کنید 

 Windows Metafile 

 های گرافیکی تحت ویندوز(.   افزارنرماده در تقریبا همه  قالب برداری استاندارد ویندوز )قابل استف

 Windows Enhanced Metafile 

 . استاندارد ویندوزپیشرفته قالب برداری  
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 Encapsulated PostScript 

 :های گرافیکی مانند افزارنرمقالب استاندارد قابل استفاده در 

Corel Draw!, Adobe  Photoshop, Adobe  Illustrator, 3D Studio, 3D Studio Max, 

FreeHand, AutoCAD, etc.  

 (Text format)  قالب متن

 

کاربر   گفتگو  پنجره  این  قلم   میدر  فرضهای  پیش  تواند 

 خوشنویسی را تغییر دهد. 

 ( Point Size) اندازه نقطه 

تواند سایز   در صورت انتخاب این گزینه، کاربر می 

درصد سایز اصلی    100درصد تا    80نقاط را بین  

است تغییر    که توسط خوشنویس پیشنهاد شده

از   که  کاربرانی  درخواست  به  ویژگی  این  دهد. 

بزرگی سایز نقطه در نگارش قبلی شاکی بودند  

در نگارش جدید پیاده سازی شده است. برای  

و   انتخاب  را  گزینه  این  ابتدا  نقطه،  سایز  تغییر 

مقابل    (Slider)  سپس با استفاده از کلید لغزان

   آن سایز مورد نظر را تعیین کنید. 

 (Default text size) اندازه پیش فرض قلم 

 تواند اندازه قلم پیش فرض برای خوشنویسی را انتخاب نماید.   در این گزینه کاربر می

 ( Default text color) رنگ پیش فرض قلم 

 ویسی را انتخاب نماید.  تواند رنگ قلم پیش فرض برای خوشن  در این گزینه کاربر می

 (Calligrapher mode) خوشنویس  

چلیپا این امکان را برای کاربران فراهم آورده که نسبت به تجربه و دانش خود در هنر خطاطی و 

بهره بگیرند. در صورت آشنایی کامل با قوانین خوشنویسی، کاربر   افزارنرمخوشنویسی از این  

شده    از امکانات و آزادی بیشتری در ترکیب کلمات برخوردارتواند با انتخاب گزینه خوشنویس   می

 و ترکیب های خاص و پیشرفته را نگارش نماید.  

با انتخاب این گزینه، کاربران خوشنویس قادرند از امکانات خاص چلیپا استفاده نمایند. برای مثال 

با آگاهی   –  گاهی در یک کلمه بهتر است دو مد )کشیدگی( قرار نگیرد ولی کاربر خوشنویس 

کلمات   کردن  در سوار  قوانین خوشنویسی  و  ترکیب های خاص  به   می  –به  را  کار  این  تواند 

 نواز باشد.  تار از لحاظ خوشنویسی صحیح و چشم صورتی انجام دهد که ترکیب نهایی نوش

داند که امکان نگارش نوشته هایی  در صورت غیر فعال بودن این گزینه کاربر با اطمینان کامل می

 ، در برنامه وجود ندارد.  باشد  میکه در آن احتیاج به ترکیب های خاص و پیچیده 

شود که این گزینه   توصیه می  ستندبه کاربرانی که آشنا به قوانین خوشنویسی نی

 را فعال نکنند. 

چلیپا امکان نوشتار غلط از نظر خوشنویسی وجود ندارد.    افزارنرمشود که در   میدر اینجا مجددا یاد آوری  

در )کشیدگی(  مد  که  هنگامی  مثال  می  برای  اعمال  کلمه  قوانین  ا  –شود   یک  در  کشیدگی  این  گر 

چلیپا از بین حاالت و اندازه های متفاوت، بهترین انتخاب کشیدگی را در کلمه    – خوشنویسی جایز باشد  

میشه این امکان را دارد تا سایر شکلها و کشیدگی های مجاز را جایگزین  کاربر ه کند. البته   انتخاب می

 نماید   افزارنرمانتخاب اولیه 

شوند و با هر  در نظر گرفته می  افزارنرمبا تنظیم هر یک از موارد فوق این گزینه ها به عنوان پیش فرض  

و   30ل اگر در این قسمت اندازه قلم  برای مثاشود.   میتمامی موارد در برنامه اعمال    افزارنرمبار اجرای  

به عنوان پیش فرض    30رنگ آن قرمز انتخاب شده باشد، هر بار که برنامه اجرا شود، رنگ قرمز و اندازه  

 قلم اعمال میشود.  

توضیح داده شده است،   –آشنایی با ابزار و محیط برنامه   –قابل ذکر است که همانگونه که در فصل دوم 

 یر دهد. تواند در هر زمان اندازه و رنگ قلم را در هنگام تایپ یا پس از آن تغی کاربر می
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   ( Keyboard Layout)  طراحی صفحه کلید 
تواند با استفاده از این پنجره   با انتخاب این منو، پنجره گفتگوی "طراحی صفحه کلید" باز شده و کاربر می

روی   بر  حروف  چیدن  ترتیب 

دلخواه   به  را  کلید  تغییر صفحه 

 دهد.  

این پنجره شامل نمایی از صفحه  

کلید استاندارد و جدولی افقی از 

همه حروف الفبا، اعداد و عالیم 

باشد. با  سجاوندی فارسی می

روی   ماوس  نشانگر  گرفتن  قرار 

مربوط  کاراکتر  یا  حرف  کلید،  هر 

  پیش نمایشبه آن کلید در مربع  

چپ قسمت  پنجره –در  پایین 

با کلیک  د.  شو میبزرگ نمایی  

)دگر  شیفت  کلید  روی  کردن 

قرمز  شیفت  کلید  رنگ  ساز( 

 شوند.  شده و کلیدهای ترکیبی صفحه کلید نمایان می

 برای اختصاص دادن حرف یا کاراکتر جدید به یکی از کلیدهای صفحه کلید، به ترتیب زیر عمل نمایید:

)رنگ کلید انتخابی در جدول   کاراکتر مورد نظر خود را در جدول افقی تحتانی انتخاب کنید حرف یا   

 شود(.  قرمز می

 نشانگر ماوس را بر روی کلید مورد نظر در صفحه کلید برده و روی آن کلیک کنید. حرف یا کاراکتر 

 شود.  جدید روی کلید نمایش داده می

پس از اتمام تغییرات، برای فعال شدن طراحی جدید صفحه کلید الزم است قبل از خروج از این پنجره،  

طراحی جدید بایگانی شود. بدین منظور از گزینه بایگانی در منوی پرونده این پنجره استفاده کنید در این  

 واهد شد.  استفاده خ افزارنرمصورت صفحه کلید جدید بایگانی شده به عنوان پیش فرض 

از منوی پرونده  (  default keyboard)"  در هر زمان با انتخاب گزینه "بازگشت به صفحه کلید پیش گزیده

 توان به صفحه کلید استاندارد چلیپا بازگشت.   می

در صورت انتخاب گزینه خروج قبل از بایگانی، چلیپا از همه تغییرات کاربر صرف نظر کرده و از این پنجره  

 د.  شو خارج می

    ( فارسیEnglish / ) کاربر  واسطزبان 
  ی گفتگو( را از فارس  یها و پنجره ها   ام یتواند زبان رابط کاربر ) زبان منوها، پ  ی منو کاربر م  ن ی انتخاب ا  با

منو    ن ی باشد با انتخاب ا  یسیدهد. به عنوان مثال اگر زبان رابط کاربر انگل  رییو برعکس تغ   یسی به انگل

 شود.  یبه عنوان زبان رابط کاربر انتخاب م  یزبان فارس

 

    



 

 آیکون های خط ابزار - فصل سوم 
 

 Home - خانه ابزارخط 
 مراجعه کنید.  دومبرای جزئیات بیشتر به توضیح منوی مربوطه در فصل 

 

 Command دستور  آیکون 

 File پرونده 

 New جدید  پرونده 

 Open گشایش پرونده  

 Save بایگانی  

 Save As به نام  بایگانی 

 Email پست الکترونیکی  

 Close بستن 

 Import درج 

 Export صدور  

 Print چاپ

 Print چاپ 

 Printer Setup گر چاپ تنظیم 

 Edit ویرایش

 Undo واگرد 

 Redo ازنو  

 Copy کپی 

 Paste جایگذاری  

 Cut برش  

 Delete حذف  

 Properties ویژگی ها 

 Insert وارد کردن

 Tazhib تذهیب  

 Text متن 

 Shapes شکل هندسی  

 Font قلم 

 Size اندازه قلم  
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 Rotation زاویه چرخش 

 Colors قلم  رنگ 

  Selection گزینش

 Select گر گزین  

 Text Components اجزای متن گرگزین  

 Line Spacing فاصله میان سطر  

 Word Spacing فاصله میان کلمه 

 Zoom بزرگ نمایی 

 Page Width پهنای صفحه 

 Pan دست حرکت  

 All Page تمام صفحه  

 Zoom Out کوچک نمایی  

 Zoom In بزرگ نمایی  

   

 

 Enhanced Optionsگزینه های پیشرفته خط ابزار 

 Options گزینه های برنامه 

  Preferences پیش فرض ها 

 Keyboard layout طراحی صفحه کلید  

 User Interface Language  واسط کاربر 

 Subs and Vowels اعراب جایگزین ها و 

اعراب و      نقطه 

 Vowels  

 Substitutes        کشیده و جایگزین 

 Stylistic Options        همه جایگزین ها

 


