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چیست؟ قلمبرتر

قلم برتر یک نرم افزار اســت که مســئولیت فعال ســازی قلم های خریداری شده  را دارد. همچنین جلوی 
کپی غیر مجاز قلم ها را می گیرد. این نرم افزار رایگان است و قلم پیش فرضی ندارد. 

با خرید هریک از قلم های فروشگاه نرم افزاری مریم، قلم  برتر را دریافت خواهید کرد.	 
جدیدترین ارتقای آن از طریق سایت قابل دانلود است.	 
در ویندوز و مک قابل اجرا است . )ویندوز 7 به باال و مک 10.13 به باال(*	 
امکاناتی برای ایجاد تغییرات در نوشتار دارد. )مثل جایگزین و کشیدگی حروف و ...(	 
، فتوشــاپ، افترافکت، کورل دراو، فاینال کات، ورد، اکســل و ... 	  در محصوالت ایندیزاین، ایالســتریتور

کار می کند. *
* برای اطالع از آخرین نسخه های سازگار از بخش پشتیبانی استعالم بگیرید.



5   |    آخرین به روز رسانی: 1400/6/14

ویژگیقلمها

قلم هــا مطابق با کاربردشــان، قابلیت هــای مختلفی دارند. برای مثال قلم های متــن از نظر فاصله گذاری، 
محل اعراب و هماهنگی حروف التین تکمیل شده اند؛ و قلم های خوشنویسی از نظر ترکیب و کشیدگی 

غنی شدند. 
• استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین نوآوری ها

، خوشنویسی، قرآنی و دست نویس.	  تنوع قلم ها با کاربردهای: متن، تیتر
طراحی حروف تمیز و بدون شکستگی	 
اعراب کامل و جاگذاری دقیق	 
پشتیبانی از زبان های فارسی، عربی، کردی و اردو	 
پیش نمایش واضح تر در نمایشگر	 

ویژگیقلمهایمتن
فاصله گذاری درست و هوشمندانه بین حروف و کلمات	 
طراحی وزن های متعدد از نازک تا ضخیم	 
درج آسان عبارات دعایی مانند: ؟ع؟ و ؟ص؟	 
استفاده از حروف التین متناسب	 
اشغال فضای کمتر )صرفه جویی در مصرف کاغذ(	 

ویژگیقلمهایخوشنویسی
امکان تغییر کشیدگی و شکل حروف	 
جابجای حروف، اعراب و نقاط	 
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نصببرنامهوقلمها

 با شماره سریالی که هنگام خرید قلم دریافت کرده اید می توانید به سایت نرم افزاری مریم مراجعه کرده 
و از منوی »کاربران« و زیرمنوی »دانلود« به آدرس /https://maryamsoft.com/Download فایل اجرایی 
برنامه قلم برتر را دانلود کنید. در خریدهای بعدی خود از این فروشگاه، از همان شماره سریال استفاده 

کنید تا قلم های شما در یک مجموعه قرار گیرند.

در حفظ و نگهداری شــماره ســریال کوشــا باشــید زیرا برای دانلود مجدد قلم های خریداری شــده و   
خرید قلم یا کاربر جدید به آن نیاز خواهید داشت.

مراحلنصبوفعالسازی

: نسخهیویندوز
فایل نصب را روی دسکتاپ کپی و با دابل کلیک اقدام به نصب کنید. ◦
بعد از عملیات نصب می توانید قلم برتر را از منوی استارت اجرا کنید ◦

نسخهیمک:
حتما با مرورگر سافاری فایل dmg را دانلود کنید. ◦
روی آن دابل کلیک کنید تا باز شود ◦
روی فایل  Install دابل کلیک کنید . ◦
در پنجره  ای که باز می شود دکمه ی Play را بزنید تا برنامه نصب شود. ◦
بعد از انجام عملیات نصب،  قلم برتر به پوشه اپلیکیشن اضافه می شود. ◦

برنامه در اولین اجرا احتیاج به فعالسازی دارد.
به دو روش زیر می توانید فعال سازی را انجام دهید:

https://maryamsoft.com/Download/
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فعال سازی و نصب سبد قلم به صورت خودکار
چنانچه به اینترنت متصل هستید، بهتر است از این روش استفاده کنید.

« را انتخاب کنید. شماره سریال 15 رقمی که هنگام خرید  ◦ در پنجره باز شده، گزینه »فعال سازی خودکار
قلم به شما داده شده است را وارد کنید.

« را انتخاب کنید. ◦ گزینه »فعال سازی خودکار
روی کلید »تأیید« کلیک کنید تا برنامه به صورت اتوماتیک فعال سازی و اجرا شود. ◦
، قلم های خریداری شــده شــما  ◦  در اولین اجرا( برنامه به صورت خودکار

ً
پس از فعال ســازی و اجرا )صرفا

را دانلود و نصب خواهد کرد.

چنانچه شماره سریال خود را فراموش کرده اید، جهت بازیابی آن در سایت نرم افزای مریم به آدرس   
https://maryamsoft.com/recoversn مراجعه کنید.

فعال سازی و نصب سبد قلم به صورت دستی
اگر کامپیوتری که برنامه را روی آن نصب می کنید به اینترنت متصل نیست، از این روش استفاده کنید.

در پنجره باز شــده، گزینه »فعال ســازی دســتی« را انتخاب کنید و شــماره ســریال 15 رقمی را که هنگام  ◦
خرید به شما داده شده است، وارد کنید.

روی کلید »تأیید« کلیک کنید تا پنجره زیر  باز شود. ◦

، کد  ◦ اکنــون بــا کد ســخت افزاری 21 رقمی که به شــما نمایش داده شــده اســت با یکی از روش هــای زیر

https://maryamsoft.com/recoversn
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فعال سازی نرم افزار را دریافت کنید:
بــه لینک /http://maryamsoft.com/ActivationCode )بخش کد فعال ســازی در ســایت نرم افزاری 	 

مریــم( مراجعــه کنیــد و کد ســخت افزار 21 رقمــی را وارد کنید. در صورت نیاز مشــخصات خــود را وارد 
کنید. ثبت دقیق مشخصات برای استفاده از خدمات و پشتیبانی ضروری است. پس از تکمیل فرم 

ثبت نام کد فعال سازی، نمایش داده خواهد شد.
کــد ســخت افــزار 21 رقمــی را بدون خــط تیره بــه شــماره: 09190698159 پیامــک کنید. کد فعال ســازی 	 

بالفاصله به شماره شما پیامک خواهد شد.
در ســاعت اداری بــا شــماره 88314823-021 تمــاس بگیریــد، کــد ســخت افــزار 21 رقمی را بــرای یکی از 	 

همکاران ما بخوانید و کد فعال سازی را دریافت کنید.
کد فعال سازی دریافت شده را وارد کنید و روی کلید تایید کلیک کنید. ◦
« روی کلید »نصب سبد قلم« کلیک کنید. ◦ در پنجره برنامه، در برگه »قلم برتر
در پنجره باز شده، گزینه »نصب از فایل )FontPack.*(« را انتخاب کنید. ◦
فایل FontPack خود را که از سایت دانلود کرده اید، انتخاب و روی کلید »Open« کلیک کنید تا قلم های  ◦

خریداری شده شما روی کامپیوتر نصب گردند.

چنانچــه تعــداد کاربــر )امتیاز نصب( خریداری شــده، تمام شــده باشــد بخــش خرید کاربــر را مطالعه   
کنید.

اجرایبرنامه
پــس از اجــرای برنامــه، آیکون قلم برتر در کنار ســاعت دیده می شــود و بــرای ظاهر یا پنهان کــردن پنجره 
برنامــه، می توانیــد روی ایــن آیکون کلیــک کنید. برای اســتفاده از قلم هــای این برنامه، می بایســت ابتدا 
آن را اجرا کنید تا قلم های خریداری شــده فعال شــوند و  در لیســت قلم های کامپیوتر شــما دیده شوند. 
همچنین اگر در فایلی از قلم های برتر اســتفاده کرده باشــید، برای نشــان دادن قلم ها می بایست پیش 
از بــاز کــردن آن فایــل، قلم برتــر را اجرا کنیــد؛ در غیر این صورت متن شــما با فونت دیگــری نمایش داده 

می شود.
برای اجرا در ویندوز منوی Start را باز کنید و روی کلید میانبر برنامه کلیک کنید. ◦
برای اجرا در مک از مسیر Finder > Applications اقدام نمایید. ◦
در نسخه پرتا بل از مسیر فلش مموری یا هارد اکسترنال، روی فایل QalamBartar دو بار کلیک کنید. ◦

چنانچــه پنجــره قلم برتر را ببندید، برنامه بســته نخواهد شــد و قلم ها همچنان روی کامپیوتر شــما   
فعال خواهند بود. در این حالت آیکون قلم برتر در کنار ســاعت دیده می شــود و نشــان می دهد که 
برنامــه در حالت اجراســت. بــا کلیک روی این آیکــون، پنجره قلم برتر مجددا باز می شــود. همچنین 

http://maryamsoft.com/ActivationCode/
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بــرای آشــکار و پنهــان کــردن پنجــره قلم برتر به صــورت پیش فــرض از کلیدهــای ترکیبــی \ + Win )در 
( و \ + Command )در مک( استفاده کنید. ویندوز

برای بستن برنامه روی آیکون قلم برتر در کنار ساعت، کلیک راست کنید و گزینه »خروج« را انتخاب   
کنید.

اجرای خودکار
چنانچــه تمایــل داریــد هر بار که کامپیوتر شــما راه اندازی می شــود، قلم برتــر نیز به صورت خــودکار اجرا و 
قلم هــای آن فعــال شــود، از اجرای خودکار اســتفاده کنید. اجرای خــودکار را می توانید بــه روش زیر فعال 

کنید:
کنار ساعت، روی آیکون برنامه کلیک راست کنید و پنجره تنظیمات را باز کنید. ◦
« را فعال کنید. ◦ در برگه »عمومی« گزینه »اجرای خودکار

خریدکاربر
چنانچــه نیــاز به نصــب قلم برتــر روی کامپیوتر دیگری دارید، الزم اســت که کاربر )امتیــاز نصب( خریداری 
کنید. کاربری که به شماره سریال شما اضافه می گردد، امکان استفاده از قلم هایی را که با همان شماره 
، یک شماره سریال جدید خریداری  ســریال خریداری می کنید، خواهد داشــت. پس اگر به جای خرید کاربر
 قلم های دلخواهتان را برای شماره سریال جدید خریداری کنید. 

ً
کنید، در صورت نیاز می بایســت مجددا

« به لینک  هزینه کاربر جدید، با توجه به ارزش قلم های خریداری شده محاسبه می شود. برای خرید »کاربر
/http://maryamsoft.com/AccountShop )صفحه فروش کاربر در ســایت نرم افزاری مریم( بروید. پس 

از پرداخت مبلغ، تعداد کاربران به طور خودکار افزایش خواهد یافت.

هر شماره سریال حداکثر می تواند تا 5 کاربر داشته باشد.  

بــا تغییــر وینــدوز یــا فرمت هارد، کــد فعال ســاز تغییر نمی کنــد و در این صــورت نیازی به خریــد کاربر   
اضافه ندارید.

کد فعال ســازی وابســته به هارد دیســک اســت و با تعویض این قطعه، کد نیز تغییر خواهد کرد. در   
صورتی که تصمیم به تعویض هارد یا کامپیوتر دارید، پیش از آن با بخش پشتیبانی نرم افزاری مریم 

تماس بگیرید تا کاربر قبلی غیرفعال شود.

خریدمجددقلمونصبآن
یکی از ویژگی های قلم برتر این است که کاربر می تواند قلم های دلخواه خود را از فروشگاه قلم خریداری 

http://maryamsoft.com/AccountShop/
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کرده و به شــماره ســریال خود اضافه کند. برنامه قلم برتر به تنهایی هیچ قلمی به کامپیوتر شــما اضافه 
نمی کنــد و بــرای اســتفاده از قلم هــا می بایســت ابتــدا آن ها را خریــداری کرده و بــه لیســت قلم هایتان در 

برنامه، اضافه کنید. 

قلم های خریداری شده به شماره سریالی که هنگام خرید قلم وارد می کنید، اضافه می شوند و همه   
کاربران یک شماره سریال امکان استفاده از آن ها را دارند.

خرید قلم
لینــک ◦ بــه  یــا  و  کنیــد  کلیــک  قلــم«  »فروشــگاه  کلیــد  روی  »قلــم«  برگــه  در   ، قلم برتــر پنجــره   در 

/http://maryamsoft.com/FontShop )صفحه فروشگاه قلم در سایت نرم افزاری مریم( بروید.
پــس از پرداخــت مبلــغ و بازگشــت بــه ســایت نرم افــزاری مریم، ســایت امکان دانلــود فایلی با پســوند  ◦

FontPack به شما می دهد که حاوی تمامی قلم هایی است که تا کنون خریداری کرده اید.

نصب قلم
جهــت نصــب قلم هایــی که بعــد از اولیــن خریــد، خریداری کــرده و به شــماره ســریال برنامه خــود اضافه 

کرده اید به دو روش زیر می توانید اقدام کنید.

چنانچــه اولیــن بــار اســت کــه قلم برتــر خریــداری کرده ایــد، جهــت نصــب به بخــش مراحــل نصب و   
فعال سازی این راهنما مراجعه کنید.

هنگام نصب قلم توجه داشــته باشــید که برنامه هایی که از قلم های قلم برتر اســتفاده می کنند، در   
حال اجرا نباشند.

نصب آنالین
اگر کامپیوتر شما به اینترنت متصل است، بهتر است از این روش استفاده کنید.

« روی کلید »نصب سبد قلم« کلیک کنید. ◦ در پنجره برنامه، در برگه »قلم برتر
در پنجره باز شده، گزینه »نصب آنالین« را انتخاب کنید. ◦

در این حالت نیازی به فایل FontPack ندارید.  

FontPack نصب فایل
« روی کلید »نصب سبد قلم« کلیک کنید. ◦ در پنجره برنامه، در برگه »قلم برتر
در پنجره باز شده، گزینه »نصب از فایل )FontPack.*(« را انتخاب کنید. ◦
فایل FontPack خود را که از سایت دانلود کرده اید، انتخاب و روی کلید »Open« کلیک کنید. ◦

http://maryamsoft.com/FontShop/
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FontPackبازیابیودانلودمجددفایل
 آن را از 

ً
چنانچــه فایــل FontPack شــما که قبال خریداری کرده اید در دســترس نیســت، می توانید مجــددا

سایت نرم افزاری مریم دانلود و نصب کنید.

FontPack دانلود فایل
لینــک ◦ بــه  یــا  و  کنیــد  کلیــک  قلــم«  »فروشــگاه  کلیــد  روی   » »قلم برتــر برگــه  در  برنامــه،  پنجــره   در 

/http://maryamsoft.com/FontShop )صفحه فروشگاه قلم در سایت نرم افزاری مریم( بروید.
روی برگه »دانلود فونت پک« کلیک کنید. ◦
شــماره ســریال 15 رقمــی را کــه هنــگام خریــد برنامه به شــما داده شــده اســت را وارد کنیــد و روی کلید  ◦

»بررسی« کلیک کنید.

رسانیبرنامه بهروز
برای به روز رسانی قلم برتر می بایست آخرین فایل نصب آن را از سایت نرم افزاری مریم دانلود کنید.

بــه صفحــه دانلــود ســایت نرم افــزاری مریــم بــه آدرس /http://maryamsoft.com/Download برویــد.  ◦
آخرین تاریخ به روز رسانی برنامه در این صفحه درج شده است.

شماره سریال 15 رقمی را که هنگام خرید قلم به شما داده شده است را وارد کنید و روی کلید »بررسی«  ◦
کلیک کنید.

فایل ارائه شده توسط سایت را دانلود کنید. ◦

 طی کنید.
ً
پس از دانلود فایل را اجرا کنید و مراحل نصب و فعال سازی را مجددا  

هنگام نصب فایل به روز رســانی توجه داشــته باشید که برنامه قلم برتر و برنامه هایی که از قلم های   
آن استفاده می کنند، در حالت اجرا نباشند.

http://maryamsoft.com/FontShop/
http://maryamsoft.com/Download/
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معرفیمحیطکاربریبرنامه

أ

ب

ج

پنجره قلم برترأ. 
برگه های پنجره قلم برترب. 
پنجره موقعیت مکان نماج. 
با کلیک روی این کلید پنجره قلم برتر بســته می شــود ولی برنامه و قلم های آن فعال خواهند بود. با د. 

 ظاهر خواهد شد.
ً
کلیک روی آیکون قلم برتر در کنار ساعت، این پنجره مجددا

بــرای دسترســی بــه تنظیمــات برنامــه، روی آیکــون قلم برتــر در کنار ســاعت کلیک راســت کنیــد و گزینه 
»تنظیمات« را انتخاب کنید.
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قلمها)فونتها( استفادهاز

پــس از اجــرای قلم برتــر امکان اســتفاده از قلم های خریداری شــده بــه کاربر داده می شــود. البته فقط در 
 wm_ و w_ دارند. با اجــرای برنامه، قلم هــای برتر با پیشــوند )ME( برنامه هایــی کــه توانایــی تایپ فارســی

)قلم های خوشنویسی( به لیست قلم های برنامه مورد نظر شما اضافه می شود.

در اکثر برنامه ها انتخاب قلم از پنجره قلم برتر و برگه »قلم« نیز امکانپذیر است.  

میکند آنهاکار بهصورتمستقیمدر برنامههاییکهقلمبرتر

: نسخه ویندوز قلم برتر
سازگاری با ویندوزهای  7 به باال )32 و 64 بیتی(	 
امکان استفاده مستقیم از همه قلم ها در محصوالت Adobe نسخه CS5  به باال	 
امکان استفاده مستقیم از همه قلم ها در محصوالت Office نسخه 2010 به باال	 
امکان استفاده مستقیم از قلم های متن در کورل دراو 2015 به باال	 
و برنامه هایی که از امکان فارسی سیستم عامل استفاده می کنند.	 

: نسخه مک قلم برتر
مکینتــاش OSX نســخه 10.13 بــه بــاال )فعــال با برخــی نســخه های M1 عدم ســاگازی وجــود دارد. لطفا از 	 

پشتیبانی جویا شوید(
امکان استفاده مستقیم از همه قلم ها در محصوالت Adobe نسخه CS5  به باال 	 
امکان استفاده در ورد 2016 به باال )با نسخه M1 سازگار نیست(	 

بــرای برنامه هایــی که امکان تایپ فارســی ندارند، قلم برتر خروجی گرافیکــی با فرمت تصویر و وکتور   
می دهد.

بــرای اســتفاده مســتقیم از قلم های خوشنویســی در محصــوالت Adobe، از نســخه های CS5 به باال   
استفاده کنید.

چنانچــه برنامــه مــورد نظر شــما در لیســت باال نیســت، جهت اطــالع از بخش پشــتیبانی اســتعالم   
بگیرید.
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2015 برنامههایAdobeنسخههایپیشاز فعالکردنامکاناتMEدر
 CC2015 تــا CS6 نســخه های Adobe بــرای فعــال کــردن امکانــات تایپ فارســی، هنگام نصــب برنامه های

می بایست گزینه Language را روی حالت »یدعم العربیة English« قرار دهید.

چنانچــه هنــگام نصــب برنامه هــای Adobe گزینه فوق وجود نداشــته باشــد، برنامه ای کــه در اختیار   
دارید امکانات ME را ندارد و در صورت نیاز می بایست نسخه دیگری از برنامه را تهیه کنید.

در برنامه هــای Adobe نســخه های CC2016 تــا CC2018، بــرای فعــال کردن امکانات ME می بایســت به   
سرویس های آنالین شرکت Adobe متصل شوید که با توجه محدودیت های موجود، این نسخه ها 

برای تایپ فارسی پیشنهاد نمی شوند.

برنامههایAdobeنسخههای2019بهباال فعالکردنامکاناتMEدر
در نســخه های CC2019 بــه بــاالی برنامه هــای Adobe کافــی اســت هنــگام اجــرای برنامــه نصــب، از منــوی 

»Language« گزینه »یدعم العربیة English« را انتخاب کرده و سپس برنامه را نصب کنید.
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ME افترافکتنسخهغیر تایپفارسیدر
در نســخه هایی از برنامــه افترافکــت کــه امکانــات ME را ندارنــد، برای تایپ فارســی و اســتفاده از قلم برتر 

به روش زیر عمل کنید.
در برنامه فتوشاپ یک الیه متن فارسی ایجاد کنید. ◦
فایل را با فرمت PSD ذخیره کنید. ◦
در افترافکــت فایــل فــوق را به صــورت Footage وارد کنیــد. در پنجــره باز شــده گزینــه Choose Layer را  ◦

انتخاب کنید و الیه متن فارسی را Import کنید.

مســیر  ◦ برنامــه  منوهــای  از  و  کنیــد  انتخــاب  را  آن  الیــه  بیاوریــد،   comp درون  را  شــده  وارد  فایــل 
Layer را اجــرا کنیــد تــا الیــه مــورد نظــر بــه الیه متنی تبدیل شــود.  > Create > Convert to Editable Text

اکنون امکان تایپ مستقیم فارسی را روی این الیه خواهید داشت.

اگــر نیــاز دارید چند الیه متنی در پروژه افترافکت ایجاد کنید، کافی اســت یک بار به روش فوق عمل   
کرده و برای متن های بعدی از همان الیه کپی بگیرید و متن آن را ویرایش کنید.
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رفعمشکلنامرئیشدنمتن
اگــر در برنامــه ایندیزاین یا فتوشــاپ متن هایی که با قلم برتر تایپ شــده اند، نامرئی شــدند، متن نامرئی 
شــده را انتخاب کنید، به پنل پاراگراف بروید و از منوی کنار این پنل یکی از دو گزینه نشــان داده شده در 

تصویر را انتخاب کنید.

InDesignPhotoshop

چنانچــه در برنامــه شــما گزینه هــای فــوق دیده نمی شــود، امکانــات ME آن فعــال نیســت و نیاز به   
فعال سازی دارد.

فاصلهگذاریدقیقبینکلمات
بــرای ایجــاد فاصله گــذاری پیش فــرض بیــن کلمــات در قلــم هــای برتــر در برنامه هــای Adobe، در پنجــره 

character گزینه ی kerning را روی حالت Metric و گزینه ی Tracking را روی عدد 0 تنظیم کنید.



17   |    آخرین به روز رسانی: 1400/6/14

ِاعراب،عباراتدعاییواعداد

جِاعراب در
تداخل اعراب و جاگذاری نادرســت، یکی از مشــکالتی اســت که اکثر کاربران فونت های رایج فارسی با آن 
دست و پنجه نرم می کنند. قلم های برتر به گونه ای طراحی شده که هوشمندانه محل قرارگیری اعراب را 

تشخیص می دهد و اعراب به درستی بر روی حروف سوار می شود.

ج آسان اعراب در
بــرای تایــپ عالئم مختلف اعراب، معمواًل یکی از کلیدهای ترکیبی Shift + A, S, D, F, Q, W, E, R اســتفاده 
می شــود ولی از آن جا که تایپ اعراب معمواًل در زبان فارســی کمتر رواج دارد، کاربران محل قرار گرفتن هر 
عالمت را روی صفحه کلید، کمتر به خاطر می ســپارند؛ از این رو قلم برتر امکان بســیار جالبی فراهم آورده 

است تا کاربر بتواند به صورت کاماًل تصویری و با استفاده از ماوس، اعراب مورد نظر را وارد کند.
به پنجره قلم برتر و برگه »عالئم« بروید. ◦
هنگام تایپ کردن، مکان نما را در محل مورد نظر قرار دهید و روی دکمه عالمت کلیک کنید تا به متن  ◦

شما اضافه شود.

أ

ب

 

عالمت های به رنگ آبی، روی حروف سوار می شوند.أ. 
، زیر حروف قرار می گیرند.ب.  عالمت های به رنگ قرمز
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InDesign اعراب گذاری در
در صورتــی کــه در ایندیزایــن، اعراب به هم ریختگی داشــت، ابتدا متن یا TextFrame مــورد نظر را انتخاب 
کنیــد و ســپس به منوی کنار پنجره Character برویــد و روی Diacritic Positioning کلیک کنید. در پنجره 

باز شده، حالت OpenType را انتخاب نمایید.

در سایر برنامه های Adobe نیز ممکن است این تنظیم در نظر گرفته شده باشد که معمواًل از منوی   
Window قابل دسترسی می باشد.



19   |    آخرین به روز رسانی: 1400/6/14

جعباراتدعایی در
یکــی از امکاناتــی که قلم برتر فراهم کرده اســت، درج آســان عبارات دعایی اســت. بــرای درج عبارت مورد 
نظرتــان، کافیســت کلیدهــای ؟+حرفیاحروفموردنظر+؟ را پشــت ســر هم تایپ کنید. لیســت کامل 

این عبارات در زیر آمده است:

؟ب؟	   >- ؟ ب ؟ 
؟سب؟	   >- ؟ بس ؟ 
؟ج؟	   >- ؟ ج ؟ 
؟لص؟	   >- ؟ صل ؟ 
؟ص؟	   >- ؟ ص ؟ 
؟مص؟	   >- ؟ صم ؟ 
؟ع؟	   >- ؟ ع ؟ 
؟اهع؟	   >- ؟ عها ؟ 
؟امهع؟	   >- ؟ عهما ؟ 
؟مهع؟	   >- ؟ عهم ؟ 
؟جع؟	   >- ؟ عج ؟ 
؟بد؟	   >- ؟ دب ؟ 
؟ظفح؟	   >- ؟ حفظ ؟ 
؟س؟	   >- ؟ س ؟ 
؟اهس؟	   >- ؟ سها ؟ 
؟امهس؟	   >- ؟ سهما ؟ 
؟مهس؟	   >- ؟ سهم ؟ 
؟هر؟	   >- ؟ ره ؟ 
؟اهر؟	   >- ؟ رها ؟ 
؟امهر؟	   >- ؟ رهما ؟ 

؟مهر؟	   >- ؟ رهم ؟ 
؟وضر؟	   >- ؟ رضو ؟ 
؟توضر؟	   >- ؟ رضوت ؟ 
؟ضر؟	   >- ؟ رض ؟ 
؟ظد؟	   >- ؟ دظ ؟ 
؟اهضر؟	   >- ؟ رضها ؟ 
؟مهضر؟	   >- ؟ رضهم ؟ 
؟امهضر؟	   >- ؟ رضهما ؟ 
؟ق؟	   >- ؟ ق ؟ 
؟امهق؟	   >- ؟ قهما ؟ 
؟مهق؟	   >- ؟ قهم ؟ 
؟حر؟	   >- ؟ رح ؟ 
؟اهحر؟	   >- ؟ رحها ؟ 
؟امهحر؟	   >- ؟ رحهما ؟ 
؟مهحر؟	   >- ؟ رحهم ؟ 
؟زع؟	   >- ؟ عز ؟ 
؟دم؟	   >- ؟ مد ؟ 
؟یحور؟	   >- ؟ روحی ؟ 
؟حاورا؟	   >- ؟ ارواح ؟ 
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تایپاعدادفارسی
قلم هــای برتــر امــکان درج اعداد به زبان های فارســی، عربی و انگلیســی را دارند. برای تنظیــم زبان اعداد، 

معمواًل سه گزینه زیر در برنامه های Adobe در نظر گرفته شده است:
Arabic: اعداد انگلیسی	 
Hindi: اعداد عربی	 
Farsi: اعداد فارسی	 

InDesign تنظیم اعداد در
متن مورد نظر را انتخاب کنید. به منوی کنار پنجره Character بروید و از زیر منوی Digits نوع عدد مورد  ◦

نظرتان را انتخاب کنید.

Photoshop تنظیم اعداد در
◦  Middle Eastern بروید و از زیر منــوی Character متــن مــورد نظــر را انتخاب کنید. به منوی کنــار پنجــره

Features نوع عدد مورد نظرتان را انتخاب کنید.

Word تنظیم اعداد در
در منوی فایل، پنجره Options را باز کنید. ◦
در برگه Advanced گزینه Numeral را روی حالت Context تنظیم کنید. ◦
حال متن مورد نظر را انتخاب کنید و از پایین پنجره Word، زبان مورد نظر خود را برای اعداد مشــخص  ◦

کنید.
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CorelDraw تایپ اعداد فارسی در
، اعداد فارســی 0 تا 9 را به  برای تایپ اعداد فارســی در کورل، با اســتفاده از ابزار تنظیم صفحه کلید قلم برتر

کیبوردتان نسبت دهید. )برای اطالعات بیشتر بخش صفحه کلید را مطالعه کنید.(

InDesign تایپ اعداد با عرض مساوی در
ایــن امــکان به نظم نگارشــی اعداد کمک می کند. همچنین در این حالت زمانی که چند ســطر با شــماره 

شروع می شوند، نوشتار سطرهای بعد از عدد، از یک مکان و زیر هم شروع خواهد شد.

95959595
12121212

95959595
12121212

اول 1.سطر
2.سطردوم

3.سطرسوم

اول 1.سطر
2.سطردوم

3.سطرسوم

أأ

بب

اعداد با عرض پیش فرض ]Default Figure Style[أ. 
اعداد با عرض مساوی )Tabular Lining(ب. 

بــرای درج اعــداد بــا عــرض مســاوی در ایندیزایــن، متــن مــورد نظــر را انتخاب کــرده و از منــوی پنجره ی  ◦
Character گزینه OpenType>Tabular Lining را انتخاب کنید.

برای غیر فعال کردن این حالت، از منوی فوق گزینه ]Default Figure Style] را انتخاب کنید. ◦

صفحهکلید
بســیاری از حــروف، عالئــم و ِاعــراب در صفحــه کلیــد اســتاندارد وینــدوز تعریــف نشــده اند یــا به راحتی در 
دســترس نیســتند. قلم برتــر این امکان را فراهم کرده اســت تــا به راحتی بتوانید صفحــه کلید را به حالت 

دلخواه درآورید.

یکی از کاراکترهایی که در زبان فارســی بســیار کاربرد دارد، »نیم فاصله« اســت که به طور پیش فرض   
در صفحه کلید قلم برتر تعریف شــده اســت. پس از اجرای برنامه قلم برتر و هنگامی که صفحه کلید 

برنامه فعال است، این کاراکتر با فشردن کلیدهای ترکیبی Shift + Space تایپ می شود.

، می بایست ابتدا برنامه را اجرا کنید. همچنین  برای استفاده از صفحه کلید تعریف شده در قلم برتر  
توجــه داشــته باشــید که در تنظیمــات برنامــه و در برگه »صفحه کلیــد« گزینه »فعال« انتخاب شــده 

باشد.
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تنظیم صفحه کلید
روی آیکــون قلم برتر در کنار ســاعت کلیک راســت کنید، پنجره تنظیمات را بــاز کنید و به برگه »صفحه  ◦

کلید« بروید.
روی یکی از کلیدها که قصد تغییر آن را دارید کلیک کنید تا پنجره »انتخاب حرف« باز شود. ◦
از لیست پنجره »انتخاب حرف« کاراکتر مورد نظر را انتخاب کرده و »تأیید« کنید. ◦
پــس از بســتن پنجره تنظیمــات، صفحه کلید تعریف شــده به طور خودکار ذخیــره و در اجراهای بعدی  ◦

برنامه جایگزین صفحه کلید کامپیوتر شما می شود.

اگر صفحه تنظیمات را نبندید، تغییرات ایجاد شده شما ذخیره و اعمال نمی شوند.  

برای برگرداندن کلید مورد نظر به حالت پیش فرض، کافی است در پنجره تنظیمات صفحه کلید، یک  ◦
بار روی کلید مورد نظر کلیک کنید.

 Shift, پیش از انتخاب کلیدی که قصد تغییر آن را دارید، می توانید با یک بار کلیک بر روی کلیدهای  
Ctrl, Alt و یا انتخاب بیش از یکی از آن ها، کلیدهای ترکیبی تعریف کنید.

 CorelDraw انتســاب اعداد فارســی بــه کلیدهــا در برنامه هایی ماننــد ، یکــی از کاربردهــای مفیــد این ابزار
اســت کــه امــکان درج اعداد فارســی را نــدارد. برای ایــن کار ابتدا روی یکــی از کلیدها کلیــک کنید )لزومی 
نــدارد کــه حتمــا کلید »1« را انتخاب کنید(. ســپس کاراکتر مورد نظــر را پیدا کرده و تأییــد کنید. در نهایت 

پنجره تنظیمات را ببندید. حال در برنامه کورل، کلید »1« عدد »1« فارسی را درج می کند.

1

2

3

4
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ZWJ - اتصال دهنده با عرض صفر
از ایــن کاراکتــر اســتاندارد بــرای تبدیــل حــروف متصل به حروف کاماًل مســتقل اســتفاده می شــود. این 
کاراکتــر نامرئــی اســت و تنهــا در محصوالت Adobe قابل اســتفاده اســت. بــا اســتفاده از قابلیت تنظیم 

صفحه کلید، به این امکان دسترسی خواهید داشت.

یعع
در حالت سوم ) ع (، در ابتدای حرف نیز از کاراکتر اتصال دهنده با عرض صفر استفاده شده است.

جداکننده ی اعداد
در نگارش اعداد فارســی، عالئمی اســتفاده می شــود که در صفحه کلیدها رایج نیســتند. تعدادی از این 
، آن ها را  نمونه ها در زیر آورده شــده اســت که در صورت نیاز می توانید در تنظیمات صفحه کلید قلم برتر

فعال کنید.

16؍7؍1398
جداکننده تاریخ

19٫5
جداکننده اعشار

45٬932٬000
جداکننده هزارها
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تایپوگرافی

قلم برتر امکان تغییر در شــکل حروف یک قلم را برایتان فراهم کرده اســت. این ویژگی با توجه به قلمی 
کــه انتخــاب کرده ایــد ممکــن اســت متفــاوت باشــد. در قلم هایی که شــیوه خوشنویســی دارنــد، مانند 
نســتعلیق، شکســته، ثلث و... این ویژگی کاربرد بیشــتری دارد. در این نوع قلم ها ترکیبات متنوع تری از 
کلمات ایجاد می شــود و حروف، پس از تغییر شــکل کاماًل هوشــمندانه محل قرارگیریشان را نسبت به 

حرف قبل و بعد خود، مشخص می کنند.

فعالسازیامکانتایپوگرافی
روی آیکون قلم برتر در کنار ساعت کلیک راست کنید و به پنجره تنظیمات بروید. ◦
به برگه تایپوگرافی بروید و مطمئن شوید که حالت »فعال« انتخاب شده است. ◦

این امکان به صورت پیش فرض پس از نصب برنامه، فعال است.  

تایپوگرافیمستقیم
قلم برتر در برخی برنامه ها به صورت مستقیم روی متن و با کلیدهای کنترلی که در زیر آمده است، امکان 
تایپوگرافی را ایجاد می کند. برای ایجاد تایپوگرافی می بایست مکان نما را بعد از حرف مورد نظر قرار داده  

و کلید کنترلی مربوط را فشار دهید.

اگــر در برنامــه مــورد نظــر شــما تایپوگرافی مســتقیم فعــال نیســت، می توانیــد از پنجــره تایپوگرافی   
استفاده کنید یا در برنامه دیگری مانند Word تایپوگرافی کنید، سپس متن را کپی کرده و به برنامه 

مورد نظرتان منتقل کنید.
هر قلمی ترکیبات مربوط به خود را دارد. برای مثال، تغییر شکل یا کشیدگی که در قلم زر وجود دارد   
ممکن اســت در قلم لوتوس امکانپذیر نباشــد و بالعکس. این ترکیبات در قلم های دارای شــیوه 
خوشنویسی متنوع تر هستند. جهت اطالع از ترکیبات موجود در هر قلم، کاتالوگ مربوط به آن را از 

سایت نرم افزاری مریم دانلود کنید.
بــرای ایجــاد تایپوگرافــی مســتقیم، زبــان کامپیوتــر می بایســت روی فارســی تنظیم شــده باشــد. اگر   

کلیدهای میانبر تایپوگرافی کار نمی کنند، ابتدا زبان کامپیوتر خود را بررسی کنید.
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تغییر شکل حروف
بــرای ایجــاد تغییر شــکل در حروف، مکان نمــا را بعد از حرف مورد نظــر قرار دهید و کلیدهــای Alt+H )در 

( و Option+H )در مک( را به صورت همزمان فشار دهید. مانند: ویندوز
 	)wm_Naskh Qurani محمد / محݠمد )قلم
 	 )wm_Naskh Qurani شهر / شݠهر / شݠݠهر )قلم
 	)w_Zar شهید / شݠهید )قلم

تغییر کشیدگی حروف
برای ایجاد تغییر کشــیدگی در حروف مکان نما را بعد از حرف مورد نظر قرار دهید و کلید Alt+Space )در 

( و Option+Space )در مک( را به صورت همزمان فشار دهید. مانند: ویندوز
 	)wm_Naskh Qurani ایران / ایراݡن )قلم
 	)w_Zar گرافیݡکی )قلم گرافیکی / ݡگرافیکݡی / 
 	)wm_Mirza اور )قلم

ݩݩݩݩݐ
ݠهݡں �پ

�ت 
ݩݒ ݧ اور / دسݩݩݩݩݧ

ݠهںݩݩݩݩݐ ݡٮت �پ
ݒ ݩݧ اور / دسݩݩݩݧ

ݠهںݩݩݩݩݐ �ت �پ
ݩݒ ݧ دسݩݩݩݩݧ

جابه جایی حروف
برای جابه جایی حروف، مکان نما را بعد از حرف مورد نظر قرار دهید ســپس با فشــردن کلیدهای ترکیبی 
( و Option+فلش ها )در مک( حرف را در جهت مورد نظرتان جابه جا کنید. برای  Alt+فلش ها )در ویندوز
جابه جایــی چنــد حــرف متصل، تمام حروف آن را بــا کلید Shift+فلش های چپ یا راســت انتخاب کنید و 

سپس بعد از آن توقف کرده و جابه جایی را انجام دهید. مانند:
قلم برتر / قلم ݣݣݣݣݣبرݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣترݤݤݤݤݤݤݤݤݤ	 

 داستاننویسی/داستانݣݣݣݣݣݣݣنوݤݤݤݤݤݤݤیسݡیݤݤݤݤݤݤݤ	

جابه جایی نقاط و ِاعراب
بــرای جابه جایــی نقــاط و اعــراب، مکان نما را بعد از حــرف نقطه دار یا اعــراب مورد نظر قرار دهید. ســپس 
( و Option+Command+فلش ها )در مک(،   با فشــردن کلیدهای ترکیبی Alt+Cntrl+فلش ها )در وینــدوز

آن ها را در جهت مورد نظر جابه جا کنید. مانند:
ݐ	  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ف / ڡݧ
 	َ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ َف / فݧ

کشیدگی ِاعراب
 Alt+Space برای ایجاد کشیدگی در اعراب فتحه، فتحتین و مد، مکان نما را بعد از اعراب قرار داده و کلید

( و Option+Space )در مک( را به صورت همزمان فشار دهید. مانند: )در ویندوز
 	)wm_Naskh Qurani ݩݩݩݩݡݡَ )قلم ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݡَ / فݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ َ / فݧ فݧ
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تغییر رنگ نقاط و اعراب
ابتــدا بــا ایجــاد یــک جابه جایی در نقاط و یــا اعراب، آن هــا را از حرف جدا کنیــد. حال می توانید هــر نقطه یا 

عالمت را مانند یک حرف عادی انتخاب کرده و رنگشان را تغییر دهید. مانند:
 	)wm_Naskh Qurani ݩݩݩݡݡَ )قلم ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ڡݨݐ

تغییر شکل و اندازه نقاط
ابتــدا بــا ایجــاد یک جابه جایی در نقــاط، آن ها را از حرف جدا کنید. حال مکان نمــا را پس از نقطه مورد نظر 
( و Option+H )در مک( را به صورت همزمان فشار دهید. مانند: قرار دهید و کلیدهای Alt+H )در ویندوز

 	)w_Zar Bold ک )قلم گرافىݠݠݔ ک /  ىݭݠݔ گراڡݩݠݐ گرافیک / 

بازنشانی متن تایپوگرافی شده به حالت اولیه
   Alt+Deleteبرای حذف کلیه تغییرات اعمال شده توسط ابزار تایپوگرافی، متن را انتخاب کنید و کلیدهای

( و Option+Delete )در مک( را به صورت همزمان فشار دهید. )در ویندوز

پنجرهموقعیتمکاننما
هنگام ایجاد تایپوگرافی، بعد از حروف یک کاراکتر نامرئی درج می شــود که همان باعث تغییر در ترکیب 
، گاهی  و شــکل حــروف می شــود، از ایــن رو یافتن موقعیت دقیــق مکان نما بــرای ایجاد تغییرات بیشــتر
ســخت به نظر می رســد. با توجه به این مشــکل، امکانی به نام پنجره مکان نما فراهم شــده اســت که در 

بخش تحتانی پنجره قلم برتر دیده می شود.

( توقف کرده است. ݩݩݩݡݡَ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ در تصویر فوق، مکان نما پس از حرف )ف( در ترکیب )ڡݨݐ

پنجرهتایپوگرافی
یکی از امکانات جدید و منحصر به فردی که در قلم برتر نسخه 1400 اضافه شده است، پنجره تایپوگرافی 
است. با کمک این امکان می توانید تمام کارهایی را که با کلیدهای میانبر در تایپوگرافی مستقیم انجام 
می دهیــد، در محیطــی کاماًل تصویری و با کمک ماوس انجام دهید. همچنین این پنجره به شــما امکان 

می دهد تا حروف تایپوگرافی شده را به راحتی با فرمت های گوناگون ُبرداری و تصویری خروجی بگیرید.
برای انتقال متن مورد نظر به پنجره تایپوگرافی به روش زیر عمل کنید:

کلمه یا کلمات مورد نظرتان را انتخاب کنید. در برنامه های گرافیکی این کار را با ابزار متن انجام دهید. ◦
◦  Option+C و ) در پنجره قلم برتر روی کلید »پنجره تایپوگرافی« کلیک کنید یا کلیدهای Alt+C )در ویندوز

)در مک( را فشار دهید تا متن انتخاب شده به پنجره تایپوگرافی منتقل شود.
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اکنون با کلیک و کشیدن ماوس امکان جابه جایی حروف مورد نظر را دارید. ◦
همچنیــن بــا دو بــار کلیــک کــردن روی هر حــرف، ترکیبات مختلــف آن با توجــه به حروف قبــل و بعد از  ◦

خودش دیده می شود که می توانید با کلیک ماوس یکی از آن ها را انتخاب کنید.
پس از اعمال تغییرات روی کلید تأیید کلیک کنید تا تغییرات انجام شده به برنامه اصلی شما منتقل  ◦

شود.

کلیدهای پنجره تایپوگرافی

هدجأ وب

نمایش شبکه شطرنجی )Grid( به عنوان راهنماأ. 
تنظیمات بزرگ نماییب. 
تغییر رنگ حروف انتخاب شدهج. 
تنظیم فاصله متن تایپوگرافی شده به حالت پیش فرض قلمد. 
انتخاب همه متن درون پنجره تایپوگرافیه. 
بازنشانی متن تایپوگرافی شده به حالت پیش فرض قلم و. 

خروجیگرافیکی
پنجــره تایپوگرافــی امــکان خروجی متن با فرمت هــای گوناگــون ُبــرداری )EPS و SVG( و تصویری )PNG و 
( را به راحتی برایتان فراهم می ســازد. از این امکان می توانید  BMP( و فرمت WEBP )جهت تهیه اســتیکر
بــرای انتقــال متــن بــه برنامه هایــی کــه توانایــی درج مســتقیم فارســی را ندارند )ماننــد برخــی برنامه های 

ویدیویی و...( بهره بگیرید.
برای خروجی گرفتن از پنجره تایپوگرافی به روش زیر عمل کنید:

از منوی »فرمت« نوع فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید. ◦
در تنظیم »بزرگنمایی« می توانید رزولوشن یا ابعاد تصویر خروجی گرفته شده را تغییر دهید. ◦

اکنون به یکی از سه روش زیر عمل کنید:
روش اول: بــا کلیــک روی کلیــد  متن تایپوگرافی شــده را انتخاب کنیــد. روی کلید  کلیک کنید تا  ◦

متن با فرمت انتخاب شده، کپی شود. حال می توانید آن را در برنامه دلخواهتان Paste کنید.
روش دوم: برای ذخیره متن تایپوگرافی شده با فرمت انتخاب شده، روی کلید  کلیک کنید. ◦
روش سوم: کلیک ماوس را روی کلید  نگه دارید و آن را درون برنامه های دیگر یا دسکتاپ بکشید  ◦
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، متن تایپوگرافی شــده را به دســکتاپ بکشــید، یک فایل با  و کلیک ماوس را رها کنید. )اگر با این ابزار
فرمتی که انتخاب کرده اید، روی دسکتاپ ذخیره می شود.(
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