تنظیم Regional

مر یم در CorelDraw

در صورتیکو تنظین  Regionalدرست نباشد ،هنگام کار با فارسی نو یس مر ین بسیاری از برنامهوها از جهلهو  CorelDrawدچهار

مشکل مهیشهنند مشهکت تی ماننهدج جابیهادر در مه

مشابو  ،CorelDrawاز جهلو اد مشکتی است

ف ت هافی نههایا یهد فادهل در دف کهامیپنتر مخ له

بها داشه

نسهخو

توجه :در هنگام نصب  ، CorelDrawاد تنظین باید درست باشد در غیهر اینصهوری پهس از تنظهین ،میهددا ادهدام بهو نصهب
 Corelکنید

و یندوز XPج  Control Panelرا روی حالت  Classicدرار داده ف پنیرهی  Regional and Language optionsرا باز کنید

دسهت  ، Advacedرا روی حالت ) English(United Statesدرار دهید ف سپس دکهوی  OKرا بزنید ف و یندوز را  Restartکنید

در و یندور 7ج  Control Panelرا روی حالت  Small iconsدرار داده ف پنیرهی  Region and Languageرا باز کنید

 -در دسهت  Administrativeدکهوی … Change system localeرا بزنید

 در پنیرهی باز شده گز ینوی  Current system localeرا روی حالت ) English (United Statesدرار دهید ف سپس دکهو  OKرابزنید ف و یندوز را  Restartکنید

مشکل مشاهدهی نام فونتها

برای مشاهدهی نام فننتها در لیست فننت های  Corelدر منوی  Toolsگز ینوی  Optionsرا بزنید ف در دسهت  Textگز ینوی

 Fontsرا ان خاب کنید ،سپس تید گز ینوی  Use font to display font nameرا غیر فعال کنید

مشکل تغییر حروف

چنانچو در محیط  CorelDrawبعد از  Pasteبعضی از حرفف تغییر کرد  ،از منوی  Toolsگز ینو  Optionsرا ان خاب کنید سپس
 Textرا ان خاب کرده ف در دسهت  Quick Correctتهامی گز ینو ها را غیر فعال کنید

• در پنیره  Character Formattingگز ینو  Uppercaseباید روی حالت  noneباشد

مــهـــم :در هنگهام کهار بها فارسهی نهو یس مهر ین Language Bar ،در حالهت  Enباشهد در غیهر اینصهوری فننتههای _ Fبصهوری
خا کس ری نهایا داده میشنند

• چنانچو تنظین فوق روی  Enبند ف مشکل برطرف نشد ،بررسی کنید کو  Language Barمانند زدر تنظین شده باشد روی En
دکهو سهت راست را بزنید گز ینو  Settingرا ان خاب کنید در پنیره باز شده ،تنجو کنید تنظیهای بصوری زدر باشندج

بو کیبور  FAفقط  Persianف بو کیبور  ENفقط  USاضافو شده باشد
مشکل جابهجایی حروف در متن

• در هنگام کار با م  Text Direction ،را در دسهت  Paragraph Formattingروی حالت  Left to Rightدرار دهید در غیر اد
صوری مهک است م ون دچار جابیادر شنند

مشکل محو شدن متن

• چنانچو در محیط  CorelDrawبعضی از ننش وها با بعضی از فننتها محن شدند تنظین زدر را انیام دهیدج

و یندوز  - XPروی  Desktopراست کلید کرده گز ینوی  Propertiesرا ان خاب کنیهد در صه حو  Appearanceروی دکههو ی

… Effectsکلید کنید

• در ص حوی  Effectsگز ینو ی Use the Following Method to Smooth edges of Screen Fontsج را در حالت  Standardدرار
دهید ف روی دکهو ی  Okکلید کنید

در و یندوز  - Vistaروی  Desktopراست کلید کرده گز ینو ی  Personalizationرا ان خاب کنید روی گز ینوی Window

 Color and Appearanceکلید کنید

• روی دکهوی  Effectsکلید کنید

• گز ینوی  Following Method to smooth edges of screen fonts Use Theرا در حالت  Standardدرار دهید

در و یندوز  - ۷روی  Desktopکلید راست کنید ف گز ینوی  Personalizeرا ان خاب کنید

• سپس در پنیره بازشده روی گز ینوی  Displayکلید کنید

• سپس روی گز ینوی  Adjust ClearType textکلید کنید

• در پنیره باز شده تید گز ینوی  ClearTypeرا غیرفعال کنید

