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اصول کلی حروفچینی فارسی
در حزٍفچیٌی تا ًزمافشارّای رایحً ،کاذ اتسذایی سیز تِ عٌَاى اصَل درسرًَیسی تایذ رعایر ضَد .تذیْی اسر
رعایر ایي هَارد ًِ ،زٌْا تِ سیثایی هسي ٍ درسسی آى کوک هیکٌذ تلکِ فزایٌذ آهادُساسی هسي تزای چاج را
تسیار زسْیل هیساسد .ضوي آى کِ عذم رعایر ایي هَارد زعذاد کلواذ در هسي را تسیار افشایص هیدّذ هثال
چٌاًچِ خیطًَذّا ٍ خسًَذّا ٍ یا عالئن سداًٍذی ًظیز ٍیزگَل ٍ ًقطِ ٍ ...تا فاصلِ زایح ضَد خَد یک کلوِ
هحسَب هیضَد .تا زَخِ تِ قاًَى  0666کلوِ در هقاالذ رعایر ایي هَارد تِ خصَظ تیفاصلِ تَدى عالئن
سداًٍذی ٍ یا ضوارُ صفحِ ٍ خلذ ًٍ ٍ ،...ین فاصلِ تَدى خیطًَذّا ٍ خسًَذّا تعضا زا  0666کلوِ را در هسي
هقالِ کاّص هیدّذ .اس ایي رٍ ،رعایر صحیح فاصلِّا هْنززیي ًکسِ در حزٍفچیٌی اسر.
رایحززیي هَاردی کِ اغلة اس سَی کارتزاى ًادیذُ گزفسِ هیضَد عثارزٌذ اس:
ًقطِ :در خایاى ّزخولِ تذٍى ّیچ فاصلِای ًقطِ گذاضسِ هیضَد ٍ سدس تعذ اس ًقطِ یک  Spaceیا فاصلِ
درج هیگزدد.
ٍیزگَل ،دًٍقطًِ ،قطٍِیزگَلّ :ز سِ هَرد ،تذٍى فاصلِ تعذ اس کلوِ درج هیضَد ٍ سدس فاصلِ ایداد
هیگزدد.
در هدوَع هَارد هْوی کِ تذٍى فاصلِ زایح هی ضَد:
زوام عالئن سداًٍذی یعٌی ًقطٍِ ،یزگَل ،دٍ ًقطِ ٍ غیزُ اس کلوِ قثل خَد تذٍى فاصلِ ٍ تا کلوِ تعذ خَد تا
فاصلِ زایح هیضًَذ.
ًکسِ هْن :ضوارُ خاٍرقی در هسي خس اس عالئن سداًٍذی ٍ تذٍى فاصلِ گذاضسِ هیضَد.
خس اس درج ضوارُ خاٍرقی در خاًَضرً ،قطِ گذاضسِ هیضَد.
هَارد هْوی کِ تا فاصلِ زایح هیضًَذ:
حزٍفی ًظیز تا ،اس ،زا ،ٍ ،را ،اٍ ...ٍ ،تایذ تا یک فاصلِ اس کلوِ قثل ٍ تعذ خَد زایح ضًَذ .چسثاًذى آًْا تا کلواذ
قثل ٍ تعذ غلط هحسَب هیضَد .آًْا خَد یک کلوِ هسسقل تِ حساب هیآیٌذ.
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نیمفاصله :تسیاری اس کلواذ ،خیطًَذّا ٍ خسًَذّا ،تایذ تذٍى فاصلِ ٍ الثسِ تذٍى چسثٌذگی تِ قثل یا تعذ اس
خَد زایح ضًَذ .در ایي هَارد تایذ اس ًینفاصلِ کِ در اغلة کیثَردّا تا دٍ کلیذ  Shift+Spaceیا
 Ctrl+Spaceعول هیکٌذ اسسفادُ ضَد .کارکسز خط زیزُ Ctrl+کِ تدای ًینفاصلِ اسسفادُ هیضَد غلط اسر
ٍ در صفحِآرایی هطکالزی ایداد هیکٌذ .در صَرزی کِ دسسگاّی فاقذ کارکسز ًینفاصلِ اسر تایذ اس
فارسیساسّا تزای ایداد آى اسسفادُ کزدّ .وچٌیي هیزَاى ایي کارکسز را اس طزیق  Symbolتِ کیثزد اضافِ
کزد.
هَارد هْوی کِ تایذ تا ًینفاصلِ درج ضَد:
خیطًَذّای :هی[هیضَد]ً ،وی[ًویرسذ] ،تی[تیسَاد]؛ خسًَذّایّ :ا[سهیيّا]ّ ،ای[سالّای]ّ ،ایی ،زز،
ززیي[تشرگززیي] ،ای[تزًاهِای] ،کلوِّای دٍ تخطی کِ تخص اٍل آًْا ساکي اسر هاًٌذ :چحگزا ،خیصًیاس،
تٌیعثاس ،صاحةًظز ٍ...
ّوشُ ٍ ی :در ّوِی هَاردی کِ کلوِ تِ [ـِ] خسن هیضَد اس [ی] تا ًینفاصلِ تزای ًسثر اسسفادُ هیضَد
هاًٌذًَ :یسٌذُی؛ کارکسز [ـة] فقط تزای کلواذ عزتی کِ تِ زا[ُ] خسن هیضَد اسسفادُ هیضَد .ایي کارکزد در
قلن  B Badrتِ صَرذ زای گزد دیذُ هیضَد.
جمله معترضه :تزای ًطاى دادى خولِی هعسزضِ یا کلوازی کِ تیي آًْا یک خط زیزُ هیآیذ اس کارکسز
 Shift+Jاسسفادُ هیضَد زا خط زیزُ رٍی خط کزسی تٌطیٌذ هاًٌذ :علوی ـ خژٍّطی .اسسفادُ اس کارکسز خط
زیزُ[ ]-غلط اسر .اس ایي کارکسز تذٍى اسسفادُی ّوشهاى اس کلیذ  Shiftفقط تزای فاصلِ تیي دٍ عذد هیزَاى
اسسفادُ کزد کِ الثسِ در هسَى فارسی تْسز اسر تزای ایي هَارد ّن اس ّواى  Shift+Jاسسفادُ ضَد.
اسسفادُ اس سِ ًقطِ  ...تدای ٍ غیزُ :تزای اسسفادُ اس ایي کارکسز تایذ سِ تار ًقطِ تذٍى فاصلِ درج ضَد .سدى
کلیذ فاصلِ تیي ّز ًقطِ غلط اسر .سِ ًقطِ تِ کلوِ قثل چسثیذُ ٍ اس تعذی تا یک فاصلِ زایح هیضَد.
فاصلهی عالئم اختصاری :تعذ اس ظ تِ ًطاًِی صفحِ ،ج تِ ًطاًِی خلذ ،س تِ ًطاًِی سال ،ش تِ ًطاًِی
ضوارُ ٍ ًظایز آى ،تایذ بدون فاصله عذد هَرد ًظز درج ضَد هاًٌذ :س ،8ش ،02ج ،4ظ .02چٌاًچِ تا فاصلِ
زایح ضَد ّز کذام در  wordیک کلوِ تِ حساب خَاّذ آهذ.
تزای گیومه اس کارکسز « » اسسفادُ ضَد .کارکسز " " تزای هسَى فارسی اسسفادُ ًویضَد.
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گیَهِ تا هسي داخل خَد تذٍى فاصلِ قزار هیگیزد ٍ اس کلواذ خارج اس گیَهِ تا یک فاصلِ زایح هیضَد .تزای
خزاًسش ٍ کزٍضِ ًیش ایي هسالِ تایذ رعایر ضَد.
تزای کروشه اس کارکسز [ ] اسسفادُ ضَد کِ زَسط کلیذّای  Shift+O ٍ Shift+Iدر دسسزس اسر .در تعضی
کیثَردّا ایي کارکسز اس طزیق کلیذّای  Shift+Z ٍ Shift+Xدرج هیضَد .کارکسز { } در هسَى فارسی رایح
ًیسر.
تزای ایسالیک یا ضکسسِ کزدى حزٍف ٍ کلواذ هیزَاى اس کلیذّای  Ctrl+Iاسسفادُ کزد.
تزای سیاُ یا  Boldحزٍف ٍ کلواذ هیزَاى اس کلیذّای  Ctrl+Bاسسفادُ کزد.
تزای رٍاى ضذى خَاًص هسي ،گاّی السم اسر اس کسزُ یا فسحِ ٍ ضوِ اسسفادُ ضَد ایي سِ ًطاًِ تِ زززیة سیز
درج هیضًَذ :کسزُ Shift+D :ـ فسحِ Shift+A :ـ ضوِShift+S :
عالهر زٌَیي فسحِ کِ در کلواذ فارسی تعذ اس «ا» اسسفادُ هیضَد تا کارکسز  Shift+Qدرج هیضَد .زٌَیي
کسزُ تا  ٍ Shift+Eزٌَیي ضوِ تا  Shift+Wدر دسسزس اسر.
ٍاٍ ّوشُدار تزای کلوازی هاًٌذ هؤثز ،در لةزابّا تا کارکسز  ٍ Shift+Vدر سایز رایاًِّا تا < Shift+درج
هیضَد.
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