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قلم

لیست بازشوي قلم                  شامل تعدادزیادي قلم هاي متنوع است و از آن براي تغییر شکل حروف استفاده می شود .

اندازه قلم                اندازه قلم را از لیست باز شوي               انتخاب کنید.در این لیست تعداد زیادي از سایزهاي پیش فرض 

درج شده است که شما می توانید انتخاب کنید.چناچه اندازه خاص مورد نظر شما در لیست وجود نداشت ، می توانیددر کادر عددي 

لیست آن را تایپ کنید تا حروف به اندازه دلخواه شما تغییر شکل دهد.

                  هر قلم را می توان در دوحالت ضخیم و مورب نمایش داد. به این دو حالت سبک قلم گفته می شودسبک قلم   :

دکمه            براي ضخیم کردن متن به کار می رود.شکل مقابل نمونه اي از متن ضخیم را در مقایسه با متن عادي نشان می دهد. 

با کلیک مجدد روي دکمه          متن به حالت عادي بر می گردد.

دکمه             براي مورب کردن متن به کار می رود که اگر مجدد روي آن متن به حالت عادي بر می گردد.

نکته :شما می توانید دو حالت ضخیم ومورب را براي یک متن به کار ببرید.

دکمه                     این دکمه براي کشیدن خط ، زیر حروف کاربرد دارد به این حالت زیر خط دار می گویند که با کلیک مجدد 

روي آن خط برداشته می شود.
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 تراز بندي                          در صورتی که متن هنري شامل بیش از یک خط باشد می توانید تراز بندي خطوط آن را تایید کنید.

پس از انتخاب متن روي دکمه                                     کلیک کنید لیست انواع ترازبندي ظاهر می شود.  

تراز راست : (                        )    خطوط متن از طرف راست تراز می شود

تراز چپ  :  (                          ) خطوط متن از طرف چپ تراز می شود

تراز وسط :  (                         )خطوط متن ازخط وسط تراز می شود

تراز دو طرفه : (                      )  خطوط متن نسبت به دو سمت راست و چپ تراز می شود

                                          وتنها خط آخر متن بدون تغییر باقی می ماند این تراز بندي

                                         با گذاشتن فاصله بیشتر بین حروف وکلمات انجام می شود  

تراز دو طرفه

  تاکیدي   (                          ) این حالت مشابه حالت       است با این تفاوت که در این حالت

                                          خط آخر متن نیزنسبت به دو طرف تراز می شود

متن پارگرافی   

 متن در حالت پاراگرافی همیشه نیازبه یک کادر دارد. پس از انتخاب ابزار متن در یک نقطه دلخواه کلید سمت چپ ماوس را پایین

نگه داشته و آن را حرکت دهید.

در متن پاراگرافی براي رفتن به خط بعد نیازبه فشردن دکمه          

در انتهاي خط نیست وبا رسیدن مکان نما به انتهاي خط در صورت 

ادامه تایپ مکان نما خود بخودبه خط پایین منتقل می شود.
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تغییر اندازه کادر متن 

پس از تایپ می توانید اندازه کادر را با استفاده از دستگیر ه هاي مربع اطرف آن تغییر دهید

چناچه متن را زیاد کوچک کنید تمام متن در آن دیده نمی شود ویک عالمت به شکل          در پایین کادر ظاهر می شودشما می 

توانید با کشیدن پاراگراف دیگر ادامه متن را به پاراگراف دوم انتقال دهید.دوبار کلیک روي  فلش پر عالمتی          ظاهر می شود 

که شما آن را روي پارگراف دوم کلیک کرده وادامه متن به پاراگراف دوم منتقل می شود.

این دو کادر متن به هم              یا متصل است به طوري که اگر از پاراگراف اولی خطی حذف یا به آن اضافه شودتغییراتی در 

پارگراف دوم ظاهر می شود .

چرخش کادر متن

با ابزار انتخاب روي عالمت که در وسط کادر متن دیده می شود کلیک کنید تا دستگیر ه هاي دوران ظاهر شوند.این حالت می توانید 

متن را درجهت دلخواه حول مرکز دوران که بر مرکز متن منطبق است بچرخانید

نکته : مرکز چرخش با عالمت (      ) مشخص شده که قبل از چرخش می توانید به کمک ماوس آن را جا بجا کنید.

ویرایش متن

به منظور سهولت در تایپ و ویرایش متن در این برنامه امکاناتی در اختیار کاربران قرار می دهد که در آن به راحتی می توان تایپ  و 

ویرایش انجام داد.

پس از  تایپ متن  آن را انتخاب کرده از منوي            گزینه                  را انتخاب کرده کادر محاوره اي                باز می 

شود.

شما می توانید پیش از شروع تایپ نیز  با کلیک روي دکمه            درکادر محاوره اي                       از آن جا شروع کنید       

               را باز کنید وتایپ را از آن جا شروع ، حروف را اضافه یا حذف کنید.خصوصیات حروف را تغییر داده یا متن کپی کنید
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