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  مقدمه فارسی  میانای کاربر گرافیکی احی  طّرٔهنام  آیین

  ۶ 

  مقدمه ۱ فصل

 هدف و چکیده  )۱-۱ 
ـ نامـه     این آیـین  هدف    میانـای کـاربر     مشـترک   خصوصـیات   قابـل قبـول از      یـک تعریـف کـاربردی      ٔهارائ

ایـن امـر بـه    . انـد  زبـان طراحـی شـده    فارسـی   وکـه بـرای کـاربران ایرانـی    اسـت   افزارهایی   نرم گرافیکی

  .کند سهولت فراگیری و کاربرد آنها کمک میو افزارها   نرم بینایجاد هماهنگی

  :شود که نقش هر یک از آنها به این قرار است  فصل تشکیل می۵این سند از 

  . به مقدمات و جایگاه و مخاطبین سند اختصاص یافته است۱فصل 

  . فارسی اختصاص یافته استمیانای کاربر به طرح اصول و کلیات طراحی ۲فصل 

  .پردازد  و نکات مربوط به آن میمیانای کاربر  به جایگاه متن در۳فصل 

 و نکــات مربــوط بــه آن میانــای کــاربردر ) یــا کمپوزیســیون( بــه جایگــاه تصــویر و چیــدمان ۴فصــل 

  .پردازد می

ــل  ــراه      ۵فص ــه هم ــی ب ــر و ادوات گرافیک ــالوگ از عناص ــک کات ــورت ی ــه ص ــع دارد و ب ــت مرج  حال

  .ها است ی صحیح آنساز  نکات مربوط به کاربرد و بومیٔهتوصیف خالص

  .اند تعاریف و مراجع نیز در پیوست آمده

  



  مقدمه فارسی  میانای کاربر گرافیکی احی  طّرٔهنام  آیین

  ۷ 

  کاربردٔهدامن  )۱-۲ 
هــای میزکــار گرافیکــی اصــلی  افزارهــایی اســت کــه تحــت محــیط نامــه نــرم  کــاربرد ایــن آیــینٔهدامنــ

ــوم   ــی گن ــوکس یعن ــل لین ــی)GNOME (سیســتم عام ــی.دی. و ک ــی)KDE (ئ ــار م ــورد   ک ــد و م کنن

ــتفاد ــی ٔهاس ــاربران فارس ــر   ک ــان در ای ــی انزب ــرار م ــد  ق ــ . گیرن ــن دامن ــامل  ٔهای ــین ش ــاربرد همچن  ک

هـای    نمونـه .  گرافیکـی مسـتقل از میزکـار گرافیکـی دارنـد           میانـای کـاربر   شـود کـه       افزارهـایی مـی     نرم

ــرم   ــن ن ــلی ای ــد از  اص ــا عبارتن ــته   نــرم:افزاره ــیط   افزارهــای نوش ــت مح ــاوا شــده تح  و )Java (ج

همچنـین بـه منظـور فـراهم شـدن          .  اینترنـت باشـد     آنهـا یـک مرورگـر      میانـای کـاربر    که   ییافزارها  نرم

 بسـترها و ابزارهـای تولیـد        نامـه امکانـات مـورد نیـاز بـرای           ن آیـین  افـزار فارسـی، ایـ       امکان تولیـد نـرم    

  .دهد افزارهای فوق را نیز پوشش می نرم

افزارهــای  شــوند، نــرم یــران تهیــه مــیافزارهــایی کــه فقــط مخصــوص ا نامــه عــالوه بــر نــرم ایــن آیــین

  .دهد پوشش مینیز  را  ایرانشده برایبومی افزارهای  نرم و همچنین ۱جهانی

 اصــلی فــوق و از آنجــا کــه بســیاری از ضــوابط و رهنمودهــای مطــرح شــده در ایــن  ٔهعــالوه بــر دامنــ

 ٔه ویـژ  ٔهنامـ   باشـد، در صـورت فقـدان آیـین          نامه مسـتقل از جزئیـات محـیط گرافیکـی مقصـد مـی               آیین

  .گردد نامه توصیه می  این آیینمحیط گرافیکی مقصد، استفاده از

ــین ــن آی ــه  ای ــاربرنام ــای ک ــی  میان ــمحــیط (متن ــه متن ــای و ۲یپایان ــان میان را پوشــش ) ۳خــط فرم

. دهــد گرافیکــی غیــر عمــومی را پوشــش نمــی  میانــای کــاربرنامــه  همچنــین ایــن آیــین. دهــد نمــی

:  عبارتنــد ازســتندنامــه ه ه خــارج از پوشــش ایــن آیــینی کــ گرافیکــ کــاربرهــای میانــا  ازییهــا نمونــه

                                                      
 .شوند افزارهایی که برای استفاده در کشورهای مختلف از جمله ایران طراحی می نرم. Internationalizedترجمه  1

2 Text Terminal 
3 Command Line Interface 



  مقدمه فارسی  میانای کاربر گرافیکی احی  طّرٔهنام  آیین

  ۸ 

ــرم میانــای کــاربربازیهــا،  میانــای کــاربر، ۴هــا ماننــد خودپردازهــا کیوســک میانــای کــاربر افزارهــای  ن

  .های تلفن همراه های جیبی و گوشی رایانهمخصوص 

کـه کـاربرد و ورودی و خروجـی آنهـا ربطـی             (افزارهـای بسـیار تخصصـی         نامـه نـرم     همچنین این آیـین   

افـزار طراحـی      بـه عنـوان نمونـه، نـرم       . هـد د را پوشـش نمـی    ) بودن کـاربر نـدارد    زبان    به ایرانی و فارسی   

  .نامه است مدارات مجتمع الکترونیکی خارج از پوشش این آیین

گرافیکـی تحـت     میانـای کـاربر   احـی   طّرنامـه جـایگزینی بـرای ضـوابط و رهنمودهـای کلـی               این آیـین  

امـه سـکوت کـرده اسـت، ضـوابط و           ن  در مـواردی کـه ایـن آیـین        .  نیسـت  هـای هـدف     محیطاز  یک  هر  

   .رهنمودهای بیان شده در مستندات مربوط به محیط گرافیکی هدف معتبر است

 مخاطبین  )۱-۳ 
نامــه کلیــه افــراد و  آیــد، مخــاطبین ایــن آیــین نگونــه کــه از اهــداف و دامنــه کــاربرد فــوق بــر مــیهما

بــرای سیســتم عامــل افزارهــای زیــر   تولیــد یکــی از انــواع نــرممؤسســاتی هســتند کــه در طراحــی و

  : دارندلینوکس فعالیت

گرافیکــی کــه مخصــوص کــاربران  میانــای کــاربرافزارهــایی بــا  طراحــان و تولیدکننــدگان نــرم 

  .شوند ایرانی تهیه می

 جهــانیصــورت ه گرافیکــی کــه بــ میانــای کــاربرافزارهــایی بــا  طراحــان و تولیدکننــدگان نــرم 

  . پوشش دهند نیزخواهند کاربران ایرانی را شوند و می یطراحی م

                                                      
4 Automatic Teller Machines 



  مقدمه فارسی  میانای کاربر گرافیکی احی  طّرٔهنام  آیین

  ۹ 

افـزار کـه     نـرم ٔهسـازی و توسـع      هـای بسـتر و ابزارهـای برنامـه         گان محـیط  دطراحان و تولیدکنن   

افـزار مخصـوص کـاربران ایرانـی قابـل       خواهنـد بسـترها و ابزارهـای آنـان بـرای تولیـد نـرم          می

  .استفاده باشد

ــق   دســت  ــه و تطبی ــدرکاران ترجم ــ(ان ــرم) ســازی ومیب ــرای اســتفاد  ن ــای گرافیکــی ب  ٔهافزاره

  کاربران ایرانی

 آوری اعتبار قانونی و الزام  )۱-۴ 
گونـه    نامـه داوطلبانـه اسـت و هـیچ          افزارهـای آزاد، رعایـت محتـوای ایـن آیـین            حفظ روح نرم  به منظور   

گنـو   همچنـین بـا توجـه بـه ایـن کـه ایـن مـتن بـا مجـوز مسـتندات آزاد                         .اجبار و الزام قانونی نـدارد     

 احــراز رســمیت و قــانونی بــودن وده و کــاًل فاقــد شــرایط الزم بــرای، تغییــر پــذیر بــشــود منتشــر مــی

  .است

ــن وجــود،   ــا ای ــهب ــه مخــاطبین ب ــیتوصــیه کلی ــود کیفیــت     م ــاهنگی و بهب شــود جهــت حفــظ هم

 رویـه و حسـاب نشـده        نامـه را رعایـت کـرده و از تغییـرات بـی              افزارهای فارسـی مـوازین ایـن آیـین          نرم

  .د خودداری نماین آنتندر م
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میانای ّکلی طّراحی اصول  ۲ فصل

 ی گرافیکی فارسکاربر

نیازهـای   تـرین پـیش     ، یکـی از مهـم      گرافیکـی  میانـای کـاربر   آشنایی با اصول، مبانی و فلسـفه طّراحـی          

بـا توجّـه بـه اهمیـت ایـن          . اسـت  هـای جهـانی   افزار   نـرم  سـازی    فارسـی و بـومی     میانای کـاربر  طّراحی  

ــأمین کیفیــت ــرمامــر در ت ــرای ن ــه اصــول  ابتــداایــن فصــلدر افزارهــای فارســی،   مطلــوب ب ــک ب ی ّل

  .پردازیم  گرافیکی میمیانای کاربری طّراح

  

  گرافیکیمیانای کاربراصول بنیادی طّراحی   )۲-۱ 
هــای  بنــدی بــه اصــول و چهــارچوب نشــان داده اســت کــه پــای میانــای کــاربر طّراحــی ٔهســالها تجربــ

 حفــظ ایــن اصــول .کنــد  گرافیکــی کمــک مــیای کــاربرمیانــمشــخص بــه بهبــود کیفیــت و کــارآیی 

بایـد توجّـه داشـت کـه     .  تضـمین کیفیـت آن اسـت   ٔهافـزار الزمـ    سازی یـک نـرم      بومی هنگام طّراحی و  

رعایت اصول طّراحی به شکلی کـه بـا شـرایط بـومی همـاهنگی داشـته باشـد، گـاهی بـه معنـی لـزوم                           
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هـای بعـدی توضـیح خـواهیم       ورد در بخـش   در ایـن مـ    . افـزار اسـت     ایجاد تغییرات غیـر بـدیهی در نـرم        

  .داد

ــ  امــروزه بــرای هریــک از محــیط  مــدّون و جــامعی از ایــن اصــول، ٔههــای میــز کــار گرافیکــی مجموع

ــدوین شــده اســت  راه ــین . کارهــا و اســتانداردها ت ــای کــاربراز زمــان ظهــور اّول ــق گرافیکــیمیان   موّف

هــای کــاربر گرافیکــی  میانــا و در طــّی ایــن مــّدت شــکل ظــاهری ۵هــای زیــادی گذشــته اســت ســال

تغییــرات زیــادی کــرده اســت، ولــی اصــول حــاکم بــر طّراحــی آنهــا، ضــمن توســعه و تکمیــل، دچــار  

نمایـد، چـرا کـه در ّطـِی           ثبات نسـبی ایـن اصـول تـا حـدودی عجیـب مـی              . تغییرات اندکی شده است   

 تغییـرات زیـادی در      گـذرد،   هـای کـاربر گرافیکـی مـی         میانـا ای که از آغـاِز رواج یـافتِن           بیش از دو دهه   

بـه همـین دلیـل،      . ها و حجم و نـوع اطالعـات مـورد پـردازش بـا آنهـا ایجـاد شـده اسـت                       کاربرد رایانه 

 انسـان و رایانـه      ٔههـای کـاربر گرافیکـی و ابتکـارات جدیـد در رابطـ               میانـا ها است که لـزوم بهبـود          سال

زمینـه صـورت گرفتـه      هـای متعـّددی در ایـن           گذشـته نیـز تـالش      ٔهدر ّطـِی دو دهـ     . مطرح شده است  

  .ها در جلب مخاطبین محدود بوده است ، اّما تاکنون موّفقّیِت این تالش۶است

بنـا بـر   .  اسـت میانـای کـاربر   شـود، دشـواری ابتکـارات موّفـق در            ای کـه از ایـن امـر گرفتـه مـی             نتیجه

ــ    ــه در زمین ــه اصــول و اســتانداردهایی ک ــه ب ــیم ک ــد ســعی کن ــن بای ــا طراحــی ٔهای ــاربر  میان ــای ک ه

  . بند بمانیم و از ابتکارات نسنجیده بپزهیزیم افیکی جا افتاده است پایگر

                                                      
 مــیالدی بــه ۱۹۸۴کــه در اوایــل ســال ) ® .Apple Computer Inc(از شــرکت اپــل ) ®Macintosh( میانــای کــاربر مکینتــاش  5

 .بازار آمد

  ] Raskin[و همچنین ] Jentner/Nielsen[به عنوان مثال، مراجعه کنید به  6
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میانای افزار، از مستندات طّراحی   هر نرممیانای کاربرسازی  هنگام ّطراحی یا بومی )۱ ضابطٔه

هدف استفاده کنید و رهنمودها و ضوابط آن ) یا بسترهای( موجود برای بستر کاربر

عه و رعایت حداقل یکی از مراجع زیر بر حسب بستر هدف، مطال. را رعایت کنید

  :نامه الزم است برای سازگاری با این آیین

 که از GNOME Human Interface Guidelinesمستندات : برای محیط بستر گنوم .۱

 در دسترس /http://developer.gnome.org/projects/gup/higاینترنت  طریق آدرس

  ]GNOME-HIG[. است

  که از طریق آدرسKDE Style Guideمستندات : ئی.دی.برای محیط بستر کی. ۲

 در /http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/style/basicsاینترنت 

 که از طریق KDE User Interface Guidelines مستندات تکمیلی ٔهبعالو .دسترس است

. در دسترس است /http://developer.kde.org/documentation/design/uiاینترنت  آدرس

]KDE-SG [ و]KDE-UIG[  

دو  (Java™ Look and Feel Design Guidelinesهای  کتاب: برای محیط بستر جاوا. ۳

که از طریق آدرس اینترنت ) جلد، مخصوصًا جلد دّوم

http://java.sun.com/products/jlf/در دسترس است .] Java1 [ و]Java2[  

  . در صورت وجود مستندات رسمی به آنها مراجعه کنید: رهای دیگ برای محیط. ۴

 و  توانـد بسـیار مفیـد باشـد         عالوه بـر منـابع فـوق، مطالعـه کتـب و مقـاالت دیگـر در ایـن زمینـه مـی                      

همچنـین بـه دلیـل شـباهت مبـانی طّراحـی بسـترهای مختلـف گرافیکـی، مطالعـه                    . ۷گردد  توصیه می 

بـه عنـوان     .بـه درک بهتـر مطالـب آنهـا کمـک کنـد            توانـد     و مقایسه مستندات بسترهای مختلـف مـی       

  .با مراجع فوق مفید است ]Apple-HIG[ اپل میانای کاربرمستندات  ٔهنمونه، مقایس

                                                      
، آلــن کــوپر )www.asktog.com ســایت Bruce Tognazzini(بــه عنــوان نمونــه بــه کتــب و مقــاالت آقایــان بــروس تاگنــازینی   7

)Alan Cooper ــایت ــان )www.cooper.com سـ ــایت Donald Norman(، دونالـــد نورمـ ــاکوب نیلِســـن )www.jnd.org سـ ، یـ

)Jakob Nielsen ســــایت www.useit.com( ــایت از جملــــه مراجــــع .  مراجعــــه کنیــــدwww.usabilityviews.com، و ســ

]Tognazzini’95[ ،]Cooper’03[ ،]Norman’02 [ و]Nielsen’99[  
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   فارسیمیانای گرافیکی در میانای کاربرکاربرد اصول طّراحی   )۲-۲

هــای  ی بــین تمــام بســترها مشــترک هســتند، اگرچــه ممکــن اســت بــه شــکلطّراحــبرخــی از اصــول 

برخــی از ایــن . هــا تأکیــد کمتــری داشــته باشــند فــاوتی بیــان شــده باشــند، یــا در برخــی محــیط مت

هــای  و بـه طـور کّلــی بـوم   (افزارهــای جهـانی موجــود بـه هنگـام کــاربرد در بـوم ایــران      اصـول در نـرم  

ــه چــپ و دوجهتــه ــه برخــی از ایــن اصــول  در اینجــا اشــاره. شــوند دچــار اخــالل مــی) راســت ب ای ب

پـردازیم کـه رعایـت ایـن اصـول را در              در طـّی آن بـه بیـان بعضـی از مشـکالتی مـی              خواهیم داشت و    

  :تر ساخته است های راست به چپ و دوجهته مشکل بوم

  گیر نکنید افلرا غکاربر  )۱ اصل

. گیـر کـردن کـاربر اسـت          خـوب، اجتنـاب از غافـل       میانـای کـاربر   یکی از مهمترین اصول طراحی یـک        

افـزار اسـت کـه بـر خـالف انتظـار کـاربر                اکنشـی از طـرف نـرم      ، کنش یـا و    »گیر کردن   غافل«منظور از   

گیــر کــردن کــاربر، داشــتن درک درســتی از انتظــارات و   شــرط موفقیــت در اجتنــاب از غافــل. باشــد

ــیش ــی پ ــت  ذهن ــاربر اس ــای ک ــرم . ه ــان ن ــیاری از ّطراح ــارات و    بس ــورد انتظ ــانی در م ــای جه افزاره

تار راســت بــه چــپ اطالعــات نــاقص یــا هــای بــا جهــت اصــلی نوشــ هــای کــاربران بــوم ذهنــی پــیش

 .شود ها می گیر شدن کاربران این بوم همین امر موجب غافل. نادرستی دارند

مـثاًل اگـر    . افـزار مفیـد اسـت       گیـر کـردن مثبـت کـاربر از طریـق هوشـمندی نـرم                برخی معتقدند غافل  

 خودکـار انجـام     افزار حـدس بزنـد کـه کـاربر قصـد انجـام چـه کـاری را دارد و آن کـار را بـه طـور                             نرم

بـیش  (ایـن امـر بـه شـرطی درسـت اسـت کـه در اغلـب مـوارد                    . شـود    کاربر بیشتر مـی    وری  بهرهدهد،  

طــوری عمــل کنــد کــه تمرکــز حــواس و روال کــار   افــزار درســت باشــد و حــدس نــرم ) درصــد۹۵از 
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 افـزار کـاربر را کالفـه         نـرم  ٔهگیـر کننـد      غافـل  هـای   کـنش در غیـر ایـن صـورت،        . کاربر را بـه هـم نزنـد       

   .خواهد کرد

شــود، در مــورد جایگــاه  مــیگیــری کــاربران  غافــلیکــی از مهمتــرین فرضــیات نادرســتی کــه باعــث  

ــت  ــد اس ــتاندارد یونیک ــت . اس ــیاری از دس ــرم  بس ــدرکاران ن ــی   ان ــر م ــانی فک ــای جه ــا   افزاره ــد ب کنن

 کـار الزم بـرای پشـتیبانی بومهـای راسـت بـه              ٔه یونیکـد، قسـمت عمـد      ٔهکردن الگـوریتم دو جهتـ       پیاده

ــوم   چــپ را انجــام داده ــرای درک درســت نیازهــای کــاربران ایــن ب ــد و دیگــر حاضــر نیســتند ب هــا  ان

  .گذاری کنند سرمایه

 آن برای پشتیبانی بومهای راست به چپ یونیکد و الگوریتم دوجهتٔهپشتیبانی  )۱ رهنمود

 .کافی نیست) دوجهته(

ست به باید نمایش و برهم کنش صحیح راافزارها  نرم ،عالوه بر پشتیبانی یونیکد

  .چپ و دوجهته را نیز پوشش دهند

ــر   ــه و ذخی ــرای مبادل ــه یونیکــد اســتانداردی ب ــین، از آنجــا ک ــد روی ســهولِت  ٔههمچن ــا تأکی ــتن ب  م

ــوم نویســه    ــر مفه ــی ب ــتن اســت، طّراحــی آن مبتن ــینِی م ــردازِش ماش ــا پ  Semantic Character (ه

Encoding(ــوم   . اســت ــا مفه ــک نویســه ب ــد ی ــثاًل در یونیک ــاز« م ــز ب ــه تجســم  » پرانت ــود دارد ک وج

دیداری آن در حالتی که پرانتز را از راسـت بـه چـپ تفسـیر کنـیم بـا حـالتی کـه از چـپ بـه راسـت                               

در محــیط گرافیکــی دو جهتــه » پرانتــز بــاز«تجســم دیــداری مفهــوم . تفســیر کنــیم متفــاوت اســت

ــرد    ــایش مج ــت و نم ــوار اس ــا » («دش ــفحه  (» )«ی ــه روی ص ــثاًل آنچ ــت   م ــده اس ــک ش ــد ح ) کلی

  .رسانند  را نمیU+0028 یونیکد ٔههوم درست نویسفکدام مهیچ
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 گرافیکــی میانــای کــاربرهــای مهــم  ، یکــی از ویژگــی ایــن گــرایش بــه مفــاهیم در یونیکــددر مقابــل

ــداری  ــاط دی ــر ارتب ــد ب ــرم.  اســت)Visual Communication (تأکی ــانی  در بســیاری از ن ــای جه افزاره

اهـایی کـه یـک مـدل ارتبـاط دیـداری مـورد نیـاز                موجود، مـدل مفهـومی یونیکـد بـه نادرسـتی در ج            

هـای دو جهتـه را بـه          ایـن امـر مخصوصـًا انتخـاب و ویـرایش دیـداری مـتن              . است به کـار رفتـه اسـت       

ــرش ــل دلیــل حرکــت و پ ــانی و غاف ــد هــای ناگه ــر کنن ــا و مکــان  نویســهٔهگی ــا ه دشــوار ) Cursor (نم

  .سازد می

افزار و طراحی دیداری  بر با نرمکنش کار مدل ذخیرٔه متن یونیکد را به طراحی برهم )۲ رهنمود

 . تعمیم ندهیدمیانای کاربر

افزار باید با یک مدل سازگار دیداری انجام  کنش کاربر با نرم در موارد متعارف برهم

  .شود

هـای نامناسـب      فـرض   کنـد، پـیش     گیـر مـی     یکی دیگر از مواردی که کـاربران محـیط دوجهتـه را غافـل             

در ایـن مـورد در ذیـل اصـل          . نتظـار چیزهـای مختلـف اسـت       در مورد مکان و جهت مناسـب و مـورد ا          

  .بعدی توضیح بیشتری خواهیم داد

  کاربر را وادار به تالش ذهنی زائد نکنید )۲ اصل

هــای ذهنــی غیــر  یکــی از دالیــل گســترش روز افــزون کــاربرد رایانــه، کمــک آن بــه کــاهش فعالیــت 

 تــالش ذهنــی انســان و از طرفــی، روش طبیعــی کاســتن از. هــا اســت خــالق، تکــراری و زائــد انســان

بنـا بـر ایـن یـک محـیط          . سرعت دادن به کارها و آسان کردن آنهـا، فراگیـری، تمـرین و عـادت اسـت                 

، بـدون اینکـه کـاربر را درگیـر          دراگیـری و عـادت کـردن بـه کـاربر بدهـ            امکـان ف  ای خـوب بایـد        رایانه

  . های ذهنی اضافی و امور دست و پا گیر و تکراری سازد تالش
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  ۱۶ 

ربر گرافیکـی کـه باعـث فراگیـر شـدن آنهـا شـده اسـت، کـاهش تـالش                     میانـای کـا   قوت  یکی از نقاط    

 direct object ( دیـــداری و عملکـــرد مســـتقیم روی اشـــیاء   ٔهذهنـــی کـــاربر از طریـــق ارائـــ   

manipulation(هــای دارای نوشــتار از راســت بــه چــپ  یکــی از عــواملی کــه بــرای کــاربران بــوم.  اســت

ــان  کنــد، تأث ایــن خصوصــیت را تضــعیف مــی  ــر روی زب یرگــذاری نادرســت مــدل مفهــومی یونیکــد ب

  .به این موضوع در اصل قبل نیز اشاره شد.  استمیانای کاربردیداری 

.  دوجهتـه اسـت    میانـای کـاربر    در   )widgets (مشکل دیگـر ثابـت نبـودن جـای برخـی عناصـر و ادوات              

کننـد و در ایـن        دت مـی   گرافیکـی عـا    میانـای کـاربر   توجّه داشته باشید کـه کـاربران بـه مکـان ادوات             

) کنـد    را هـدایت مـی     ۸موشـی کـه   (طور انعکاسی و بـدون تـالش ذهنـی اضـافی، دسـت آنهـا                ه  حالت ب 

 گرافیکـی مکـررًا تغییـر    میانـای کـاربر  اگـر جـای ادوات اصـلی    . کنـد  به سـوی ایـن ادوات حرکـت مـی         

ن امـر موجـب     ایـ . دهـد   هـا را از دسـت مـی         کند، کاربر امکان یاد گـرفتن و عـادت کـردن بـه محـّل آن               

ت کـه نـوار     بـه عنـوان نمونـه، ایـن نادرسـت اسـ           . تالش ذهنی غیـر سـازنده بـرای کـاربر خواهـد بـود             

.  ســمت راســت کــادر ظــاهر شــودٔه ســمت چــپ و گــاهی در لبــٔه گــاهی در لبــ)scrollbar (پیمــایش

 را هــاافزار ، نفــع آشــکاری نــدارد و کــاربرد نــرممیانــای کــاربراجــزای متغّیــر و مشــروط کــردن مکــان 

  .کند شوارتر مید

 باید با ثبات و مشخص باشد و از جابجایی میانای کاربر مکان ادوات و عناصر دیداری )۳ رهنمود

 .غیر ضروری آنها به منظور تطبیق با جهت نوشتار سند فعال خودداری کنید

  .شود این امر عناصری که برای نمایش و قرائت صحیح متن الزم باشد را شامل نمی

  

                                                      
8 Mouse (pointing device) 
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  ۱۷ 

  اعتماد به نفس بدهید و به او احترام بگذاریدبه کاربر  )۳ اصل

 بایــد بــه کــاربر ایــن احســاس را القــا کنــد کــه رایانــه در خــدمت انســان اســت و نــه   میانــای کــاربر

  :های خاصی داشته باشد، از جمله افزار باید ویژگی برای رسیدن به این هدف نرم. برعکس

هـای کـاربر بایـد نتیجـه و           ش کـن  .افزار باید آن کاری را انجـام دهـد کـه کـاربر اراده کـرده اسـت                   ـ نرم 

را بـه   ) رایانـه (واکنش واضح و مـورد انتظـار را داشـته باشـد بـه طـوری کـه احسـاس تسـلط بـه ابـزار                           

 البتّــه هشــدار در مــورد امــور خطرنــاک و ســعی در پیشــگیری از خطاهــای ســهوِی .کــاربر القــا کنــد

  .قرار دهدالشعاع   فوق را تحتموضوعکاربر جایگاه خود را دارد ولی نباید اصِل 

یعنـی نبایـد بـرای انجـام کـاری کـه بـه آن محـول شـده           . افزار باید کارش را خودش انجـام دهـد          ـ نرم 

کننـده از کـاربر        و کارهـای تکـراری و خسـته         بـه خـدمت خـود بگیـرد        پـیچ کنـد و یـا         سـئوال  کاربر را 

ـ   . بخواهد فرضـیات   بـا    افـزار بایـد     را صـادر کنـد، نـرم      »  کـن  چـاپ «ه، اگـر کـاربر فرمـان        به عنوان نمون

 ) کاغــذ، تعــداد نســخه و غیــرهٔهچــاپگر، انــداز: از قبیــل(متناســب و اخــذ تأییــد بابــت ایــن فرضــیات 

  . عمل چاپ را انجام دهدبالفاصله 

پـس بایـد از عملیـات غیـر قابـل برگشـت       . خطـر باشـد   افزار باید تا حـد امکـان امـن و بـی         ـ کاربرد نرم  

 ۹ا مـوقعی کـه واقعـًا الزم نشـده باشـد بـه تـأخیر انـداخت                 تا حد امکان اجتناب نمود و انجام آنهـا را تـ           

  .تا کاربر فرصت تجدید نظر داشته باشد

بـه عنـوان نمونـه در مـورد         . افزار نباید خود را توانا یا دانا و کـاربر را نـاتوان یـا نـادان جلـوه دهـد                      ـ نرم 

هـایی چـون    اب نـام  یـاری کـاربر و تسـهیل کـار را دارنـد، از انتخـ      ٔهافـزار کـه وظیفـ    هـایی از نـرم    بخش

                                                      
ــأخیر، اســتفاده از پرسشــهای مکــرر و   9 ــا مطمئنیــد؟«کننــدٔه  کالفــهمنظــور از ت یــک مثــال موفــق در تعویــق غیــر  . نیســت» آی

 .مزاحم عملیات برگشت ناپذیر، کاربرد نماد سطل بعنوان جایگاه اسناد دور ریختنی است
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ــا » ۱۰ســاحر« ــام » ۱۱خبــره«ی ــه جــای آن از ن ــد و ب ــا » ۱۲دســتیار«هــایی چــون  بپرهیزی » پیشــکار«ی

  .استفاده کنید

ــرم ــرم   در طّراحــِی یــک ن ــر روی روش انجــام هــر کــاری دّقــت شــده و ن افــزار طــوری  افــزار خــوب، ب

 ایـن امـر     ٔهّتـی اگـر نتیجـ     ح. تـر کنـد     تـر و امـن      تـر، بـدیهی     شود که کار را برای کاربر راحت        طّراحی می 

افـزار و نقـش آن        در بهتـرین حالـت، کـاربر وجـود نـرم          . افـزار باشـد      نـرم  ٔهمشکل شدن کـار تولیدکننـد     

شــود کــه  کنــد و فقــط مــوقعی متوجــه وجــود آن مــی هــد فرامــوش مــی را در کــاری کــه انجــام مــی

   .۱۳شتابد کننده می افزار به کمک کاربر در نجات او از امور تکراری و خسته نرم

کننـد، چـرا کـه احسـاس          مشکالت ذکر شده در ذیِل دو اصـل قبلـی در اینجـا هـم تولیـد اشـکال مـی                    

  .دهند افزار را کاهش می امنیت، ثبات و تحت فرمان بودن نرم

  

  اصول دیگر

 مطـرح هسـتند      گرافیکـی  میانـای کـاربر   طّراحـی   عالوه بـر اصـول فـوق، اصـول کّلـی دیگـری نیـز در                 

اصـول فـوق نیـز بـه ایـن دلیـل مـورد اشـاره قـرار                  .  آنهـا نیسـت     تک به تک   که در اینجا نیازی به مرور     

هــای   در بــوم گرافیکــیمیانــای کــاربرطّراحــی  ٔهانــد تــا مشــخص شــود کــه حفــظ اصــول اولّیــ گرفتــه

  .راست به چپ و دو جهته مشکالتی دارد

 ارتبـاط   فارسـی میانـای کـاربر  امّا یکی دیگر از این اصـول کـه بـه تـازگی مطـرح گردیـده، بـا طّراحـی                    

  : این اصل عبارتست از. مستقیم دارد

                                                      
10 Wizard 
11 Expert  
12 Assistant 
 .گیری انجام شود این کمک باید ضمن رعایت اصل عدم غافل 13
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  افزارهای خود را جهانی طّراحی کنید و آن را وابسته به یک بوم خاص نکنید نرم )۴ اصل

سـند مــورد  ایـن  کنـد کـه در    افـزار طلـب مـی    ای را در طّراحـی نـرم   رعایـت ایـن امـر مالحظـات ویـژه     

 فارسـی   میانـای کـاربر   ای ایجـاد    اند ولـی رعایـت آنهـا یکـی از مالحظـات اساسـی بـر                 بحث قرار نگرفته  

  .است

افزار فارسی  را برای ایجاد نرم) Internationalization(افزار  سازی نرم اصول جهانی )۲ ضابطٔه

 .رعایت کنید

محیط سازی  بومی/سازی  نکات مطرح شده در مستندات جهانی،برای این منظور

  . خود را رعایت کنیدٔهبستر مورد استفاد

بع مربــوط بــه هــر یــک از بســترها از جملــه منــابع زیــر مراجعــه  فــوق، بــه منــأهبــرای رعایــت ضــابط

  :کنید

- Unicode How To [Unicode] 

- KDE Internationalization Site (i18n.kde.org) [KDE-i18n] 

- Internationalization with Qt [Qt-i18n] 

- GTKmm Tutorial, Chapter 20 [GTKmm-i18n] 

- Internationalizing GNOME Applications [GNOME-i18n] 

- GNOME L10N Guidelines for Developers [GNOME-L10N] 

- ICU User Guide [ICU-UG] 

 

 

  چپ و دوجهته به  راست گرافیکیمیانای کاربرطّراحی  ٔهویژ اصول  )۲-۳

گونه که اشـاره شـد، یکـی از خصوصـّیات بـارز بـوم ایـران، جهـت نوشـتار راسـت بـه چـپ و دو                               همان

 را از دیـدگاه تـأثیر جهـت         میانـای کـاربر   ی  در بخـش قبـل، برخـی از اصـول کّلـی طّراحـ             . جهته اسـت  
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 میانـای کـاربر   بـه منظـور تصـریح و تأکیـد بـر نکـاتی کـه در طّراحـی                   . نوشتار مورد بررسی قرار دادیم    

هــای بــا نوشــتار راســت بــه چــپ و دو جهتــه اهمیــت دارنــد،  اصــول زیــر بایــد عــالوه بــر  خــاِص بــوم

  : مد نظر قرار گیرندمیانای کاربراصول کّلی طّراحی 

  

 چپ و راست مترادف قبلی و بعدی نیست )۵ اصل

هـای کـاربر گرافیکـی موجـود، بـدون توجّـه              میانـا هـای بسـتر و مجموعـه ادوات           معماری اغلب محیط  

همـین  . انـد   های بـا جهـت نوشـتار راسـت بـه چـپ و دو جهتـه طّراحـی شـده                      های بوم   کافی به ویژگی  

آنهــا تعریــف و از یکــدیگر امــر موجــب شــده کــه بســیاری از مفــاهیم بــه شــکل درســت و جــامعی در 

یکـی از ایـن مـوارد، اخـتالط مفهـوم دیـداری راسـت و چـپ بـا مفهـوم ذهنـی                        . تفکیک نشـده باشـد    

رســد  ایــن اخــتالط از آنجــا ناشــی شــده اســت کــه بــه نظــر مــی . اســت) قبــل و بعــد(تّقــدم و تــأّخر 

ّلـث رو بـه چـپ    ترین نماد برای تجّسم مفهـوم ذهنـی قبـل و بعـد اسـتفاده از نمـاد پیکـان یـا مث           ساده

مشـکل اینجاسـت کـه در نوشـتار چـپ بـه راسـت نمـاد                 . و راست باشـد، امـری کـه رواج زیـادی دارد           

را » قبلـی «کنـد در حـالی کـه در نوشـتار راسـت بـه چـپ مفهـوم                     را تـداعی مـی    » بعـدی « مفهوم   →

 دار بـا وجـود جهـت    (،تنهـا نمادهـایی کـه بـرای مفهـوم قبـل و بعـد قابـل اسـتفاده هسـتند                .رساند  می

ــودن ــیب ــداد افق ــویری    )  در امت ــوتی و تص ــوازم ص ــرل پخــش ل ــرای کنت ــتفاده ب ــورد اس ــای م نماده

 همچنـین بـا توجـه بـه اینکـه جهـت عمـودی               .دهـیم    توضـیح مـی    ۴فصـل    در ایـن مـورد در       . هستند

 یـا   بـرگ   ی بـرگ  مخصوصـًا وقتـی بـا سـند       (متن فارسی و التین هر دو از باال بـه پـایین اسـت، گـاهی                 

ــمفهرســتی از ســندها ــوان از نشــانٔه پیکــان مــی)  ســر و کــار داری ــرای مفهــوم ت و » قبــل « ســرباال ب

در ایـن حالـت ترتیـب افقـی ایـن پیکانهـا چنـدان مهـم         . اسـتفاده کـرد   » بعـد  « سـرپایین بـرای    پیکان

  .، فقط مهم است که این ترتیب ثابت باشدنیست
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 کنید که جهت واقعی و دیداری مورد نظر  فقط وقتی استفاده افقي پیکانٔهاز نشان )۳ ضابطٔه

 برای نمایش مفهوم تّقدم و تأّخر، بهتر  .باشد و مفهوم تقّدم و تأّخر مورد نظر نباشد

بجای تصویر ) یا کلمات و ترکیبات مترادف(» بعد«و » قبل«کلمات است از متن 

 . استفاده کنید

ی لوازم الکترونیِک صوتی و در صورت نیاز به تجّسم تصویری تّقدم و تأّخر، از نمادها

 همچنین در برخی موارد .تصویری با حفظ شکل و ترتیب دیداری آنها استفاده کنید

» بعد « سرپایین برایو پیکان» قبل « سرباال برای مفهوم توان از نشانٔه پیکان می

  .در این حالت ترتیب افقی این پیکانها مهم نیست. استفاده کرد

  

  )۳ضابطٔه  (های  مثال

» قرائـت « را ماننـد مـتن       میانـای کـاربر    مـتن مسـلط باشـد بـه طـوری کـه کـاربر                میانای کاربر اگر در   

  :کند، جهت چیدن ادوات تابع جهت نوشتار است

  ] آخر] [بعد] [قبل] [اّول: [رجوع به فصل] پایان] [درنگ] [آغاز: [نمایش فيلم
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هـای الکترونیکـی باشـد، ترتیـب           دسـتگاه  ٔه گرافیکـی مجسـم کننـد      میانـای کـاربر   در حالتی که ادوات     

  :های مذکور از چپ به راست خواهد بود چیدن ادوات مانند دستگاه

  
        

  

  
  آخری

  
  بعدی

  
  قبلی

  
  اّولی

  

  اّولی   قبلی    بعدی   آخری

  :یا در صورتی که بخواهید تقارن بیشتری داشته باشید
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  اّولی   قبلی    بعدی   آخری

  

  

  چپ نیست به راست و راست به چین مترادف چپ چین و راست چپ )۶ اصل

راســت شــروع بــه حرکــت  ســمت ٔه لبــ قلــم از)چــپ بــهراســت ( هنگــام نوشــتن  شــرایط معمــولیدر

ـ  .چـین اسـت      فارسـی معمـواًل راسـت      ٔهنوشـت   دسـت ، در نتیجه بـه طـور طبیعـی          کند  می ا بـه دالیـل      اّم

 ازکـه    بخـواهیم    رایـی بـرای مـتن چـاپی       آ   هنگـام صـفحه     ممکـن اسـت     از جمله تنوع و زیبایی     مختلف

و ترازبنـدی   مـتن   جهـت   شـود کـه       با توجه بـه ایـن موضـوع نتیجـه مـی           . چین استفاده کنیم    چپمتن  

ابطـه دارنـد، اّمـا بایـد مسـتقل از یکـدیگر قابـل               فـرض بـا هـم ر        آن اگرچه در حالـت متعـارف و پـیش         

  .تعیین باشند

چین و  چپافزارهایی که با ترازبندی متن سر و کار دارند باید بتوان جدای از  در نرم )۴ ضابطٔه

 . کردن متن، جهت نوشتار متن را تعیین کرد و تغییر دادچین راست

    

   تابع عرف و قرارداد استمیانای کاربرمحل ادوات  )۷ اصل

اصل تصـریح ایـن امـر اسـت کـه جهـت نوشـتار یـک عـرف و قـرارداد در میـان عـرف و                            منظور از این    

 مــتن مســلط باشــد، بــه طــوری کــه   میانــای کــاربراگــر در . قراردادهــای متعــدد یــک جامعــه اســت 

در غیــر . شــود، جهــت چیــدن ادوات تــابع جهــت نوشــتار اســت» قرائــت« ماننــد مــتن میانــای کــاربر

رف حـاکم بـر آن چیسـت و کـاربران چـه انتظـاری در مـورد محـل                    اینصورت باید ببینیم قرارداد یـا عـ       

  .ادوات دارند
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هـای دارای نوشـتار راسـت بـه چـپ،            افـزار بـرای بـوم       یکی از اشتباهات مرسـوم در جهـانی کـردن نـرم           

برخـی طّراحـان طـوری      .  اسـت  میانـای کـاربر   کـردن عناصـر دیـداری         افراط در جابجـا کـردن و قرینـه        

هـا در دنیـایی متفـاوت     دهنـد کـه گـویی کـاربران ایـن بـوم             تعمـیم مـی   جهت نوشتار را به همـه چیـز         

  . ای دنیای آنهاست  آینهٔهکنند که قرین با کاربران دیگر زندگی می

ــد، نســخ    ــدگی روزمــره کــاربرد دارن ــوازمی کــه در زن ــه داشــته باشــید کــه بســیاری از ل ــژٔهتوجّ  ٔه وی

ـ        .  راست به چپ ندارند    های  بوم یـاب رادیـو    هـا، جهـت پـیچ مـوج     عت سـا  ٔهبه عنـوان نمونـه، جهـت عقرب

نمــای آن، جهــت حرکــت نــوار ضــبط صــوت و عالئــم حــک شــده روی   مــوجٔهو جهــت حرکــت عقربــ

  . بر و جلوبر در وسایل صوتی و تصویری را در نظر بگیرید های پخش، عقب دکمه

نویسـند و ایـن امـر         انـد کـه از چـپ بـه راسـت مـی              آوری امروز را مردمی ایجـاد کـرده         بخش بزرگ فنّ  

 مـردم تمـام جهـان بـاقی گذاشـته اسـت، از جملـه آنهـایی کـه از راسـت                       ٔهاثر خود را بر زندگی روزمـر      

بـه   ( مثلـث رو بـه چـپ        پخـش بـا عالمـت      ٔهدیـدن یـک دکمـ     . نویسـند   می) یا از باال به پایین    (به چپ   

هـا غیـر منتظـره         کـاربران دیگـر بـوم      ٔهبرای کاربر بوم راسـت بـه چـپ بـه همـان انـداز              )   این شکل 

ــت ــه       .اس ــد ب ــوط باش ــتار مرب ــت نوش ــه جه ــه ب ــیش از آن ک ــز ب ــر نی ــای دیگ ــی چیزه ــت برخ  جه

 ۱۴مـثاًل جهـت عالمـت تأییـد       . دسـتی یـا راسـت دسـتی نویسـنده یـا عوامـل دیگـر مربـوط اسـت                     چپ

ــدارد       ــتار ن ــت نوش ــه جه ــی ب ــت آن ربط ــان راســت دســت مناســب اســت و جه ــرای انس  از .ب

بـاط تنگـاتنگی بـا جهـت نوشـتار نـدارد و تنهـا یـک                  ارت میانـای کـاربر   طرفی، محل بسیاری از اجـزای       

ــت ــرارداد اسـ ــ . قـ ــه، دکمـ ــوان نمونـ ــه عنـ ــدوز  ٔهبـ ــار وینـ ــز کـ ــیط میـ ــره در محـ ــتن پنجـ   بسـ

                                                      
 .های غربی به ایران راه یافته است از فرهنگاین عالمت در فارسی وجود ندارد و  14
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)Microsoft Windows(   ــاش ــار مکینت ــز ک ــیط می ــی در مح ــت ول ــمت راس  )Apple Macintosh ( در س

  :در سمت چپ قرار دارد

   

تنها عناصری را جابجا کنید که . کنید اجتناب میانای کاربر ٔهروی سازی بی از قرینه )۴ رهنمود

  یا الاقل مفید الزممیانای کاربردر موجود برای نمایش و قرائت صحیح عناصر متنی 

 .هستند

مکان صحیح عناصر در آن مکانی است که کاربر عادت به آن دارد، حتی اگر به نظر 

  .برسد که این مکان چندان منطقی و موجه نیست

 ننیازهای بوم ایرا  )۲-۲ 
 گرافیکـی فارسـی دارد بایـد تـابع ضـوابط عمـومی تعریـف شـده بـرای             میانـای کـاربر   افزار کـه      میک نر 

 در اینجـا    شـود کـه     ایـن امـر مـوارد متعـددی را شـامل مـی            . باشـد ) fa_IR(فارسی ایران   ) Locale(بوم  

 در ایــن بخــش بــه معرفــی اجمــالی ،بــا ایــن همــه. مجــال پــرداختن بــه جزئیــات آنهــا وجــود نــدارد

  .اصلی مطرح در این زمینه و ارجاع به منابع مربوط اقدام خواهیم کردهای  سرفصل

ضــوابط مربــوط بــه واحــدهای مــورد اســتفاده، قطــع کاغــذ و ترکیــب نمــایش اعــداد، تــاریخ، ســاعت،  

ــده اســت    ــران آم ــوم ای ــوارد مشــابه در توصــیف ب ــراد و م ــرای اطــالع بیشــتر . اســامی اف ــندب ــه س   ب

ــان فار  « ــرای زب ــی ب ــرایط محل ــای ش ــراننیازه ــروژٔه  (» ســی ای ــب«بخشــی از پ ــی،  مرت ــازی فارس س

 )از طـرح ملـی لینـوکس فارسـی        » جستجوی نـادقیق فارسـی، نیازهـای شـرایط محلـی فارسـی ایـران              

هــای لینــوکس را بــه درســتی پشــتیبانی کننــد، بــه  افزارهــایی کــه بــوم نــرم ]۸۲بــوم[. مراجعــه کنیــد

  .کنند ات بوم ایران را دریافت میشده برای ایران اطالع طور خودکار در محیط لینوکس بومی
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 لینوکس را fa_IR گرافیکی فارسی دارد، باید بوم میانای کاربرافزاری که  نرم )۵ ضابطٔه

 .پشتیبانی کند

  

  سازی و جستجو مرتب  )۲-۲-۱ 

عملکرد صحیح هنگام مرتـب کـردن و تطبیـق و جسـتجوی مـتن فارسـی موضـوع دیگـری اسـت کـه                         

بـرای اطالعـات بیشـتر در ایـن     . یکـی فارسـی اسـت    گرافمیانـای کـاربر  افـزاری بـا     شرط الزم برای نـرم    

 ]۸۲سـازی  مرتـب  [»سـازی بـرای زبـان فارسـی ایـران      بنـدی و مرتـب   ترتیـب  « اسـناد توانید به مورد می 

ــران «و  ــان فارســی ای ــرای زب ــروژبخشــی از  (]۸۲جســتجو [»جســتجوی تقریبــی ب ســازی  مرتــب «ٔهپ

از طـرح ملـی لینـوکس       » یـران فارسی، جسـتجوی نـادقیق فارسـی، نیازهـای شـرایط محلـی فارسـی ا               

ــی ــد)فارس ــه کنی ــرم و .  مراجع ــه  ن ــه کتابخان ــایی ک ــب  افزاره ــتاندارد جســتجو و مرت ــای اس ــازی  ه س

ی کـه بـرای     لینوکسـ توزیـع   کننـد، بـه طـور خودکـار در محـیط               پشـتیبانی مـی    به درستی  لینوکس را 

  .درست عمل خواهند کرد اشدشده ب  بومیایران

هـای غیـر      سـت از متنـی کـه از محـیط          ا کنـد عبـارت     ی را تولیـد مـی     تنها نکته ای کـه عمـاًل اشـکاالت        

چنـین متنـی ممکـن اسـت بـا ضـوابط اسـتاندارد مـتن یونیکـد فارسـی                    . گـردد   لینوکس دریافـت مـی    

ــتاندارد ( ــ۶۲۱۹اس ــران ٔه مؤسس ــنعتی ای ــات ص ــتاندارد و تحقیق ــد و ) [ISIRI-6219]  اس ــازگار نباش س

افزارهـا    گـردد کـه نـرم       در ایـن زمینـه توصـیه مـی        . درنتیجه حاوی حروف نادرست و غیـر مجـاز باشـد          

مــوارد . بــه هنگــام دریافــت مــتن از محــیط بیــرون آن را کنتــرل و در صــورت امکــان تصــحیح کننــد 

تصحیح اصـلی شـامل تصـحیح ارقـام، حـرف کـاف و حـرف یـای عربـی بـه فارسـی و گـاهی تصـحیح                             

  .استو یای ُمَرخَّم   حرف ه
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کنید، از نظر سازگاری  افزار دریافت می ر یک نرممتن فارسی را که از محیط بیرون د )۵ رهنمود

 . کنترل و در صورت امکان تصحیح کنید۶۲۱۹با استاندارد 

   

سازی، تطبیق و   گرافیکی فارسی دارد باید مرتبمیانای کاربرافزاری که  نرم )۶ ضابطٔه

 .انجام دهدرا به طور صحیح فارسی جستجوی متن 

  

  تقویم  )۲-۲-۲ 

ارهـای فارسـی مـورد توجّـه قـرار گیـرد پشـتیبانی صـحیح             افز  موضوع سوّمی که بایـد در طراحـی نـرم         

. رسـد   ایـن امـر ممکـن اسـت بسـیار دشـوارتر از چیـزی باشـد کـه در ابتـدا بـه نظـر مـی                           . تقویم است 

هــای غیــر مــیالدی و مخصوصــًا تعــدد تقــویم در    ایــن امــر محــدود بــودن پشــتیبانی از تقــویم دلیــل

ی ایـن واقعیـت اسـت کـه کشـور ایـران از              علـت ایـن عـدم پشـتیبان       . بسترهای متعارف لینوکس اسـت    

معدود کشـورهای جهـان اسـت کـه تقـویم رسـمی اداری و بازرگـانی در آن تقـویمی غیـر از مـیالدی                          

ــت ــویم      . اس ــابع تق ــانی ت ــور اداری و بازرگ ــز در ام ــی نی ــلمان عرب ــورهای مس ــیاری از کش ــی بس حّت

  .میالدی هستند

ــا تعریــف کنــونی آن اســت کــه   تقــویم هجــریایــراندر تقــویم رســمی اداری و بازرگــانی   شمســی ب

ــاده ــه پی ــروژ ســازی رایان ــویم «ٔهای آن در پ ــران  رســمیتق ــویم [»ای ــی  (]۸۲تق در چــارچوب طــرح مل

  .انجام گرفته است) لینوکس فارسی

کـه در     ایـران اسـت    ٔهتقویم رسمی مذهبی ایران تقـویم هجـری قمـری طبـق محاسـبه و قـرارداد ویـژ                  

بـه  . ی تعیـین اّیـام تعطـیالت و مناسـک مـذهبی کـاربرد دارد              ایـن تقـویم بـرا     . منبع فوق آمـده اسـت     
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ــالّقو  ــر ب ــل تغیی ــام ٔهدلی ــًا اّول رمضــان و اّول شــّوال ( برخــی اّی ــ ) مخصوص ــویم قاب ــن تق ــبای  ٔهل محاس

. ت آن منـوط بـه فتـوای ولـی فقیـه در مـورد حلـول مـاه رمضـان و شـّوال اسـت                          و قطعیّ  قطعی نیست 

  .تصحیح باشدبه همین دلیل در ضمن کاربرد باید قابل 

 ذخیـره شـده بـر حسـب ایـن تقـویم       ٔههـای آینـد    تـاریخ ٔههـای خاصـی را در زمینـ    این امـر پیچیـدگی   

 ٔههـای ثبـت شـد       کنـد، چـرا کـه تصـحیح تقـویم ممکـن اسـت تغییـر و جابجـایی مناسـبت                      تولید مـی  

   .بعد از تاریخ تصحیح را نیز ایجاب نماید

کــاربرد در امــور : ی تقــویم مــیالدی عبارتنــد ازکاربردهــا. تقــویم مــیالدی نیــز در ایــران کــاربرد دارد

 الزم بــه .المللــی ماننــد روز کــارگر هــای بــین المللــی و تعیــین مناســبت بازرگــانی و حمــل و نقــل بــین

طبـق نظـر کلیسـای ارمنـی در ایـران اسـت کـه بـا اکثـر                     مناسبت میالد حضرت مسـیح     ذکر است که  

  .کشورهای غربی متفاوت است

ان با کشـورهای غربـی عـالوه بـر تفـاوت تقـویم رسـمی اصـلی، عبـارت اسـت                      تفاوت مّهم تقویم در ایر    

 سـه تقـویم را نشـان        پ ایـران بـه جـای یـک تقـویم در واقـع             هـای چـا     اغلـب تقـویم   . هـا   از تعدد تقویم  

افـزار تقــویم بـا قابلیــت چنــد    بـه ایــن ترتیـب، کــاربران فارسـی زبــان ایرانـی نیــاز بـه نــرم     . دهنــد مـی 

ــق  ــویمی و تطبی ــدیلتق ــویم ت و تب ــا ق ــد ه ــژه  . دارن ــات وی ــوع مالحظ ــین موض ــی  هم ای را در طراح

  . نماید که با تاریخ و تقویم سر و کار داشته باشند ی الزم مییهاافزار  نرممیانای کاربر

هـر یـک از     شـوند، بایـد عـالوه بـر پشـتیبانی             افزارهایی کـه بـرای بـوم فارسـی ایـران طّراحـی مـی                نرم

و ) ترجیحــًا هــر ســه تقــویم(زمــان حــداقل دو تقــویم  ربرد هــمهــای رســمی ایــران، بتواننــد کــا تقــویم

هـای ورود تـاریخ بایـد         حـوزه .  فـوری تقـویم فعـال و تقـویم اصـلی را پشـتیبانی نماینـد                 درجـا و   تغییر

بتوانند بـدون نیـاز بـه تغییـر کّلـی تقـویم فعـال یـا تقـویم اصـلی، ورود تـاریخ را بـه هـر یـک از سـه                                  

ــران   ــمی ای ــویم رس ــدتق ــرم. بپذیرن ــا  ن ــهافزاره ــویم  یی ک ــک روز تق ــت  را  ی ــک رش ــورت ی ــه ص  ٔهب
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معمـواًل بـه صـورت      ( باید بتواننـد تقـویم مرجـع تـاریخ مـورد نظـر را نیـز                  کنند   تولید می  عددی/حرفی

  . بگنجانند فوقٔهدر رشت) یک پسوند اختصاری

انــد بایــد در  هــایی کــه بــر حســب هجــری قمــری وارد شــده  بــه دلیــل تغییــر پــذیری بــالقوه، تــاریخ 

افزار قابـل تشـخیص بـاقی بماننـد بـه طـوری کـه در صـورت تغییـر تقـویم هجـری قمـری بتـوان                             نرم

  . اند برای تصحیح بازیابی کرد ای را که روی این تقویم ثبت شده های ثبت شده تاریخ

های رسمی ایران  افزارهای فارسی که با تقویم و تاریخ سر و کار دارند باید تقویم نرم )۷ ضابطٔه

 .را پشتیبانی کنند

باید بتوانند تعدد تقویم و افزارهای فارسی که با تقویم و تاریخ سر و کار دارند  نرم )۸ ضابطٔه

 .تغییر درجا و پویای تقویم را پشتیبانی نمایند

های ورود تاریخ باید بدون نیاز به تغییر کّلی تقویم فعال یا تقویم اصلی، ورود  حوزه )۹ ضابطٔه

 .تاریخ را به هر یک از سه تقویم رسمی ایران بپذیرند

کنند باید  فزارهای فارسی که تاریخ معطوف به آینده را در خود ذخیره میا نرم )۱۰ ضابطٔه

اند را پشتیبانی  ثبت شدههایی را که طبق تقویم هجری قمری  تغییرپذیری تاریخ

 .نمایند

  .با امکانات بسترهای تقویم فعلی این امر ممکن است فعاًل به طور کامل عملی نباشد

  هفته  )۲-۲-۳ 

در .  بـا کشـورهای غربـی اسـت         روزهـای تعطیـل هفتـه      و) شـنبه  ( شـروع هفتـه    موضوع چهارم تفـاوت   

ایران برحسـب محـل کـار، تعطـیالت آخـر هفتـه ممکـن اسـت یـک، یـک و نـیم ویـا دو روز باشـد و                               

ــه  ــه، پنجشــنبه و جمع ــل جمع ــای تعطی ــه و شــنبه  ،روزه ــا جمع ــاتر شــرکت ( ی ــواًل در دف ــای  معم ه
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 بـرای هریـک     کـافی  انعطـاف    قابلیـت  بایـد    ی تقـویم و سررسـید فارسـی       هـا افزار  نـرم . باشد  می) خارجی

 قابـل ذکـر دیگـر در مـورد هفتـه ایـن اسـت کـه در ایـران بـر                      ٔهنکتـ .  داشته باشند   را های فوق   از حالت 

هــا متــداول  گــذاری هفتــه هــای ســال و شــماره خــالف بســیاری از کشــورهای غربــی شــمارش هفتــه 

  .ّول سال وجود ندارد أهبه همین دلیل ضوابط مدّون و رسمی در مورد تعیین هفت. نیست

افزارهای فارسی که با هفته، تقویم و تاریخ سر و کار دارند باید بتوانند روز اول  نرم )۱۱ ضابطٔه

یک، ( خود را شنبه و پایان هفته را هریک از روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ٔههفت

 .در نظر بگیرند) یک و نیم یا دو روز

  

  گذاری نام  )۲-۲-۴ 

ــتیبانی از    ــه پش ــه در زمین ــری ک ــوع آخ ــام    موض ــاربرد ن ــتیبانی از ک ــت دارد، پش ــی اهمی ــوم فارس ب

ــام    ــام کــاربر، ن ــه ن ــرای اقــالم مختلــف از جمل ــه مــدیریت  ســندفارســی ب ــوط ب ها و ســایر اقــالم مرب

المللـی و یـا        در بسـیاری از مـوارد ممکـن اسـت قراردادهـای بـین              . اسـت  ، شـبکه و اینترنـت     هـا   پرونده

ــدو ــی و مح ــرمدطّراح ــترهای ن ــام یت بس ــزاری، ن ــذا اف ــه گ ــه زیرمجموع ــالم را ب ــی از اق ای از  ری برخ

افزارهـای    شـود کـه نـرم       در ایـن حالـت توصـیه مـی        .  محـدود نماینـد    )ASCII(  َاسکی بیتی  جدول هفت 

  . را پشتیبانی نماینداسکی های  فارسی امکان نسبت دادن نام دّوم یونیکدی به این قبیل نام

در ایــن مــورد اغلــب . محــدود اســتی اســک ٔهبــه عنــوان نمونــه نــام کــاربر در لینــوکس بــه یــک رشــت

شـرح نـام کـاربر را بـه عنـوان نـام کامـل کـاربر فـرض کـرده و حـروف مجـاز در                           های گرافیکی     محیط

 ، خـادم  ،نـام رایانـه   جملـه   هـای مختلـف دیگـر از          این امـر بایـد نـام      . دهند  گسترش می  یونیکدآن را به    

  . را پوشش دهد و غیرهاسناد
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مراتبـی    هـای سلسـله      اجـزای نـام    ٔه جداکننـد  ٔهری مطـرح اسـت، نویسـ      گـذا    دیگری که در مورد نام     ٔهنکت

هـا بایـد طـوری انتخـاب شـود کـه در                اجـزای نـام    ٔه جداکننـد  ٔهنویسـ . ها است   نام) extension (ٔهو دنبال 

/ خـط مایـل   ( متـداول  ٔه خوشـبختانه جداکننـد  .کننـده نباشـد   معنـی و گـیج   متن راسـت بـه چـپ بـی        

هــای    اســت و مشــکل بــالّقوه ممکــن اســت در جداکننــدهاز ایــن نظــر قابــل قبــول )U+002Fبــا کــد 

  .خاص در کاربردهای خاص بروز کند

 دنبالـه    و خوانـایی   مشـکالتی بـرای نمـایش     هـای اسـتاندارد اسـکی هسـتند،           با توجه بـه اینکـه دنبالـه       

کــردن دنبالــه یــا   مفیــد اســت کــه امکــان پنهــانبــه همــین دلیــل. بــرای نــام فارســی متصــور اســت

ـ             بهتـرین حالـت، بـی      .یـب ویـژه وجـود داشـته باشـد         نمایش آن با ترک     ٔهنیـاز کـردن نـام از وجـود دنبال

 . استاسکی

بخشــی از  .وجــود دارد) URL(هــای اینترنــت  نظیــر ایــن مشــکل در مــورد پیشــوند پروتکــل در آدرس

 فعـاًل بـرای حـل ایـن     . مطـرح گردیـده اسـت   )IDN(هـای جهـانی دامنـه      این مشکل در اسـتاندارد نـام      

  .بنیادی و مطلوب وجود نداردمشکل راه حل 

افزارهای فارسی باید امکان تعیین نام فارسی برای اقالمی که با آنها سر و کار  نرم )۱۲ ضابطٔه

 .دارند را فراهم نمایند

اشد ولی با امکانات بسترهای فعلی این امر ممکن است فعاًل به طور کامل عملی نب

  .بسترها باید در جهت تحقق این امر توسعه یابند
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 میانای کاربرزبان در ترکیب دو   )۲-۳ 
ایـن امـر    . شـده بـه فارسـی هسـتند          ترجمـه  میانـای کـاربر   افزارهـا فاقـد       در حال حاضر بسیاری از نـرم      

 آنهـا   ٔهتـر از آن هسـتند کـه ترجمـ           افزارهـا تخصصـی     بعـالوه، برخـی نـرم     . تا مدتها ادامه خواهد داشـت     

دن ارتبــاط دارد، لــزوم شــ آوری و جهــانی همچنــین بــه دالیلــی کــه بــه فــّن.  صــرفه و عملــی باشــدبــا

  . کاربرد زبان انگلیسی در موارد متعددی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

ای فارســی، عمــاًل بــا یــک  شــود کــه در عمــل بــه جــای یــک محــیط رایانــه عوامــل فــوق موجــب مــی

تفــاوت جهــت نوشــتار . ســر و کــار داشــته باشــیم) عمــدتًا انگلیســی( فارســی التــین ٔهمحــیط دو زبانــ

 گزینگـان بـه عنـوان نمونـه، نـوار         . کنـد   هـایی را در ایـن ترکیـب ایجـاد مـی             ن، دشـواری  فارسی و التـی   

)menubar (را در نظر بگیرید .  

هــای آن بایــد مشــخص و  و انتخــابگزینگــان گرافیکــی، مکــان نــوار  میانــای کــاربربــر اســاس اصــول 

از . ن را بدهـد   ثابت باشد تـا بـه کـاربر امکـان فراگیـری مکـان آن و دسترسـی سـریع و انعکاسـی بـه آ                         

بـه همـین دلیـل بـه نظـر          .  مـتن و جهـت قرائـت آن عامـل مسـّلط اسـت              گزینگانطرف دیگر، در نوار     

 بـه آن تعلـق      گزینگـان  بایـد تـابع جهـت زبـانی باشـد کـه مـتن نـوار                  گزینگـان رسد که جهت نوار       می

یـه سـمت    ال  بایـد راسـت بـه چـپ بـوده و از منتهـی             گزینگـان   افـزار فارسـی ایـن         یعنی برای نـرم   . دارد

بایـد چـپ بـه راسـت بـوده و           گزینگـان   افـزار التـین       راست پنجره شروع شود در حـالی کـه بـرای نـرم            

افزارهـا فارسـی و برخـی التـین           در محیطـی کـه برخـی نـرم        . الیـه سـمت چـپ شـروع شـود           از منتهی 

  . کند  را نقض میمیانای کاربرباشند، این امر ثبات مکان عناصر متناظر در 

شـود کـه بـه منظـور حفـظ همـاهنگی و ثابـت نگـاه داشـتن مکـان عناصـر                          مـی  در این حالت توصـیه    

 ۱۶»گزینگــاننــوار « و ۱۵»پیمــایشنــوار «ماننــد (عمــده و پــر مصــرف جهــت عناصــر محــل و متنــاظر، 
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کـه جهـت محـیط      افزارهـای مختلـف تـابع یـک جهـت واحـد                در نـرم   )که دائمًا مورد استفاده هسـتند     

هــا را  هــا و محــاوره تــر کــه معمــواًل محتویــات پنجــره و عناصــر کــم مصــرف شــود باشــند خوانــده مــی

میانـای  ایـن امـر بـه تفکیـک عناصـر           . مـتن باشـند   ) یـا محلـی   ( تابع جهت موضـعی      ،دهند  تشکیل می 

  . مشخص شده است ۵فصل   در  برای هریک از عناصرکاربر
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میانای  متن در صرعن ۳ فصل

 کاربر

 های متن فارسی ویژگی  )۳-۱ 
هـای التینـی از جملـه انگلیسـی بسـیار آشـکار و بـدیهی         های مهم زبان و خـط فارسـی بـا زبـان        اوتتف

. هـای مهـم آن بـا عربـی اسـت            یکـی از مشـکالت پشـتیبانی زبـان و خـط فارسـی درک تفـاوت                . است

افزارهــای فارســی ایجــاد  هــای فارســی و عربــی، مشــکالتی را بــرای نــرم  تــوجهی بــه تفــاوت ایــن کــم

  . کند می

خـط فارسـی بـر اسـاس الفبـای عربـی گسـترش          . هـای هنـد و اروپـایی اسـت          فارسی یکی از زبان   زبان  

و  سـامی    ٔههـای بـا ریشـ       یافته و بنـا بـر ایـن بسـیاری از خصوصـیات نوشـتاری آن مشـابه سـایر زبـان                     

فارســی کــه در آن مشــابهت بســیاری نیــز بــه و زبــان  خصوصــّیات بــارز خــّط .مخصوصــًا عربــی اســت

  :خانوادٔه خود دارد عبارتند از ها و خطوط هم زبان

اعـداد و عبـارات ریاضـی از        . مانند عربی، جهـت اصـلی نوشـتار فارسـی از راسـت بـه چـپ اسـت                   - ۱

زبـان، تأکیـد      هـای عـرب     تفـاوت زبـان فارسـی بـا بسـیاری از بـوم            . شوند  چپ به راست نوشته می    

ــددی،      ــات ریاضــی، ع ــًا در ترکیب ــت؛ مخصوص ــه چــپ اس ــت راســت ب ــر فارســی روی جه کمت
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ــاجــدا ــق    . ول و نموداره ــران طب ــا در ای ــداول بســیاری از نموداره ــه، جهــت مت ــوان نمون ــه عن ب

  .جهت مختصات دکارتی است که جهت مثبت محور افقی آن از چپ به راست است

صـرف  (شـوند و شـکل حـروف         التـین جـدا از هـم نوشـته مـی          ) نـویس   غیـر دسـت   (حروف مـتن     - ۲

در حـالی  . ثابـت اسـت   ) جـاور چـه باشـند     نظر از اینکه در کجای کلمـه قـرار گیرنـد یـا حـروف م               

ــه صــورت پیوســته و ســرهم نوشــته مــی   کــه  ــی، کلمــات فارســی ب ــد عرب شــوند و شــکل  مانن

 .نوشتاری هر حرف بستگی به جایگاه آن در کلمه و حروف اطراف آن دارد

الخــط جدانویســی متعــارف در مــتن التــین، اســتفاده از یــک شــکل ترکیبــی بــه جــای  در رســم - ۳

معمـواًل اختیـاری بـوده و جنبـٔه زیبـایی دارد؛            ) شـود   ه لیگـاتور نامیـده مـی      کـ (چند حرف مجاور    

 در حــالی کــه در زبــان فارســی برخــی لیگاتورهــا  )  حــروفبــه جــای   لیگــاتورماننــد(

شـود کـه خـدمات ویـرایش و نمـایش              بـه همـین دلیـل توصـیه مـی          .اجباری هسـتند  ) مانند ال (

 .ا به خوبی لیگاتورها را پشتیبانی کننده های بستر در تمامی حالت متن موجود در محیط

مورد استفاده در اولین حرف اولین کلمه هر جمله، (حروف متن التین به دو شکل حروف بزرگ  - ۴

و کوچک هستند؛ در حالی که در زبان فارسی ) اولین حرف اسامی خاص و حروف اختصاری

 .حروف بزرگ و کوچک با تعبیری شبیه التین وجود ندارد

ــی - ۵ ــد عرب ــاری در  همانن ــاتوری اجب ــا شــکل لیگ  فارســی شــکل ترکیبــی حــرف الم و  خــّط، تنه

ــا پایــ   ــروف ب ــی  ٔهح ــف یعن ــت » أل أل «، »ال ال « ال ــره اس ــای   .  ۱۷و غی ــورد لیگاتوره ــا در م اّم

لیگاتورهــای اختیــاری در . هــای محسوســی بــین فارســی و عربــی وجــود دارد اختیــاری، تفــاوت

  :عبارتند ازترین آنها  متداولفارسی کمتر از عربی مرسوم هستند و 

                                                      
اسـتفاده از یـک شـکل ترکیبـی اسـت،           ) فتحـه + ماننـد تشـدید     (هـای مرکـب       ترین راه اسـتقرار صـحیح ِاعـراب         از آنجا که ساده    17

  . شود های لیگاتوری اشتباه گرفته می ها گاهی با شکل های همنشینی اعراب شکل
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ــ • . خصوصــًا لیگــاتور س، ش، ص، ض بــا ی قبــل از یــای آخــر کلمــه مٔهلیگــاتور دندان

  : مانند

  . و المالفحروف کاف و گاف با حروف لیگاتور  •

  وسط با ر، ز، ژ و نٔهلیگاتور دندان •

  :در مقابل، لیگاتورهای عربی زیر در فارسی مطلوب نیستند - ۶

 :  مانند .لیگاتور الم و میم •

 :  مانند .لیگاتور میم و الف •

  :  مانند.  اّول با یجایگاههای کوتاه و ف و ل در  لیگاتور دندانه •

 : مانند .های دیگر با حروف ج، ح، خ لیگاتور الم، میم و دندانه •

 لیگاتورهـای سـه حرفـی ماننـد ترکیبـات س، ش، ص، ض، بـا مـیم و الـف، الم                       ٔهکلی •

  .و میم با ج، ح، خ و غیره

 نام دارند، فقط در (accent)نشینند و آکسان  که در برخی زبانهای التین روی حروف میعالئمی  - ۷

موارد بسیار خاص و روی حروف کاماًل مشخص و محدودی کاربرد دارند و به همین دلیل ماهیت 

های متن فارسی ممکن است تقریبًا روی هر حرفی  ها و اعراب مستقلی ندارند؛ در حالی که مصّوت

این امر خود موجب دو تفاوت .  از نظر ارزش معنایی معادل حروف صدادار التین هستندبنشینند و

 :است

ــه هنگــام حروفچینــی حــروف آکســان دار، از یــک   اول اینکــه در قلــم • هــای التــین ب

ــکل  ــده  (glyph)ش ــرهم ش ــان    (composed) س ــالوه آکس ــه بع ــرف پای ــه از ح در ( ک
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هــای فارســی  الی کــه قلــمدر حــ. شــود، اســتفاده کننــد تشــکیل مــی) محــل مناســب

فاقد ایـن اشـکال سـرهم شـده هسـتند و قـراردادن اعـراب در محـل مناسـب توسـط            

شـود کـه خـدمات نمـایش           بـه همـین دلیـل توصـیه مـی          .پـذیرد   افـزار انجـام مـی       نرم

هـا از نشـاندن اعـراب در مکـان            هـای بسـتر در تمـامی حالـت          متن موجود در محـیط    

 .مناسب پشتیبانی کنند

م ویرایش در متن التین، حرف پایه و آکسان معمواًل به طور مستقل دوم اینکه هنگا •

روی ) های(قابل ویرایش نیستند ولی در متن فارسی و عربی معمواًل حرف پایه و اعراب

شود که خدمات ویرایش   به همین دلیل توصیه می.اند آن مستقل از هم قابل ویرایش

انتخاب و یرایش اعراب را به روشی ها  های بستر در تمامی حالت متن موجود در محیط

  .مناسب پشتیبانی کنند

ــاه  مصــّوت - ۸ شــوند  معمــواًل در فارســی نوشــته نمــی ) U+064F، ُا U+0650، ِا U+064Eَا (هــای کوت

ــراب     ــورت ِاع ــه ص ــوند ب ــته ش ــه نوش ــامی ک ــرار  ) Floating Marks (و هنگ ــروف ق ــه روی ح ب

   .گیرند و از خود عرض مستقل ندارند می

ــایر   - ۹ ــین س ــراباز ب ـّ       ِاع ــدید  ــا تش ــی، تنه ــداول در عرب ــای مت ــتح ًا  ) U+0651(ه ــوین ف و تن

)U+064B ( بــر . گیرنــد در فارســی متــداول هســتند و بقیــه بــه نــدرت مــورد اســتفاده قــرار مــی

الخــّط معمــواًل  هــای کوتــاه، نوشــتن تشــدید  و تنــوین فــتح بــرای صــّحت رســم  خــالف مصــّوت

 .الزم است

ـّ     -۱۰ در زبـان  . هـای دیگـر در فارسـی بـا عربـی متفـاوت اسـت        ابو اعـر ) U+0651(ترکیـب تشـدید 

بنـا  . گذارنـد نـه روی حـرف    عربی اگـر حـرف مشـّدد اعـراب بپـذیرد، اعـراب را روی تشـدید مـی              
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ِـّ نمـایش داده مـی        در زبـان فارسـی هـر دو اعـراب     . شـود  بر این حرِف مشّدِد مکسـور بـه شـکل 

ـّحرف مشدد مکسور به  شوند و روی حرف پایه گذاشته می   .شود ِ نمایش داده می شکل 

ــر -۱۱ ــافهٔهکس ــه  :  اض ــوم ب ــات مخت ــت «در کلم ــان حرک ــای بی ــواًل از  »ه ــاف، معم ــت مض ، در حال

ایـن عالمـت بـرای      . شـود   اسـتفاده مـی   )  شـبیه همـزه    ٔهشـد    کوتـاه  اییـ (»  «عالمتی بـه شـکل      

 .گوینـد   نیـز مـی   » یـای ُمـَرخَّم   «رود و بـه آن        بـه کـار مـی     » ی«اشاره به تلفـظ صـامت میـانجی         

ـ «این عبـارت را بـه صـورت         »  من ٔهخان«: مانند بـه دلیـل کـاربرد      . نویسـند   نیـز مـی   »  مـن  ی  هخان

و شــباهت آن بــه همــزه، در » هــای بیــان حرکــت«اختصاصــی ایــن عالمــت بــه همــراه حــرِف  

 بــاال ٔه همــزٔه جدیــد بــه یونیکــد صــرف نظــر شــده و نویســ ٔه از افــزودن نویســ۶۲۱۹اســتاندارد 

U+0654ٔهدر نتیجــه تفســیر نویســ. رود ر مــی بــرای ایــن عالمــت بــه کــا U+0654 در متنــی کــه 

 :به زبان فارسی باشد، به شکل زیر گسترش یافته است

ــ  ــی، نویس ــد فارس ــتن یونیک ــزٔهدر م ــاال ٔه هم ــال U+0654 ب ــه دنب ــاز اســت و U+0647   ه ب  مج

ــکل    ــه ش ــایش ب ــام نم ــی آن    » «هنگ ــوم پردازش ــده و مفه ــایش داده ش ــه نم ــرف پای روی ح

ــر ــادل کس ــأهمع ــد (فه  اض ــه. اســت) U+0650ک ــین کلم ــه  همچن ــه ب ، U+0647 ،U+200Cای ک

U+06CCــه    خــتم مــی  خــتم شــود و در ایــن U+0647 ،U+0654شــود، معــادل آن اســت کــه ب

اگــر کــاربردی بخواهــد بــه طــور خودکــار  . دارد اضــافه ٔهحالــت مفهــوم پردازشــی معــادل کســر

هـای بیـان   «ات مختـوم بـه    فارسـی اضـافه کنـد بایـد بتوانـد کلمـ        ٔهکسره بـه انتهـای یـک کلمـ        

  .  به جای کسره استفاده کندU+0654را تشخیص داده و از » حرکت

سـازی و سـاختار دسـتوری بـه           هـای واژه     هنـد و اروپـایی دارد و از نظـر روش           ٔهزبان فارسی ریشـ    -۱۲

ــان ــن زب ــا شــباهت دارد ای ــاربرد واژه  یکــی از مهــم. ه ــر، ک ــن ام ــایج ای ــرین نت ــب و  ت ــای مرّک ه

ــوند ــوندها و پس ــد  پیش ــاربرد ندارن ــی ک ــه در عرب ــی . ها اســت ک ــن موضــوع ویژگ ــایی را در  ای ه
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ــم ــی  رس ــاد م ــّط فارســی ایج ــدارد   الخ ــود ن ــی وج ــه در عرب ــد ک ــزای واژه. کن ــب،  اج ــای مرّک ه

تــر از   ایــن اجــزا بســیار کــمٔهشــوند ولــی فاصــل پیشــوندها و پســوندها معمــواًل جــدا نوشــته مــی

ــل ــت    واژهٔهفاص ــتقل اس ــای مس ــد . ه ــدا کنن ــزای ؤهج ــی ٔهاژ اج ــازی « ترکیب ــله مج ــا » فاص ی

ــیم« ــله ن ــی» فاص ــده م ــتاندارد   نامی ــق اس ــود و طب ــی  ]ISIRI-6219[ ۶۲۱۹ش ــه کنترل ــا نویس  ب

U+200Cــم.شــود  یونیکــد مشــخص مــی ــتن موجــود در    قل هــای فارســی و خــدمات نمــایش م

ــیط ــب واژه   مح ــایش مناس ــد نم ــتر بای ــای بس ــی     ه ــه کنترل ــا نویس ــه در آنه ــی ک ــای ترکیب ه

U+200Cــد وجــود د ــأمین نماین ــوالی اجــزای واژٔه   . ارد را ت ــه نمــایش مت ــر اســت ک ــه ذک الزم ب

  .کند فاصلٔه اجزای آن نتیجٔه نا زیبایی ایجاد می) غالبًا افزایش(ترکیبی بدون اصالح 

هـا و ضـمیرها حالـت مـذکّر، مؤنـث و خنثـی              هـا، در زبـان فارسـی نـام          بر خالف بسیاری از زبـان      -۱۳

ایــن امــر تولیــد پویــای عبــارات را .  وارد شــده از عربــیهــای ندارنــد؛ مگــر در مــورد برخــی نــام

  .سازد ها مانند فرانسه، آلمانی و عربی می تر از بسیاری از زبان ساده

 وجـود نـدارد؛ مگـر    ۱۸هـای دیگـر، در زبـان فارسـی حالـت مثّنـی       بر خالف عربی و برخی از زبـان   -۱۴

 .های وارد شده از عربی در مورد برخی نام

ــین  -۱۵ ــه اســ(اغلــب حــروف الت شــوند و  روی خــط کرســی نوشــته مــی ) y، و g ،j ،p ،q ،Qتثنای ب

ــه زیــر خــط کرســی تجــاوز نمــی  ــه زیــر خــط کرســی تجــاوز  . کننــد ب حــروف معــدودی کــه ب

در حـالی کـه مـتن فارسـی     . کننـد  کنند نیز فضای کمـی را در زیـر خـط کرسـی اشـغال مـی                 می

تنـوع ارتفـاع حـروف      به فضای بسـیار بیشـتری در زیـر خـط کرسـی نیـاز دارد و بـه طـور کّلـی                        

هــم در بــاال و هــم در زیــر خــط کرســی ) هــا و ســرکش مخصوصــًا بــا توجّــه بــه نقطــه(فارســی 

 .گردد  این امر با اضافه شدن اعراب به متن تشدید می.بسیار بیشتر از التین است

                                                      
 .گیرند  عدد را به عنوان حالت سومی جدای از مفرد و جمع در نظر می۲ا مانند عربی تعداد ه برخی زبان 18
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 و در ۱۹ خوانــایی قابــل قبــولی دارد(Mono-space)عــرض  در مــتن التــین قلمــی بــا حــروف تــک -۱۶

عـرض در فارسـی       آن بسـیار متـداول اسـت؛ در حـالی کـه قلمـی بـا حـروف تـک                   مواردی کاربرد   

و خوانـایی   ) هـا   فاصـله و مصـوت      بـا توجـه بـه لیگـاتور اجبـاری ال، نـیم            (تقریبًا غیر ممکـن اسـت       

ــدارد ــان فارســی، تنهــا بــه اجبــار محــدودیت ابزارهــا در   . قابــل قبــولی ن چنــین قلمهــایی در زب

افزارهـای جهـانی نبایـد        بـه همـین دلیـل نـرم       .  اسـت  مقاطعی رواج یافته و سپس منسـوخ شـده        

 .عرض متکی باشند به وجود قلم تک

ها  ها برای خوانایی همواره نیاز دارند اما در فارسی برخی واژه های التین به فاصلٔه بین واژه واژه -۱۷

مانند . (بدون وجود فاصله هم خوانا هستند؛ مخصوصًا اگر تشکیل یک عبارت مصطلح را بدهند

این ویژگی باعث شده که بسیاری از کاربران ) »خورد» «و» «زد«: که سه کلمه است» ردزدوخو«

هایی  همین امر دشواری. ها را به غلط به یکدیگر بچسبانند به هنگام تایپ متن فارسی، برخی واژه

 .کند را در پردازش متن ایجاد می

ــروف       -۱۸ ــرکش در ح ــود س ــین وج ــروف ر، ز، ژ، و واو و همچن ــه ح ــود دنبال ــاف و  وج ــاف و گ ک

هـا، و همچنـین کمتـر بـودن انـدازه طبیعـی فاصـله         متداول بودن ترکیـب ایـن دو حـرف در واژه     

 را نسـبت بـه      )Kerning (نشـینی حـروف      هـم  امکـان هـا در فارسـی، نیـاز بـه پشـتیبانی              بین واژه 

شـود کـه خـدمات نمـایش مـتن موجـود               بـه همـین دلیـل توصـیه مـی          .سـازد   التین شدیدتر می  

 .نشینی حروف پشتیبانی کنند ها از هم بستر در تمامی حالتهای  در محیط

چـین اسـت؛ در حـالی         تـرین حالـت ترازبنـدی سـتون مـتن، حالـت چـپ               در متن التین متـداول     -۱۹

کــه در زبــان فارســی بــه دلیــل کشــش پــذیری اتصــاالت حــروف، ســتون مــتن تــراز شــده از دو 

                                                      
تفاوت عـرض حـروف التـین شـدت کمتـری از فارسـی دارد و در مـواردی کـه تفـاوت زیـاد اسـت، از طریـق اسـتفاده مناسـب                                   19

 .یابد  اثر این اختالف تخفیف می(serif)های انتهایی  از زائده
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ــه همــین دلیــل نــرم.تــر اســت ســو بســیار متــداول تاری کــه امکــان تعیــین افزارهــای ویراســ  ب

هنــد بایــد مــتن تــراز شــده از دو ســو را نیــز عــالوه بــر مــتن   ترازبنــدی مــتن را بــه کــاربر مــی

 .چین پشتیبانی کنند چین و راست چین، وسط چپ

در متن التین برای تـراز کـردن مـتن روی عـرض یـک سـطر بیشـتر از تغییـر فاصـله کلمـات و                            -۲۰

ــزایش فا  ــار از اف ــا در صــورت اجب ــواًل تنه ــی  درصــله حــروفمعم ــتفاده م ــات اس ــود؛ در   کلم ش

حالی که در زبان فارسی معمـواًل بیشـتر از کشـش اتصـاالت حـروف بـرای تـراز کـردن اسـتفاده                        

ــامطلوب اســت شــود مــی ــه معنــای افــزایش فاصــله  .  و افــزایش فاصــله کلمــات ن ایــن کشــش ب

سـتاری  افزارهـای ویرا     بـه همـین دلیـل نـرم        .حروف ضمن حفـظ اتصـال آنهـا بـه یکـدیگر اسـت             

 بایــد تــراز مــتن بــا کمــک هنــد کــه امکــان تعیــین ترازبنــدی مــتن از دو ســو را بــه کــاربر مــی

 بـرای تـأمین ایـن امـر         .را نیـز پشـتیبانی نماینـد      ) یـا افـزودن کشـیده     (کشش اتصـاالت حـروف      

هـای بسـتر در تمـامی     شـود کـه خـدمات ویـرایش و نمـایش مـتن موجـود در محـیط              توصیه می 

را نیـز پشـتیبانی     ) یـا افـزودن کشـیده     (ک کشـش اتصـاالت حـروف        هـا تـراز مـتن بـا کمـ           حالت

افزارهـای    شـود کـه نـرم       توصـیه مـی   ) OpenType(تایـپ     هـای ُاپـن     مخصوصًا در مورد قلـم    . نمایند

 [OpenType] .تایپ را نیز پشتیبانی کنند  ُاپنJSTFپایه جدول 

 . دمخصوص زبان فارسی هستند و در عربی وجود ندارن) پ چ ژ گ(برخی حروف  -۲۱

و الــف ) الــف همــزه پــایین(» إ«برخــی حــروف عربــی در فارســی مــورد اســتفاده ندارنــد ماننــد   -۲۲

ــه(مکســوره  ــد  در کلم ــی » موســی«ای مانن ــرض م ــان فارســی ف ــه  در زب در آخــر » ی «شــود ک

شـود، نـه یـک حـرف جداگانـه یـا الفـی کـه بـه              کلمه، یای فارسی است که مانند الف تلفـظ مـی          

تـوان بـه اشـعار متعـددی کـه تلفـظ حـرف                ی سند این موضـوع مـی      برا. (شود  شکل یا نوشته می   

 .)کنند مراجعه کرد قلب می» یا«آخر موسی را به حرف 
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. بــین فارســی و عربــی متفــاوت اســت) دو حــرف کــاف و یــا(شــکل ظــاهری بعضــی از حــروف  -۲۳

ری ادهـد و سـعی داشـته از کدگـذ     استاندارد یونیکد کـه بـه شـکل ظـاهری حـروف اهمیـت مـی          

ــتن بگ ــان م ــن حــروف نویســه زب ــرای ای ــزد، ب ــاوتی را مخصــوص فارســی   ری ــای متف و اردو و (ه

 .تعریف کرده است) غیره

 هزارگــان در عــدد نویســی فارســی و عربــی ٔهاعشــاری و جداکننــد زبرخــی ارقــام فارســی و ممّیــ -۲۴

نیـز بـه دلیـل      ) بـه همـراه اردو    (همچنـین در اسـتاندارد یونیکـد ارقـام فارسـی            . متفاوت هسـتند  

هــای  ، بــا نویســهپــذیری رفتــار جهــتهــایی در  تفــاوت و ری بعضــی از ارقــامتفــاوت شــکل ظــاه

روش و جهـت متعـارف ترکیـب برخـی اعـداد و عالئـم               . انـد   متفاوت بـا عربـی کـد گـذاری شـده          

  . نیز در فارسی با عربی متفاوت است

 های قلم فارسی ویژگی  )۳-۲ 
اسـت، بسـیاری از     ) Arabic Script( عربـی    اسـاس خـطّ    کـه نوشـتار زبـان فارسـی بـر          با توجه بـه ایـن     

هــای قلــم فارســی بــا  تفـاوت .  مشــابه عربــی اســت و در نتیجــه قلـم فارســی خصوصـیات خــط فارســی 

ــ   ــیاق خّط ــبک و س ــتر در س ــی بیش ــایی    عرب ــروف خودنم ــی از ح ــاهری برخ ــکل ظ ــرم و ش اطی و ف

. باشـد   هـای فارسـی و عربـی مـی           زیباشناسـی بـین قلـم      ٔهاین امر نمایانگر نـوعی تفـاوت سـلیق        . کند  می

ـ  ــ    ه همــین دلیـل بســیاری از قلــم ب زیبــا جلــوه  ی نـا هـای عربــی از دیـد کــاربران ایرانــی نامـأنوس و حّت

عربـی در فارسـی نیـز بسـیار متـداول هسـتند و جـزء زیبـاترین                  هـای     قلـم البتـه برخـی از      .  دنـ کن  می

  ).مانند قلم لوتوس شرکت الینوتایپ که طرحی عربی است(شوند  های چاپی محسوب می قلم
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میانای  در  کاربر ایرانی هماهنگی نداشته باشندٔههای عربی که با سلیق  قلماز کاربرد )۱۳ ضابطٔه

 . کنید پرهیزکاربر

  .شود  متداول در ایران نمیهای عربی قلماین امر شامل متن عربی و 

     

  مقایسه قلم فارسی با التین  )۳-۲-۱ 

ـ   هـای مهمـی دارنـد کـه ایـن امـر مـی              های التین تفـاوت     های فارسی و عربی با قلم       قلم د اشـکاالتی   توان

بــه همــین دلیــل در اینجــا بــه .  پدیــد آوردمیانــای کــاربررا در انتخــاب قلــم و انــدازه و ســبک آن در 

هـای التـین در مقایسـه بـا فارسـی پرداختـه و بـه مشـکالت                    بررسی اجمـالی برخـی خصوصـیات قلـم        

  :کنیم  اشاره می و راه حل آنهاموجود

دی کـه میـان خـط کرسـی و دو خـط مـوازی               های متعارف التـین بیشـتر از خطـوط مـوازی عمـو              قلم

هـای فارسـی تنهـا یـک خـط واضـح کرسـی                در مقابـل در قلـم      .شـوند   گیرد تشـکیل مـی      افقی قرار می  

به راحتی قابـل تشـخیص اسـت و تنـوع بیشـتری در حرکـت قلـم و شـکل و عـرض و ارتفـاع حـروف                             

  :دهد  حروف متن التین و فارسی را نشان میٔههای زیر نمون شکل. خورد به چشم می
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هـای    امـا در قلـم    . کننـد   در هر دو قلم فارسی و التین برخـی حـروف بـه زیـر خـط کرسـی تجـاوز مـی                      

وجـود نقطـه و     . فارسی تعداد و مقـدار ایـن تجـاوز بـه زیـر خـط کرسـی بسـیار بـیش از التـین اسـت                         

 بیشـتری در بـاال و   ٔهحاشـی  هـای فارسـی   در قلـم شـود کـه    باعـث مـی   اعـراب در بـاال و پـایین حـروف    

  .ین سطر مورد نیاز باشدپای

 قلـم برحسـب ارتفـاع کـل قلـم تعریـف             ٔهانـداز .  قلـم فارسـی اسـت      ٔه انـداز   مهم این امـر تعریـف      ٔهنتیج

ــر . شــود مــی ــده اســت ایــن تعریــف از دوران حــروف ســربی ب ــه ایــن ترتیــب . جــای مان درشــتی و ب

ــایی ــداز ( پــنط۱۲  فارســی قلــمخوان  Point قلــم مصــطلح در حروفچینــی کــه در انگلیســی  ٔهواحــد ان

تــر از قلــم کمای   ارتفــاع، بــه طــور قابــل مالحظــهتر بــودن قلــم فارســی دربــه دلیــل جــاگیر )گوینــد

 میانـای کـاربر    در    در خوانـا بـودن مـتن مـورد اسـتفاده           توانـد   این امـر مـی    .  است  در همان اندازه   التین

تـر    ن درشـت   مسـاوی قلـم، مـتن التـی        ٔه بـا انـداز     کـه  شـود    شکل زیر دیده مـی     با توجه به  . تأثیر بگذارد 

  . الی بیست درصد استپنج بین این اختالف معمواًل. شود دیده می

  

  

  

تـر از قلـم       بـزرگ  الـی بیسـت درصـد        پـنج  قلـم فارسـی بایـد        مطلوب،برای درشتی و خوانایی     بنابر این   

و بـه دالیـل     (  دشـوار اسـت    میانـای کـاربر    در   سـازی ایـن امـر        با توجّه بـه ایـن کـه پیـاده          .التین باشد 

 ای  بـرای زبـان فارسـی بهتـر اسـت قلـم ویـژه             ،  )شـود   های بعدی توضـیح داده مـی         در بخش  دیگری که 

مــورد اســتفاده در  ســنگ قلــم التــین  هــم و خصوصــیات دیگــر آن خوانــایی درشــتی،تهیــه شــود کــه

  .دباش میانای کاربر
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های فارسی طراحی   از قلممیانای کاربربرای نمایش متن فارسی مورد استفاده در  )۱۴ ضابطٔه

 .ین کار استفاده کنیدشده مخصوص هم

  

التـین  /افزارهـایی کـه امکـان ویـرایش مـتن فارسـی       شـود کـه نـرم     ی قبل نتیجـه مـی       همچنین از نکته  

  .ی قلم فارسی و التین را جداگانه به کاربر بدهند دارند بهتر است که امکان تعیین نوع و اندازه

ــ   دیــده مــی فــوقخصوصــیت دیگــری کــه در شــکل در . م اســتشــود، ضــخامت افقــی و عمــودی قل

ارسـی و عربـی     تـر هسـتند در حالیکـه در ف           عمـودی ضـخیم    های التین خطوط عمـودی یـا تقریبـاً          قلم

 ایــن امــر مالحظــاتی را در مــورد انتخــاب  . افقــی ضــخامت بیشــتری دارنــدخطــوط افقــی یــا تقریبــًا

  . این بخش به آن اشاره خواهیم کردٔهکند که در ادام  سطرهای متن فارسی ایجاد میٔهفاصل

  های قلم فارسی سبک  )۳-۲-۲ 

 هـای مـتن مرسـوم اسـت کـه کلمـات یـا عبـاراتی را                 نمـایی و تمـایز برخـی قسـمت          به منظور برجسته  

هـای التـین      تـرین سـبک     متـداول .  البالی متن با سبکی متفاوت بنویسـند یـا زیـر آن خـط بکشـند                در

و ) Italic(ک و ایتالیــ) Bold(سـیاه  : گیرنـد عبارتنــد از  رار مــیقـ کـه بــرای ایـن منظــور مـورد اســتفاده    

 قلــم اســت و  جــان ســبک ســیاه افــزایش ضــخامتٔهتــرین خصیصــ مهــم). Bold Italic(ســیاه ایتالیــک 

  .مایل بودن آن است)  قلم حرکتیاتئعالوه برتفاوت در جز(ت اصلی خط ایتالیک خصوصّی

هـای فارسـی مرسـوم شـده و           سـازی بـرای قلـم       از زمان ورود صنعت چـاپ بـه ایـران ایـن نـوع سـبک               

ــن ــرای ای ــده  ب ــاس ش ــین اقتب ــبکهای الت ــر از س ــن. اســت  ام ــا ای ــال ســبک ب ــم فارســی   ح ــای قل ه

  .های خاص خود را دارند ویژگی

، ارتفــاع قلــم ســیاه بــیش از هــا  خطــوط مســلط افقــی و وجــود نقطــههــای فارســی بــه دلیــل در قلــم

یــاد دزبیشــتر تمایــل بــه ام  عــرض قلــ در حــالی کــه درقلــم التــین.اســت افــزایش  مســتعدعــرض آن
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 از آنجـا کـه بـا تغییـر سـبک مـتن نبایـد فاصـله سـطرها تغییـر                      .مانـد    ثابت مـی   و ارتفاع آن غالباً    دارد

گـردد تـا فضـای         سـطرها انـدکی بیشـتر اختیـار مـی          ٔه فاصـل   فارسـی  ٔهدر طراحی قلم پایـ    کند، معمواًل   

  .کافی برای تولید سبک سیاه باقی بماند

سـازی ایـن      قـرار گیـرد، چگـونگی شـبیه        دیگری که در مورد سبک قلـم سـیاه بایـد مـورد توجـه                 ٔهنکت

ــر روی  ــردســبک ب ــایشٔهپ ــودن طراحــی نســخ  نم ــود نب ــام موج ــیاهٔه در هنگ ــن .  اســت آن س در ای

ــت ــر محــیط،حال ــا فاصــل   اکث ــار نوشــتن مــتن ب ــا از دوب اســتفاده ) Pixel( تصــویر ٔه افقــی یــک ذرٔهه

 ٔهم فارسـی نتیجـ    کنـد، اّمـا بـرای قلـ          معقـولی ایجـاد مـی      ٔهایـن روش در مـتن التـین نتیجـ         . کننـد   می

  :گردد که توصیه میبه همین دلیل . رضایت بخشی ندارد

 حتمًا قلم  سعی کنید کهشوند،  طّراحی میمیانای کاربرهایی که مخصوص  قلمبرای  )۶ رهنمود

 .آن را نیز طراحی کنیدسبک سیاه 

  

مایــل  ٔهگونــ اســت و بــه جــای آن ســبک مایــل بــه دو در قلــم فارســی ســبک ایتالیــک تعریــف نشــده

ای ســبک   آینــهٔه آن قرینــ در انحــراف خطــوط نســبت بــه امتــداد عمــودیٔهلــو کــه زاویــمایــل بــه ج(

 وجـود   )مشـابه سـبک ایتالیـک التـین اسـت         آن  کـه زاویـه انحـراف       (مایـل بـه عقـب         و )ایتالیک است 

  .دارند

تـر اسـت     مناسـب )بـه جلـو  ( فارسـی و عـاری از کلمـات التـین باشـد، سـبک مایـل                در متنی که کامالً   

الی یکــدیگر باشــند ســبک مایــل بــه عقــب مــورد اســتفاده قــرار  هســی و التــین البــا اگــر مــتن فاراّمــ

 تالشــهایی نیــز بــرای تعریــف ســبکی کــه معــادل ایتالیــک بــرای  کــهالزم بــه ذکــر اســت. گیــرد مــی
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هـایی بـا ایـن سـبک          ، اّمـا قلـم    اسـت   شـده   خوانـده » ایرانیـک «فارسی باشد انجام گرفتـه و ایـن سـبک           

  .نایاب هستند

سـبک مایـل در    .نامنـد   مـی )Oblique( یـا ُابلیـک   )Slant(نت سـلَ تـین، سـبک مایـل را اِ   هـای ال  در قلم

ـ    ولـی ممکـن   نامنـد کـه در خـود التـین کـاربرد نـدارد       مـی ) Back Slant(اسـلنت   کخالف جهـت را َب

 معـادل  فارسـی   )یبـه جلـو  (قلـم مایـل    .الی متن مایـل فارسـی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد       است البه

  .التین استاسلنت تین است و قلم مایل به عقب فارسی معادل سبک الاسلنت  بکسبک 

 قابــل توجــه در مــورد ســبک مایــل فارســی ایــن اســت کــه بــه دلیــل فقــدان خطــوط متعــدد   ٔهنکتــ

هـای التـین موجـود اسـت، برجسـتگی قلـم مایـل در البـالی مـتن فارسـی بسـیار                         عمودی که در قلـم    

ـ    یـا اسـلنت    کمتر از برجستگی قلم ایتالیک     ه بـه ایـن امـر و بـا          ّـ بـا توج  . الی مـتن التـین اسـت       در الب

  :شود توصیه میه به مشکالت تطبیق جهت انحراف قلم مایل ّتوج

 .کنید گرافیکی اجتناب میانای کاربراز کاربرد قلم مایل در در صورت امکان،  )۷ رهنمود

های  دهند باید به سبک افزارهایی که امکان تعیین سبک متن را به کاربر می نرم )۸ رهنمود

  .سازی آنها آگاهی داشته باشند گذاری و معادل  هر زبان و نامتعریف شده در

  

خـط زیـر مـتن در قلـم     .  دیگر در مورد خط کشـیدن زیـر مـتن بـرای برجسـته نمـودن آن اسـت           ٔهنکت

  بـه زیـر خـط کرسـی         التـین  خـط کرسـی اسـت چـرا کـه بـه نـدرت حـروف               التین بسیار نزدیـک بـه       

تـا  شـود     ترسـیم مـی   تـر از خـط کرسـی          خیلـی پـایین   اّما در قلم فارسی خط زیر مـتن          .کنند  تجاوز می 

  .  به خوانایی متن صدمه وارد نشود تداخل نکند و»ر«فی مانند وزیر خط کرسی و حربا نقاط 
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  :به همین دلیل

 در عبارتی که حاوی متن فارسی و )Underlined (»خط کشیدهزیر «کاربرد سبک  )۹ رهنمود

 .شود التین باشد توصیه نمی

خط باید برای هر دو قلم زیر مکان التین،/تن فارسینمایش ترکیب مدر صورت 

  .فارسی و التین یکسان و مطابق مکان مناسب آن برای قلم فارسی باشد

 دیگری که در مورد این سبک بایـد مـورد توجّـه قـرار گیـرد ایـن اسـت کـه کـاربرد ایـن سـبک                             ٔهنکت

شـیدن زیـر یـک      خـط ک  . برای خط کشیدن زیر یک حـرف از کلمـه در زبـان فارسـی نـامطلوب اسـت                  

ــی    ــتفاده م ــانی اس ــواًل در زم ــرف معم ــرم   ح ــه ن ــود ک ــرای     ش ــادل را ب ــرف مع ــد ح ــزاری بخواه اف

ــان ــه  می ــدهایُبرهــایی کــه ب ــا مهــار ) Alt(دگرســاز  کمــک کلی  یــک حــرف وارد ٔه بعــالو)Control(ی

بسـیار متنـوع در     ) فـرود (هـا، ارتفـاع       در زبان فارسـی بـه دلیـل وجـود نقطـه           . شوند، مشخص نماید    می

. خوانـا نیسـت    نمـایش    ٔهپـرد ر خط کرسی و عـرض کـم برخـی حـروف، زیـرخط بسـیار کوتـاه روی                    زی

  . حرف مورد نظر استفاده به عمل آیدٔهگردد که از تغییر رنگ یا زمین در این مورد توصیه می

برای خط کشیدن زیر یک حرف  )Underlined (»خط کشیدهزیر «اربرد سبک  ک )۱۰ رهنمود

 .نامطلوب است
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قتبـاس شـده از التـین، روشـهای دیگـری نیـز بـرای برجسـته سـاختن عبـارتی                     هـای ا   عالوه بر سـبک   

  :شود که عبارتند از در البالی متن فارسی استفاده می

استفاده از عالمت نقل قول و قـراردادن عبـارت داخـل عالمـت نقـل قـول حتـی اگـر نقـل قـولی                             -۱

توسـط بسـیاری از جملـه         رسـمی نـدارد عمـالً      ٔهاین کار با وجـود اینکـه پشـتوان        . مورد نظر نباشد  

  .است  استفاده شده»دستور زبان فارسی« معروفش خانلری در کتابآقای 

ایـن روش   . استفاده از کشیدگی حـروف بـرای افـزایش عـرض عبـارت نسـبت بـه کلمـات مجـاور                      -۲

نــویس مرســوم اســت و درمــتن چــاپی ترازبنــدی شــده کــاربرد محــدودی  بیشــتر در مــتن دســت

  .دارد

. نـویس کـاربرد دارد   روش دیگـری اسـت کـه هـم در مـتن چـاپی و هـم دسـت          تغییر سـیاق قلـم        -۳

بــرای برجســته ســاختن )  نوشــتاریٔهنســتعلیق ســاد( اســتفاده از قلــم تحریــر ،بــه عنــوان مثــال

ــخ     ــم نس ــا قل ــی ب ــالی متن ــارتی در الب ــرعکس(عب ــت ) و ب ــوم اس ــاربرد  . مرس ــن ک ــع ای در واق

ــر در مــتن  ــ مفیــدترین کــاربرد قلــم تحری ــه دلیــل محــدودیت  هــای چــاپی روزّم ــا ب ره اســت، ام

  .است چینی کاربرد محدودی یافته کنونی ابزارهای حروف

   سطرهأه قلم فارسی و فاصلٔهانداز  )۳-۲-۳ 

هـای     قلـم  نسـبت بـه    قلـم فارسـی بـا درشـتی و خوانـایی آن              ٔه انـداز  ٔه رابطـ  ،گونه که اشـاره شـد       همان

از . ن متفـاوت اسـت    هـای گونـاگو     احـی قلـم   حسـب طرّ   ایـن نسـبت بـر     .  اسـت   و ریزتـر   التین متفـاوت  

.  بـیش از التـین اسـت    بسـیار  مـورد نیـاز بـین سـطرهای مـتن فارسـی       ٔهفاصـل حـداقل   نظر ارتفاع نیـز     

تجـاوز بسـیار بیشـتر قلـم فارسـی بـه            فـرود یـا     به دلیل تنـوع ارتفـاع بیشـتر، وجـود اعـراب و              این امر   

  . استها و سرکش و کاله همچنین به دلیل وجود نقطهو  زیر خط کرسی
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 درصــد بــیش از ارتفــاع ســطرهای ۶۰ الــی ۱۵ســطرهای مــتن فارســی بــین  ٔهتیــب، فاصــلبــه ایــن تر

 بیشـتر شـده و اضـافه        در صورتی که مـتن دارای اعـراب گـذاری باشـد ارتفـاع مـورد نیـاز                 . التین است 

  . هم برسد درصد۱۲۰ تا   ممکن استارتفاع

ــ ــبی  ٔهنکت ــاوت نس ــر تف ــراز دیگ ــرود ) Ascender (ف ــی) Descender(و ف ــم فارس ــت قل ــین اس ــا الت .  ب

 هـم ممکـن اسـت       ۵باشـد و تـا بـیش از            مـی  ۲هـای التـین عمومـًا بزرگتـر از             به فرود قلـم    فرازنسبت  

 بـوده و بـه زحمـت        ۲هـای متعـارف فارسـی ایـن نسـبت معمـواًل کمتـر از                  برسد، در حالی که در قلـم      

تـین  ال/ سـطر مـتن فارسـی   ٔه همـین امـر مشـکل دیگـری را در تعیـین فاصـل       . برسـد  ۳ممکن است بـه     

ــی  ــاد م ــد ایج ــد  . کن ــرض کنی ــوع ف ــرای درک موض ــهب ــل ک ــم  ٔه فاص ــک قل ــطرهای ی ــین  س  ۱٫۵الت

فارســی  ســطرهای یــک قلــم ٔهاکنــون فــرض کنیــد فاصــل.  ســانتیمتر باشــد۱٫۱ســانتیمتر و فــراز آن 

ــز  ــانتیمتر اســت۱٫۵نی ــم فارســی حــدود  .  س ــراز قل ــا ف ــرود آن ۰٫۹اّم  ۰٫۶  ســانتیمتر و در نتیجــه ف

  :های زیر را در نظر بگیرید اکنون حالت. سانتیمتر خواهد بود

 سـانتیمتر خواهـد     ۱٫۵ فاصـله سـطرهایش      ، صرفًا التـین بـا قلـم التـین فـوق داشـته باشـیم               یاگر متن 

 ۱٫۵ فاصــله ســطرهای آن هــم ، صــرفًا فارســی بــا قلــم فارســی فــوق داشــته باشــیم یاگــر متنــ. بــود

هـای فـوق روی کرسـی یکسـان قـرار              فارسـی التـین را بـا قلـم         یامـا اگـر متنـ     . سانتیمتر خواهـد بـود    

ــل ــیم فاص ــطرهای آن ٔهده ــراز (۱٫۱ س ــداکثر ف ــرود (۰٫۶) + ح ــداکثر ف ــد ۱٫۷) = ح ــانتیمتر خواه  س

التـین معمـواًل    /با در نظر گرفتن کرسـی یکسـان فاصـله سـطر مـورد نیـاز در مـتن فارسـی                    :  یعنی .شد

  .باشد بیشتر از متن فقط فارسی یا فقط التین می

ه فارسـی التـین اسـت، موضـوع فـوق              بـالقوّ  میانـای کـاربر   تن مـورد اسـتفاده در       با توجـه بـه اینکـه مـ        

  .آورد  پدید میمیانای کاربراحی و انتخاب قلم فارسی مناسب مالحظاتی را در طّر
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  میانای کاربرهای  قلم  )۳-۲-۴ 

هـای    شـوند، بـا قلـم       اسـتفاده مـی   پـردٔه نمـایش      روی   میانـای کـاربر   ای نمـایش مـتن      هایی کـه بـر      قلم

بـه منظـور افـزایش خوانـایی،     . هـایی دارنـد   شـوند تفـاوت   ای کـاربرد چـاپی مصـرف مـی    عـادی کـه بـر   

تـر وبـا ابعـاد اغـراق          تـر هسـتند و اجـزای حـروف آنهـا گشـاده               درشـت   معمـوالً  میانـای کـاربر   های    قلم

  :توجه کنید  نمایشٔهپرددر های زیر  های قلم به عنوان مثال به تفاوت. آمیزی هستند

  

خامت قلـم بـه دلیـل تعـداد محـدود نقـاط موجـود بـرای نمـایش هریـک                     همچنین نمایش تفـاوت ضـ     

ار ی بسـ  میانـای کـاربر   هـای     درنتیجـه اسـتفاده از قلـم بـا ضـخامت ثابـت در قلـم               . از حروف دشوار است   

بــرای ایجــاد برجســتگی در قلــم ســیاه افــزایش الزم در ضــخامت قلــم بــیش از همــین . معمــول اســت

  .های عادی چاپی است افزایش در قلم

د زیبـایی و خوانـایی قلـم         اسـتفاده از تمهیـدات ویـژه بـه منظـور بهبـو              نیـاز بـه     بسیار مهم دیگـر    ٔهتنک

 نقطـه در    ۳۸ تـا    ۲۸بـین    (.دهنـد   ارائـه مـی   پـردٔه نمـایش      کـه نقـاط      است محدودیپذیری   در تفکیک 

هــای   نقطــه در ســانتیمتر بــرای قلــم۵۰۰ تــا ۱۱۰درمقابــل بــیش از  نمــایش ٔهپــردســانتیمتر بــرای 

سـازد وبـه همـین         را بسـیار دشـوار و پرهزینـه مـی          میانـای کـاربر   هـای     قلـم   تولیـد  مـین امـر   ه) چاپی

  .های عادی دارند  تنوعی بسیار کمتر از قلممیانای کاربر ٔههای ویژ دلیل قلم

 هـای    ویژگـی  .کننـد   هـای فارسـی و التـین صـدق مـی            هستند و در مـورد قلـم      عمومی   های فوق  ویژگی

  : فارسی و عربی استمیانای کاربر های  نیز مخصوص قلمیمهم دیگر

 و بــه میانــای کــاربر از دو قلــم فارســی و التــین در کنــار و البــالی یکــدیگر در بــا توجــه بــه اســتفاده

التـین  قلـم    سـطرهای متناسـب بـا        ٔه موجـود بـا فـرض فاصـل        یهـای کـاربر    میانـا احـی اغلـب     دلیل طرّ 

 سـطرهای آنهـا     ٔه شـوند کـه فاصـل      احـی ای طرّ    بـه گونـه     فارسـی  میانـای کـاربر   هـای     الزم است که قلـم    
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هـای متعـارف داشـته        بـه قلـم   نسـبت   فـرود اسـمی کمتـری        های متعارف باشد ومخصوصـاً      کمتر از قلم  

 .هـای التـین باشـد        خـط کرسـی شـبیه قلـم        فـرود آنهـا نسـبت بـه        و   فـراز ارتفـاع    به طوری که     ،باشند

 .دو قلـم خواهـد شـد   در غیر اینصـورت فاصـله سـطرهای مرکـب فارسـی و التـین بیشـتر از هریـک از               

قلـم بـاالتر از خـط کرسـی اسـمی فـرض             احـی   طّر در این حالت ممکن اسـت الزم شـود خـط کرسـی            

  : در شکل زیر نمایش داده شده استروش این مثالی از . زیباتری به دست آیدٔهشود تا نتیج

 

بـه طـور     هـای متعـارف     قلـم  در مقایسـه بـا       بایـد  میانـای کـاربر    فارسـی  های  قلمعالوه بر موضوع فوق،     

  . باشند تا با قلم التین هماهنگ دیده شوندتر  درشتای قابل مالحظه

  ها بندی قلم طبقه  )۳-۲-۵ 

هایی  ها از نظر جزئیات تفاوت بندی این طبقه. شوند بندی می دی طبقههای متعد های التین به گروه قلم

 از بانکهای (Font Substitution)افزارها به هنگام جایگزینی خودکار یک قلم با قلم دیگر  برخی نرم. دارند

خانواده و  نظر از قلم هماند برای جایگزینی قلم مورد  دهاها را در خود جا د بندی قلم اطالعاتی که طبقه

نیز ) OpenType(تایپ  های ُاِپن بندی در داخل قلم  برخی انواع این طبقه.کنند سنخ آن استفاده می هم

  .قابل ثبت است

بـا  .  قابـل اعمـال نیسـتند      باشـد و مسـتقیماً      هـای فارسـی موجـود نمـی         لـم هـا در ق    بندی  گونه طبقه   این

در . بنـدی کنـیم     هـای فارسـی را نیـز طبقـه          این وجود در مواردی الزم یا مفید اسـت کـه بتـوانیم قلـم              

رسـد ایـن امـر موضـوع قابـل پیگیـری              این مورد تاکنون کار قابل ذکری انجام نشده ولـی بـه نظـر مـی               

  .های آتی باشد برای پژوهش

 کــه ،هــای فارســی از یــک جهــت دیگــر نیــز ممکــن اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد بنــدی قلــم طبقــه

 آنهـا و تعیـین      هـای متناسـب التـین       هـای فارسـی بـا قلـم         عبارت است از انتخاب و جفـت کـردن قلـم          
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 اسـت ولـی     ایـن امـر نیـز تـاکنون بـه طـور رسـمی انجـام نگرفتـه                 . هـا اسـت      آن ٔهضریب مناسـب انـداز    

شـود امـا تـاکنون در ایـن مـورد             رایـی و حروفچینـی انجـام مـی        آ  انـدرکاران صـفحه    توسط دسـت     عماًل

  . نشده استمنتشر یننیز پیشنهاد مدّو

حـداقل بـه صـورتی     را هـا  قلـم  در لینـوکس الزم اسـت   ی فارسـی هـا   بـرای کـاربرد قلـم   ،با ایـن وجـود   

ــی طبقــه ــ بســیار کّل ــه  ایــن امــر. یمبنــدی کن ــای  ا درهــ کــاربرد قلــممخصوصــًا ب ــوط کــاربرمیان  مرب

گیرنـد سـه قلـم      کـه در محـیط لینـوکس مـورد اسـتفاده قـرار مـی            میانـای کـاربر   هـای     درقلم. شود  می

ایــن . هــای التــین هســتند  اصــلی از قلــمٔهاســت کــه اســم عــامی بــرای ســه طبقــ ویــژه تعریــف شــده

  :های عمومی عبارتند از  قلم

 : مانندSerifقلم  - ۱

   

  :مانند) Sansیا  (Sans-serifقلم  - ۲

  

 :مانند) Monoیا ( Monospaceم قل - ۳

 
  :پردازیم های فوق در فارسی می یابی هریک از قلم در اینجا به معادل

هـای   مهمتـرین ویژگـی قلـم   . هـای سـنتی چـاپی التـین هسـتند            در واقـع قلـم     (Serif)ریف  قلمهای ِسـ  

طـوط  ه اکثـر خ   هـایی در سـر و تـ         گیرنـد وجـود زائـده       سریف که نام خود را نیـز از همـین ویژگـی مـی             

  .اند شده ها در شکل زیر نمایش داده این زائده.  در حروف بزرگ استعمودی آنها و مخصوصًا
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از نظـر همـین ویژگـی و نیـز حالـت سـنتی              . های سـریف ضـخامت متغیـر قلـم اسـت            ویژگی دیگر قلم  

  . کنیم برای معادل سازی آنها با فارسی اقدام میها،  این قلم

متعارف داشته و با قلمی با ضخامت متغیر های فارسی که طراحی سنتی و  قلم )۱۵ ضابطٔه

 .کنیم فرض می) Serif(سریف های  معادل قلمنگاشته شده باشند را 

    

 قلــم هــای جدیــدتر التــین هســتند و ویژگــی اصــلی آنهــا فقــدان زائــده هــای  ســریف هــای ســن قلــم

 .  قلــم اســت)Stem (ســریف ضــخامت ثابــت جــان هــای ســن ویژگــی دیگــر قلــم. ســریف فــوق اســت

 ترافیــکدر ایــران نیــز بــه تــازگی و بــا پیــدایش قلــم  ،ثابــت ضــخامت جــاندارای ی فارســی هــا قلــم

 .کنیم  استفاده میسریف های فارسی معادل سن  قلم برای تعریفویژگیاز این . اند رواج یافته

های   نگاشته شده باشند را معادل قلمثابتهای فارسی که با قلمی با ضخامت  قلم )۱۶ ضابطٔه

 .کنیم ض میفر) Sans-Serif(سریف  سن
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هـایی هسـتند کـه بـا پیـدایش اولـین ماشـین تحریرهـا مطـرح                     قلـم  (mono-space)عرض    های تک   قلم

هـا     قلـم  خاصـیت ایـن   .  حـروف و عالئـم آنهـا اسـت         ٔهگردیدند و ویژگـی اصـلی آنهـا عـرض ثابـت کلیـ             

ــا آ  ــههــا اکنــون اغلــب در ایــن قلــم. نهــا اســتســاده شــدن کــار ماشــینی ب هــا و ویراســتارهای   پایان

عــرض در فارســی  هــای تــک بــه طــور طبیعــی معـادل واقعــی بــرای قلــم . نویســی کــاربرد دارنــد رنامـه ب

 تولیــد ی متنــیهــا عــرض بــرای پایانــه از زمــان رواج رایانــه در ایــران تعــدادی قلــم تــک. وجــود نــدارد

امـا امـروزه بـه دلیـل        . انـد   بـوده ) Bitmapمـپ    یـا بیـت   ( از نـوع مـاتریس نقـاط         شده اسـت کـه عمومـاً      

عـرض بـرای فارسـی بـه       تـک در واقـع تولیـد یـک قلـم واقعـاً     . انـد  نا و نازیبا بودن منسوخ گردیـده  ناخوا

نشــینند و عــرض از خــود  کــه روی حــروف مــی(و حرکتهــا ) ماننــد الم و الــف(دلیــل ادغــام حــروف 

بــا اســتثناکردن دو مــورد (عــرض   تــکهــای تقریبــًا  ناشــدنی اســت امــا قلــمعمــاًل) کننــد اشــغال نمــی

تولیـد هسـتند ولـی دارای مشـکالت خوانـایی و زیبـایی خواهنـد بـود و بـه همـین دلیـل                         قابـل   ) فوق

  .شود صورت نگرفته است و توصیه هم نمیدر ایران  هم در این زمینه  قابل ذکریتالش

عرض  نباید نیاز به استفاده از قلم تک) یا بومی شده برای ایران(افزارهای فارسی  نرم )۱۷ ضابطٔه

  . وجود چنین قلمی برای زبان فارسی حساب کنندتوانند روی باشند و نمی داشته

کنند متکی   که خود نصب مییعرض کاربردهای خاص مجاز هستند به قلم تک

  . باشند

 

 تایپ فارسی های ُاِپن قلم  )۳-۲-۶ 
ــرای   ــمترکیــب و قالــب مناســب ب ــن  قل ایــن . اســت) OpenType(تایــپ  هــای فارســی در لینــوکس ُاِپ

ــط  ــب توس ــرکتترکی ــای  ش ــافت ه ــی و َا) Microsoft( مایکروس ــه  ) Adobe(دوب ــده و ب ــی گردی طراح
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ویژگــی مهــم ایــن ترکیــب کــه آن را مناســب کــاربرد . صــورت آزاد و عمــومی منتشــر گردیــده اســت

بــر حســب جایگــاه ) Glyph(امکانــات خــوب بــرای تعیــین شــکل ســازد عبــارت اســت از  فارســی مــی

افزارهــای  نــرممتأســفانه  .و پشــتیبانی از مشــروط نمــودن شــکل بــه زبــان اســت ) Character(نویســه 

  .گیرند  مناسبی نمیٔهموجود از امکان مشروط نمودن شکل به زبان بهر

تایــپ  توصــیف قلــم اپــن «ســندتایــپ فارســی بــه  ولیــد قلــم فارســی اپــنبــرای اطــالع از چگــونگی ت 

ــان فارســی  ــرای زب ــن[» مرجــع ب ــپ اپ ــروژه(] ۸۲تای ــوکس فارســی «از ای  پ ــی لین ــم )»طــرح مل  و قل

ـ            . راجعه کنیـد  مضمیمه به آن      تمـام امکانـات متصـور        فـوق شـامل    ٔهالزم بـه ذکـر اسـت کـه قلـم نمون

 .بینـی شـود     هـای فارسـی پـیش        امکانـات تکمیلـی دیگـری نیـز در قلـم           ها و    نویسه  که جا دارد  و   نیست

  :توان به این موارد اشاره کرد  میی که وجود آنها در قلم مفید است،امکاناتاز جمله 

ی کـه ممکـن اسـت در مـتن فارسـی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و                    تـر از عالئمـ       کامل ٔهمجموع •

هـای    ماننـد انـواع خـط تیـره بـا طـول           . هـای خاصـی دارد       ویژگـی  شکل آنهـا در خـط فارسـی       

 مختلف

  بهینه و جامع حروف) kerning(همنشینی  •

   روی حروف پایه ها  اعرابٔه بهین ونشاندنجاگذاری •

  بر حسب جایگاه) Hyphen-Minus U+002D( منها  تیرهٔه نویس شکلتصحیح •

ــای  • ــرّخم در جایگــاه مناســب تشــکیل شــکل مناســب ی ــه ویژگــی . م   )۱-۳  ( از بخــش -۱۱ -ب

  .مراجعه کنید

.  هزارگـان برحسـب ارقـام مـورد اسـتفاده          ٔهانتخاب شـکل صـحیح ممّیـز اعشـاری و جداکننـد            •

 . مراجعه کنید )۱-۳  ( از بخش -۲۴ -به ویژگی 

 GDEFدر لیگاتورها در جدول ) cursor(نما  تعریف محل مناسب مکان •
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تایــپ قابــل طــرح اســت و آن عبــارت از پاســخ بــه ایــن  هــای اپــن مبحــث دیگــری نیــز در مــورد قلــم

تایـپ بـرای زبـان فارسـی          اسـتاندارد گنجانـده شـده در اپـن        ) features(پرسش است کـه آیـا امکانـات         

 )کـدهای چهـار حرفـی     دارای  (هـای     زیـر جـدول    منظـور از امکانـات در اینجـا          .کند یـا خیـر      کفایت می 

ــا  .  اســتتایــپ  اپــنGPOS و GSUBبــه کــار رفتــه در جــداول  ــا همــاهنگی و ثبــت ب ایــن امکانــات ب

  .تایپ قابل گسترش است مراجع استاندارد اپن

حـال الاقـل افـزودن        بـا ایـن   . مثبـت اسـت   بـرای کاربردهـای متعـارف       پاسخ مختصـر بـه ایـن پرسـش          

  :یک امکان بسیار مفید است

 اضـافه  تایـپ   بـه اپـن  )apesShlyph Gistinguished Dمخفـف  ( dgsh شـود امکـانی بـا کـد     پیشنهاد مـی 

 ایـن نکتـه مفیـد       توجـه بـه   . هـا را در شـکلی متمـایز دیـد           شود که بـه کمـک آن بتـوان تمـام نویسـه            

. هـا از یکـدیگر غیـر قابـل تشـخیص اسـت              هـا در برخـی جایگـاه        است که شکل ظاهری بعضـی نویسـه       

بــه عنــوان نمونــه حــرف کــاف و یــای فارســی و عربــی در جایگــاه اول و وســط غیــر قابــل تشــخیص   

 و یــای فارســی در جایگــاه آخــر و تنهــا) U+0649(وره کســ حــروف الــف م، بــه همــین ترتیــبهســتند

 .سازد هایی مواجه می  این امر ویراستاری متن فارسی را با دشواری.ین وضع را دارندنیز هم

 مالحظات دیگر  )۳-۲-۷ 
افزارهـای جهـانی مـد نظـر باشـد کـه         مالحظات کلـی دیگـری نیـز بایـد در تولیـد نـرم             ها،    در مورد قلم  

 افــزار مــورد بحــث قــرار ســازی نــرم اختصــاص بــه فارســی و عربــی ندارنــد و در مراجــع کلــی جهــانی 

ایـن بـدان معنـی نیسـت کـه ایـن            . انـد   مـورد دقـت قـرار نگرفتـه       اند و به همین جهت در اینجـا           گرفته

ای از ایــن مالحظــات اجتنــاب از وابســتگی بــه قلمــی بــا  نمونــه. مالحظــات در فارســی مطــرح نباشــند

ــداز ــام و ان ــورد    ٔهن ــم م ــم تمــام حــروف و عالئ  مشــخص و اجتنــاب از ایــن فــرض اســت کــه یــک قل

  .دهد و غیره وشش میاستفاده را پ
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 کاربرمیانای آیین نگارش متن فارسی در   )۳-۳ 
. ســازد هــایی دارد کــه آن را از مــتن متعــارف متمــایز مــی نگــارش مــتن بــرای میانــای کــاربر ویژگــی

ــ   ــاربر الزم ــای ک ــتن در میان ــاه م ــاربرد و جایگ ــاربر  ٔهدرک درســت ک ــای ک ــرای میان ــق ب  نگــارش موف

 مطلــوب بــا حــداقل زمــان و ٔهت کــه بــه کســب نتیجــمــتن در میانــای کــاربر وقتــی موفــق اســ. اســت

هــدف چنــین متنــی ارزش ادبــی نیســت، بلکــه اختصــار، روشــنی و  . حــداکثر کــارآیی منتهــی شــود

  .قابل درک بودن برای مخاطب است

کـنش میـان کـاربر و رایانـه در کنـار ابزارهـای                متن در میانای کاربر یکـی از ابزارهـای ارتبـاط و بـرهم             

 افـراط و تفـریط در کـاربرد مـتن یـا ناهمـاهنگی آن بـا سـایر ابزارهـای                      .اسـت دیگر مخصوصـًا تصـویر      

 هنگـامی مـتن بـه درسـتی بـه کـار رفتـه               .زنـد   ارتباطی به کارآیی مـتن در میانـای کـاربر صـدمه مـی             

.  ارائـه کنـد    بـرای انتقـال مفهـوم مـورد نظـر         را  تـرین روش      تـرین و مسـتقیم      ترین، روشن   است که ساده  

ای بسـیار     مـتن و تصـویر مکمـل یکـدیگر هسـتند و ترکیـب صـحیح آنهـا نتیجـه                    ،در بسیاری از موارد   

  .بهتر از متن یا تصویر تنها به دنبال دارد

ـ   بـرخالف مـتن معمـولی      در بسیاری از موارد مـتن مـورد اسـتفاده در میانـای کـاربر               صـورت جملـه    ه   ب

شـود کـه      کیل مـی   نیسـت، بلکـه از عبـارات و کلمـات منقطعـی تشـ               و دنبال هـم    های کامل   و پاراگراف 

 .هـایی هسـتند کـه کـاربر در اختیـار دارد             هـا یـا فرمـان       ها، اختیـارات، اشـیاء، مؤلفـه         گزینه ٔهبیان کنند 

 عناصـر واسـط کـاربر بـه هـم ارتبـاط پیـدا کـرده و یـک                    ٔهاین کلمات و عبارات منقطـع از طریـق بقیـ          

ی از حـروف ربـط      اکثـر مـوارد بـرای فشـردگی، بسـیار         در  . سـازند   محیط منسـجم و قابـل درک را مـی         

چهــارچوب معنــوی کــه ایــن . شــوند  معنــوی حــذف مــی لفظــی یــأهو اضــافه و حتــی افعــال بــه قرینــ

 کـه اگرچـه ممکـن اسـت       کنـد، تجربیـات کـاربر و قوائـد حـاکم بـر محـیط اسـت                  حذف را موجـه مـی     

  . زدن است حدسقابل  به راحتی بدیهی نباشد، معمواًل 
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   :رساند مفهوم زیر را می» پرونده «گزینگانز ا» ...چاپ« ٔهگزین انتخاببه عنوان نمونه 

در ایـن جـا   » .ایـن پرونـده را چـاپ کـن    بـا شـرایطی کـه خـواهم گفـت،       :)کـاربر خطـاب بـه رایانـه    («

افـزار    طراحـی نـرم   . کـه در عنـوان گزینگـان مشـخص شـده           مفعـول اسـت      ٔهمشـخص کننـد   » پرونده«

اســت و پــیش روی کــاربر  مــورد بحــث بــرای طــرفین مشــخص  خــاِصٔهای اســت کــه پرونــد بــه گونــه

بـا شـرایطی    «. و بـه فعـل اشـاره دارد         اسـت  »چـاپ شـود   «یـا   » چـاپ کـن   «اختصار  » چاپ«. قرار دارد 

رسـاند کـه بـا      شـود و ایـن را مـی         نقطـه در آخـر گزینـه مشـخص مـی            از وجـود سـه    » که خواهم گفـت   

  .انتخاب گزینه هنوز گام دیگری قبل از انجام فعل برای تکمیل جزئیات فعل باقی است

 تفسـیرهای فـوق بـدیهی نیسـتند و مـتن            زدر مثال فوق ممکن اسـت بـه نظـر برسـد کـه هیچکـدام ا                

چـرا کـه مـتن بـه جـای آن کـه          . اما بـه واقـع ایـن طـور نیسـت          . مورد استفاده بیش از حد ناقص است      

ولـو بـه طـور      (مفهـومی را کـه کـاربر        ای مـوجز      خواهـد بـا اشـاره       بخواهد مفهوم را به کاربر بیاموزد، می      

ــد  مــی) هودیشــ ــادآوری و منتقــل کن ــه او ی ــد ب ــد  . دان ــت بســیاری از قواع ــین شــرایطی رعای در چن

  کلیــدتشــخیص  اضــافه،کلمــات چــرا کــه.  غیــر ضــروری و حتــی مضــر اســتنگــارش و دســتور زبــان

توجـه داشـته باشـید کـه در میانـای کـاربر             . سـازد    دشـوارتر مـی    رسـانند،    مـی  مفهوم را هایی را که      واژه

 بـا شـهود و اشـاره         کـه  انتظـار دارد   نـدارد، بلکـه      آمـادگی و تمایـل بـه قرائـت و تفسـیر           دیداری، کاربر   

  .کار کند

افـزار بخواهـد مطلبـی خـارج           کامـل باشـد کـه نـرم        ٔهمتن در میانای کاربر زمانی باید بـه صـورت جملـ           

یـا   کنـد   کـه بـروز اشـکالی را گـزارش مـی     از روال متعارف کار را به اطالع کـاربر برسـاند، ماننـد متنـی          

  .شود کار ظاهر می ای که برای راهنمایی کاربر تازه جمله
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ــایتوضــیح بیشــتر در ایــن مــورد در مراجــع عمــومی   کــاربر آمــده اســت و اختصــاص بــه زبــان   میان

در اینجـا فقـط بـه طـور         . کنـیم    مـی  از تفصـیل بیشـتر اجتنـاب      به همین دلیل در اینجـا       . فارسی ندارد 

  :دهیم قرار میاجمالی برخی نکات دیگر را مورد اشاره 

 . این نکته به تفصیل مورد بحث واقع شدگویی فشردگی و کوتاه •

 .ها و ترکیباتی استفاده کنید که برای کاربر مأنوس باشد  از واژهسادگی نثر و بیان •

جـا اسـتفاده کنیـد و         برای هـر مفهـوم از یـک واژه یـا عبـارت واحـد در همـه                 یکنواختی متن    •

یـد، زیـرا مـتن شـما در میانـای کـاربر یـک نشـانه اسـت نـه                     ها و تنوع بیـان بپرهیز       از مترادف 

 .جا یکنواخت و هماهنگ انتخاب کنید همچنین لحن بیان خود را همه. یک مقاله

افزارهـا نبایـد هریـک صـاحب لحـن بیـان و سـبک نگـارش خـاص                      نـرم  هماهنگی بـا بسـتر     •

هـای    و دانسـته  هـا     افـزار عـادت     بـرای سـهولت فراگیـری هـر نـرم         . خود و متفاوت با بقیه باشند     

افزارهـا بایـد خـود        برای دسـتیابی بـه ایـن امـر تمـام نـرم            . قبلی کاربر باید کارآیی داشته باشد     

 .شوند هماهنگ سازند را با محیط بستری که در آن اجرا می

 و بـه راحتـی حـرف        مـتن بایـد صـریح و بـه دور از تکّلـف و تعـارف باشـد                 صـراحت   راحتی و    •

 .ای یا گستاخانه نوشتن نیست ه زبان محاورهاّما این به معنی ب. خود را بزند

ایـن امـر    . متن باید طوری نوشته شـود کـه بـه راحتـی و فـورًا قابـل تشـخیص باشـد                    خوانایی   •

آمیـز اگـر دو       بـه عنـوان یـک مثـال اغـراق         . ها و حتی سـبک بیـان مـؤثر اسـت            در انتخاب واژه  

» چــاپ نشــودگــزارش «و » گــزارش چــاپ بشــود« بــه صــورت )Radio Button (گزینــه ٔهخانــ

ــایی    نوشــته ــود کــه خوان  شــده باشــند، تفــاوت آنهــا یــک نقطــه در آخــرین کلمــه خواهــد ب

به عبارت دیگـر متمـایز بـودن شـکل ظـاهری عناصـر متفـاوت و تشـابه شـکل                     . مطلوبی ندارد 

 .رعایت شودها   متن نیز عالوه بر شمایلدر باید ظاهری عناصر مشابه
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 هـر یـک از عناصـر میانـای کـاربر مهـم اسـت                ٔها ترجمـ   در نگـارش یـ      به طـور اخـص     ای که   نکات ویژه 

   . برای هر عنصر ذکر شده است۵فصل  در 

  به فارسیمیانای کاربرترجمه متن   )۳-۴ 
تـرین فعالیـت در هنگـام         گیرتـرین و اصـلی       معمـواًل وقـت    میانـای کـاربر    متن مورد اسـتفاده در       ٔهترجم

افزارهـای جهـانی      بـا توجـه بـه اینکـه زبـان اصـلی اغلـب نـرم               . ی اسـت  افـزار جهـان     سازی یک نرم    بومی

 در ایـن   زبـان مقصـد مـورد نظـر       . انگلیسی اسـت، در اکثـر مـوارد زبـان مبـدأ ترجمـه انگلیسـی اسـت                 

 عـالوه بـر نکـات نگارشـی         میانـای کـاربر    مـتن مـورد اسـتفاده در         ٔههنگـام ترجمـ   . سند فارسـی اسـت    

 گرفــت، نکــاتی وجــود دارنــد کــه بیشــتر در هنگــام  عمــومی کــه در بخــش قبــل مــورد اشــاره قــرار 

  .پردازیم  در این بخش به بررسی برخی از این نکات می.کنند ترجمه خودنمایی می

ــتن موجــود در    ــه م ــاره شــد ک ــل اش ــاربردر بخــش قب ــای ک ــرای    فشــردهمیان ــی خاصــی دارد و ب گ

مـواًل موجـب    همـین امـر مع    . کننـد   مـی  دریافت صحیح مفهوم مـتن، عوامـل متعـددی بـه هـم کمـک              

ــدون اطــالع از جایگــاه و ٔه صــحیح قطعــات گسســتٔهشــود کــه دریافــت مفهــوم و ترجمــ  مــی  مــتن ب

 ٔه یکـی از اشـتباهات رایـج در ترجمـ          .دشـوار یـا نـاممکن شـود        میانـای کـاربر    متن در    ٔهکاربرد آن قطع  

  . شود جا ناشی می متن از همین

 آن، تمـام مـتن منقطـع        ٔهاهش هزینـ  افـزار بـرای تسـریع ترجمـه و کـ            سازی نـرم    برخی از مدیران بومی   

افزار را بـه صـورت یـک سـند چـاپ کـرده و بـه یـک متـرجم عمـومی کـه هـیچ اطـالع                 موجود در نرم  

ــرای ترجمــه مــی   ــدارد ب  چنــین ٔهنتیجــ. ســپارند مشخصــی از جایگــاه و کــاربرد ایــن مــتن منقطــع ن

وقتــی . نیســتای از دیــدگاه اصــول طراحــی میانــای کــاربر معمــواًل چیــزی کمتــر از فاجعــه   ترجمــه

ــه  ــین ترجم ــا چن ــاربران ب ــی  ک ــه م ــایی مواج ــوند،  ه ــبش ــیاغل ــرجیح م ــرم   ت ــه از ن ــد ک ــزار  دهن اف
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 ٔهکننـد بـا مشـاهد       افـزار را ترجمـه مـی        مـدیرانی کـه بـا روش فـوق نـرم          . نشـده اسـتفاده کننـد       ترجمه

 ٔهرسـند کـه اصـواًل ترجمـ         واکنش کاربران معمواًل به جای وقوف بـه اشـتباه خـود بـه ایـن نتیجـه مـی                   

  . کار عبثی است میانای کاربر

افـزار آشـنا شـده و کـاربرد آن را           روش صحیح در این مورد ایـن اسـت کـه متـرجم ابتـدا بـا خـود نـرم                    

متـرجم همچنـین ابتـدا بایـد بـا سـبک و             . گیـرد و حتـی بـه صـورت روزمـره از آن اسـتفاده کنـد                 فرا

ــرم ٔهلحــن ترجمــ ــ. افزارهــای موجــود آشــنا شــود   محــیط بســتر و ســایر ن ــد فرهنــگ و همچن ین بای

 موفـق   ٔهبـرای ترجمـ   متـرجم   . های اسـتاندارد محـیط بسـتر را در اختیـار داشـته باشـد                 ترجمه ٔهنام  واژه

 بـه درسـتی     خواهـد ترجمـه کنـد       باید جایگـاه و موقعیـت نسـبی عبـارات و قطعـات متنـی را کـه مـی                   

ــه باشــد ــتن ترجمــه    .دریافت ــه درســتی انجــام شــده باشــد، از روی م ــه ترجمــه ب شــده  در حــالتی ک

 کــّل محــیط و تمــام متــرجم آن قابــل تشــخیص نخواهــد بــود و بــه نظــر خواهــد آمــد کــه متــرجمِ  

  .افزارها یک نفر است نرم

هـای ذاتـی    گـویی و انقطـاع مـتن هـم مربـوط اسـت عبـارت اسـت از تفـاوت                  دوّمی که به فشـرده     ٔهنکت

بـرای روشـن شـدن      . برمیانـای کـار    ٔههـا بـر بیـان فشـرد         یسی و فارسی و تأثیر ایـن تفـاوت        لدو زبان انگ  

در زبـان انگیسـی هنگـام اشـاره بـه یـک یـا چنـد چیـز از          . پـردازیم   هـا بـه چنـد مثـال مـی           این تفاوت 

 Three یــا  One Book: گــوییم مــثاًل در انگیســی مــی. شــود اســامی مفــرد و جمــع آنهــا اســتفاده مــی

Booksی ضــمیر در زبــان انگیســ. »ســه کتــاب«یــا » یــک کتــاب«گــوییم   در حالیکــه در فارســی مــی

ــث دارد   ــذکر و مؤن ــخص م ــّوم ش ــی  . س ــی م ــثاًل در انگیس ــوییم م ــا He wrote: گ  در She wrote ی

  . و موارد دیگری از این قبیل»او نوشت«گوییم  حالیکه در فارسی در هر دو حالت می

 اطالعـات اضـافی تصـریح شـده در          ، فارسـی  ٔه چـون ترجمـ    .آیـد   تا اینجا مشکلی در فارسی پـیش نمـی        

مـثاًل ترجمـه   . سـعی در حفـظ ایـن اطالعـات اغلـب نادرسـت اسـت        .دهـد   کاهش مـی  متن انگلیسی را  
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در هنگــامی کــه مــذّکر بــودن نویســنده مشــخص اســت یــا  » آن مــرد نوشــت« بــه He wroteکــردن 

آیــد کــه  مشــکل زمــانی پــیش مــی. موضــوعیت در مفهــوم اصــلی مــورد نظــر نــدارد، نادرســت اســت 

  .شتر از انگلیسی باشدشود بی ح میاطالعاتی که در متن فارسی تصری

توانـد هریـک       برحسـب جایگـاه و کـاربرد آن مـی          go انگلیسـی    ٔه صـحیح کلمـ    ٔهبه عنـوان مثـال ترجمـ      

ــتن«از کلمــات فارســی  ــرو«، »رف ــروم«، »ب ــروی«، »ب ــرویم«، »ب ــد«، »ب ــد«، »بروی ــی«، »برون ، »روم م

ارسـی حامـل     ف ٔهاّمـا در ایـن حالـت ترجمـ        . باشـد » رونـد   مـی «،  »رویـد   مـی «،  »رویـم   مـی «،  »روی  می«

ــا  از مترجمــان هنگــامی کــهیهمــین دلیــل بســیاربــه .  انگلیســی اســتٔهمفهــومی بیشــتر از کلمــ  ب

 اطالعــات الزم ٔهکننــد چــون بــه بقیــ ترجمــه مــی» رفــتن« بــه تنهــایی مواجــه شــوند، آن را go ٔهکلمــ

   .دسترسی ندارند

 واقـع بایـد بـه یـک     انـد، در   بـه مصـدر ترجمـه شـده    میانـای کـاربر  در بسیاری از موارد کلماتی کـه در      

 . موجـود اسـت  ٔههـای ارائـه شـد    یکـی از اشـتباهات رایـج در ترجمـه     امـر    ایـن    شـدند و    فعل ترجمه می  

تـر را در       بخشـی از یـک مفهـوم کامـل         کلمات یا عبـاراتی کـه ظـاهرًا منقطـع و تنهـا هسـتند در واقـع                 

ــای کــاربر ــد  تشــکیل مــیمیان ــل،  .دهن ــال بخــش قب ــه مث ــا بازگشــت ب ــ ب ــٔه ترجم  از …Print ٔه گزین

میانــای  خــاص بــر حســب لحــن در ایــن مــورِد. نادرســت اســت» ...چــاپ کــردن« بــه Fileگزینگــان 

ــا » ...چــاپ کــن «کــاربر کفایــت » ...چــاپ«صــحیح اســت و بــرای حفــظ اختصــار  » ...چــاپ شــود«ی

  .شود کند و توصیه می می

ه در  ایـرادی اسـت کـ       میانـای کـاربر بـه نـوعی عکـس موضـوع قبـل اسـت و                 ٔهسومین نکتـه در ترجمـ     

بسـیاری از کلمـات انگلیسـی ماننـد هـر زبـان دیگـری معـانی                 . افزارهای جهـانی وجـود دارد       برخی نرم 

 یـک جـا بـرای ترجمـه          در  تنهـا   را  یـا عبـارت    افزارهـای جهـانی یـک کلمـه          برخـی نـرم    .متعدد دارنـد  

ــد و ســپس از ایــن کلمــه در جاهــای مختلــف اســتفاده مــی   مــی ن آ ،در هنگــام ترجمــه. کننــد گذارن
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هـای مختلـف بایـد بـه کلمـات مختلفـی ترجمـه شـود در حالیکـه تنهـا یـک ترجمـه                           در جایگاه کلمه  

و جایگـاه   افزارهـای جهـانی بایـد بـه ازای هـر کـاربرد                بنـا بـر ایـن نـرم       . بینـی شـده اسـت       برایش پیش 

   .کنندای ب  جداگانهٔهبینی ترجم پیش )یا عبارت(یک کلمه برای 

 )Glossasry (هــای مرجــع نامــه شــود بــه تولیــد واژه  فــوق اســتنباط مــیٔه دیگــری کــه از نکتــٔهئلمســ

ای کـه هـر       نامـه   واژه. اسـت مربـوط   هـا     نامـه    ایـن واژه    خودکـار از روی    ٔهبرای ترجمه و همچنـین ترجمـ      

تنهـا کـاربرد    . نـاقص اسـت   معنـی کـرده باشـد       آن  کلمه یا عبارت را بدون اشاره به جایگـاه یـا کـاربرد              

پنجـره    بـه  Window بـدون شـرح      ٔهیعنـی ترجمـ   .  اسـت  اص اسـامی خـ    ٔهای ترجمـ    نامه  مؤثر چنین واژه  

 مشـخص و    ٔه نـام یکـی از عناصـر میانـای کـاربر اسـت و در نتیجـه ترجمـ                   Windowدرست است، زیـرا     

ثابـت و بـدون شـرح       ) یـا عبـارت   ( بـه یـک کلمـه        OK  افعـال و کلمـاتی چـون       ٔهاّمـا ترجمـ   . ثابتی دارد 

در چنـین شـرایطی بایـد ترجمـه بـه           . تعملی نیست و اگر انجـام شـود نادرسـت یـا الاقـل نـاقص اسـ                 

هنگــامی کــه یــک بــار  را OKایــن گونــه باشــد کــه جایگــاه کــاربرد کلمــه را مشــخص کنــد و مــثاًل  

 اگـر ابزارهـایی     .، یـک بـار هنگـامی کـه داللـت بـه حالـت دارد و غیـره                   دکمه باشد ترجمه نماید    عنواِن

فــزار وارد کننــد بایــد بــا توجــه بــه ا نامــه را در نــرم هــای واژه نیــز بخواهنــد بــه طــور خودکــار ترجمــه

  .این کار را انجام دهندترجمه جایگاه 

 راهنمــای ٔهدر مـورد ترجمـه نکــات و جزئیـات بیشـتری وجــود دارد امـا جایگــاه بیـان آنهـا یــک جـزو        

 سـبک  هـا و   ویژگـی  و بـر اسـاس    )  و غیـره   KDE و   GNOME(ترجمه است کـه بایـد بـرای هـر محـیط             

 ٔه ترجمــٔهن کــار بهتــر اســت بــه عنــوان یکــی از اســناد ضــمیمایــ. و لحــن آن جداگانــه تنظــیم شــود

تهیـه و منتشـر شـود تـا کیفیـت و سـرعت کـار را بـرای                   ) نامـه   عـالوه بـر واژه    ( آن محـیط     ٔهعناصر پایـ  

  . آن بهبود دهدٔههای آیند ی آن محیط و نسخههاافزار  سایر نرمٔهترجم
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 کلید فارسی صفحه  )۳-۵ 
 شـامل دو    ۲۰کننـد    اسـتفاده مـی    التـین لفبـای غیـر     کلیـد فارسـی ماننـد بقیـه زبانهـایی کـه از ا               صفحه

 جایگــاه .شــود گــروه اصــلی، حـروف الفبــای فارسـی را شــامل مـی   . کلیـد مســتقل اسـت  تفســیر گـروه  

کلیــد را اســتاندارد مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات صــنعتی   حــروف و عالئــم فارســی در ایــن صــفحه

ــی  ــران مشــخص م ــازد ای ــن آ  . س ــارش ای ــان نگ ــود در زم ــتاندارد موج ــیناس ــتاندارد  ئ ــه اس  ۲۹۰۱نام

ــر   ــد نظ ــت۱۳۷۳تجدی ــدی  [ISIRI-2901] . اس ــتاندارد جدی ــد  اس ــتیبانی یونیک ــرای پش ــت  ب در دس

ــدوین اســت ــیش . ت ــدترین پ ــه جــای اســتاندار   اســتفاده از جدی ــد ب ــویس اســتاندارد جدی موجــود د ن

  .گردد  توصیه می ۲۹۰۱

مشــخص شــده در ه ترتیــب  بــکلیــد انگلیســی  طــرح صــفحهتــابع کلیــد  صــفحهم کلیــدهایگــروه دّو

 در صـورتی  . اسـت )ISO-9995-xسـری  ( المللـی ایـزو    آمریکـا یـا انگیسـی بـین    کلیـد  اسـتاندارد صـفحه  

) ماننـد ارمنـی   (هـای دیگـر غیـر التـین           که برای کاربردهای خاص مـورد نیـاز باشـد، اسـتفاده از گـروه              

گـروه  بـه جـای     ) د فرانسـه  ماننـ (عالوه بر دو گـروه فـوق و یـا اسـتفاده از گـروه التـین غیـر انگلیسـی                      

  . مجاز است)انگلیسی(دوم 

گروه اول گروه .  شامل حداقل دو گروه تفسیر برای هر کلید استکلید فارسی صفحه )۱۸ ضابطٔه

در هر زمان تنها . است) معمواًل انگلیسی(حروف و عالئم فارسی و گروه دوم التین 

د طرح یکی از دو گروه تفسیر حروف فوق فعال است و هرگروه مشمول استاندار

 .کلید خود هستند صفحه

کلید حک شود و در هر زمان گروه  تفسیر مربوط به هر دو گروه باید روی صفحه

  .فعال باید به راحتی قابل تشخیص باشد

                                                      
 .یی که بر پایه الفبای عربی، سیریلیک، یونانی، عبری و الفباهای رایج در شرق آسیا قرار دارندنند زبانها ما20
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اّمــا . در هــر یــک از دو گــروه تفســیر فارســی و التــین، برخــی عالئــم بــین دو گــروه مشــترک هســتند

تولیـد  ) فارسـی یـا التـین     ( کـدام گـروه فعـال        ممکن است همین عالئـم مشـترک بـر حسـب اینکـه از             

سـازند   ایـن امـر مخصوصـًا در مـورد عالئمـی کـه زوج بـاز و بسـته مـی             . شوند تفسـیر متفـاوتی بیابنـد      

-۳  ( ایـن موضـوع در بخـش         .یابـد   اهمیـت مـی   ) ماننـد فاصـله   (یـا جهـت خنثـی دارنـد         ) مانند پرانتز (

کلیـد مطـرح اسـت،     موضوع دیگـری نیـز کـه در مـورد اثـر کلیـدهای صـفحه        .ودش توضیح داده می  )۶

ایــن موضــوع نیــز در . تفســیر برخــی کلیــدها بــر اســاس مــتن موجــود در اطــراف آنهــا اســت تغییــر 

  .شود بررسی می  )۶-۳  (بخش 

کلیــد و  ی بتواننــد از صــفحهافــزار بــه منظــور تــأمین امکانــات فــوق، الزم اســت کــه کاربردهــای نــرم 

  .کلید اطالع حاصل کنند تغییرات صفحه

 .کلید فعال اطالع حاصل کنند کاربردها باید بتوانند از صفحه )۱۹ ضابطٔه

  .کلید واکنش نشان دهند همچنین کاربردها باید بتوانند به رویداد تغییر صفحه

 ه حـروف فعـال آن      و گـرو   کلیـد    در مـورد صـفحه      کّلـی  ٔهمین سهولت کـاربرد بایـد چنـد ضـابط         برای تأ 

ــا ســهولت کــاربرد صــفحهرعایــت شــوند ایــن ضــوابط از اصــول کّلــی طّراحــی   .کلیــد تــأمین شــود  ت

بــا توجــه بــه اینکــه اغلــب ایــن . شــوند گیــری نتیجــه مــی ، مخصوصــًا اصــل عــدم غافــلمیانــای کــاربر

  :پردازیم ، در زیر به بیان آنها می هستند بیشترضوابط بی نیاز از توضیح
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 یعنی .در حالت فارسی قرار گیردکلید باید   فارسی، صفحهٔهزی رایانهنگام راه اندا )۲۰ ضابطٔه

 . فارسی انتخاب شود حروفگروه کلیدهای

 توسط در هر زمان باید به راحتی) فارسی یا التین(کلید  صفحه فعال گروه حروف )۲۱ ضابطٔه

گردد که این امر در موضع تایپ نیز مشخص   توصیه می. قابل تشخیص باشدکاربر

 به جای  فعال حروفتشخیصبرای  نداشته باشد کاربر نیاز باشد، به طوری که

 .نگاه کند کلید صفحهدیگری خارج از موضع تایپ 

 باید به سهولت هم از طریق کلید صفحهدر ) فارسی یا التین( فعال حروفتغییر گروه  )۲۲ ضابطٔه

 .کلید و هم از طریق ادوات گرافیکی میسر باشد صفحه

باید تأثیر عام در  توسط کاربر کلید صفحه) فارسی یا التین(تعیین صریح گروه فعال  )۲۳ ضابطٔه

 شرایطفقط طبق  کلید صفحهگروه فعال تغییر خودکار . ها داشته باشد تمام پنجره

  .ست مجاز ا)۲۴ضابطٔه  (مذکور در  خاص

  که در صورت تشخیص یا تحدید)گاهی مجبور هستند (کاربردها مجاز هستند )۲۴ ضابطٔه

با رعایت شرایط کلید را  ه صفحال فّعحروف گروه  تایپ فعال خود،حروف در موضع

 : تغییر دهندبه گروه مناسب زیر 

  . وقوع این تغییر را به وضوح به کاربر اطالع دهند) ۱

 اثر ٔه فعال باشد و با خروج کاربر از محدودٔه تغییر محدود به حوزه و یا پنجرٔهدامن) ۲

بل برگردد و این تغییر مجدد به وضوح به کلید به حالت ق این تغییر، وضع صفحه

   .اطالع کاربر برسد

 فعالگروه  کاربر  و قبل از شروع به تایپ،در صورتی که پس از تغییر خودکار) ۳

 دیگری ٔهتا زمانی که پنجر )با پذیرش تغییر (افزاز باید  را تغییر دهد، نرمکلید صفحه

  . داری کند خودکلید صفحه فعالگروه فعال شود از تغییر مجدد 

مثاًل در صورت محدود بودن (کلید مجاز نباشد  در حالت فوق اگر تغییر صفحه) ۴

افزار باید در مقابل تالش کاربر به تغییر  نرم)  فعال ورودی به حروف التینٔهحوز
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کلید را به کاربر  کلید واکنش نشان داده و علت عدم امکان تغییر صفحه صفحه

  . بگوید

باید به اواًل  باشد، ی ورودی الزم یک حوزه در  خاصیکلید فحهصکاربرد گروه  اگر) ۵

مثاًل با نمایش آرم گروه کلید مورد  (شکل مناسبی این محدودیت نشان داده شود

طور کلید به  صفحهگروه فعال  در این حالت الزم است که  ثانیًا و)نیاز در جوار حوزه

 .دشور  به کاربر واگذا و نباید این امردکنخودکار تغییر 

افزارهـا مـورد نظـر     کلیـد مطـرح اسـت کـه بایـد در طراحـی نـرم               مهم دیگری نیز در مورد صـفحه       ٔهنکت

هـا    ُبـر بـرای فرمـان       تعریـف رفتـار صـحیح و روش انتخـاب کلیـدهای میـان             باشد و آن عبارت اسـت از        

 زده  ُبر، کلیـدهایی اسـت کـه هنگـامی کـه بـا گـرفتن دگرسـاز یـا مهـار                      منظور از کلیدهای میان   . است

ــان  ــرم  شــوند یکــی از فرم ــات ن ــا امکان ــا ی ــال ســازند  ه ــزار را فع ــه، در بســیاری از  . اف ــوان نمون ــه عن ب

 .اســت) Fileاز گزینگــان  (…Print ٔه بــا گــرفتن مهــار، معــادل انتخــاب گزینــPافزارهــا زدن کلیــد  نــرم

 در هـر     گـروه کلیـد فارسـی و التـین         دوفعـال بـودن تنهـا یکـی از          رفتار صحیح این کلیدها بـه دلیـل         

  . کند کلید فارسی ابهامات و سؤاالتی را ایجاد می لحظه در صفحه

یعنــی بایــد مشــخص کنــیم کــه اگــر در . شــود  ایــن کلیــدها مربــوط مــیٔهســؤال اول بــه لــزوم ترجمــ

» پرونـده «از گزینگـان    » ...چـاپ  «ٔهطـوری کـه مـا گزینـ       (افزار بـه فارسـی ترجمـه شـود            مثال فوق نرم  

پاسـخ ایـن پرسـش ایـن اسـت کـه کلیـد              . ُبـر خواهـد افتـاد       ی کلید میـان   چه اتفاقی برا  ) داشته باشیم 

ُبـر اسـتاندارد میانـای کـاربر بـرای کلیـه زبانهـا یکسـان و                   شـود و کلیـدهای میـان        ُبر ترجمه نمـی     میان

ایـن  . شـوند    تعریـف مـی    )مشخصـًا انگلیسـی   (ُبـر بـا الفبـای التـین            کلیـدهای میـان    ٔهثابت است و کلیـ    

داد اســت، دالیــل طراحــی متعــددی دارد کــه در اینجــا از ذکــر آنهــا  امــر ضــمن ایــن کــه یــک قــرار 

  . شود خودداری می
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، امـا بـرای فعـال       ندسـت ه التـین    ُبـر همـواره      میـان  هایکلیـد  مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه اگرچـه              ٔهنکت

صــرف نظــر از اینکــه . کلیــد فعــال باشــد  آن نیــازی نیســت کــه گــروه کلیــدهای التــین صــفحهکــردن

ُبـر بایـد ثابـت باشـد و معـادل             باشـد، رفتـار کلیـدهای میـان        کلیـد فعـال     هکدام گروه کلیـدهای صـفح     

  .کلید فعال است آن باشد که گروه کلیدهای التین صفحه

ــران ٔهنکتــ   مجــاز هســتند طراحــی شــده باشــند آخــر ایــن اســت کــه کاربردهــایی کــه مخصــوص ای

ــر مخصــوص خــود را کلیــدهای میــان ــا حــرف فارســی معــادل آن کلیــد معرفــی کننــد و  ُب  نمــایش ب

گـذاری    مهـار معرفـی و نـام      + ُبـر را ت       مهـار، کـاربرد مجـاز اسـت میـان          + Jُبر    مثاًل به جای میان   . دهند

ایـراد ایـن    . ُبـر کـه همـواره التـین اسـت نخواهـد داشـت               این امر تأثیری بر عملکرد واقعـی میـان        . کند

ممکـن اسـت    کلیـد طرحـی غیـر انگلیسـی داشـته باشـد               روش این است که اگـر گـروه التـین صـفحه           

  .ُبر نادرست از کار در بیاید جایگاه برخی حروف التین متفاوت باشد و نام فارسی میان

شوند و ترجمه  تعریف می) مشخصًا انگلیسی(ُبر با الفبای التین   کلیدهای میانٔهکلی )۲۵ ضابطٔه

 .پذیر نیستند

ُبر مخصوص خود را با حرف  کاربردهای فارسی مجاز هستند کلیدهای میان: تبصره

 فارسی معرفی کنند معادل

و ترکیبات چند (کلید هنگامی که کلیدی به همراه مهار یا دگرساز  رفتار صفحه )۲۶ ضابطٔه

تایپ شود، همواره تابع گروه کلید التین اصلی فعال ) کلیدی شامل مهار یا دگرساز

 . کلید است برای صفحه
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 ورود و ویرایش اطالعات و متن  )۳-۶ 
ــه مــتن از هنگــامی کــه اســتفاده از اســتانداردهای جهــانی   ــه در محــیط) یونیکــد(مبادل ای  هــای رایان

کننـد جـای ویراسـتارهای ایرانـی      گیـر شـده، ویراسـتارهای جهـانی کـه از یونیکـد پشـتیبانی مـی                همه

اکنــون ویراســتارهای جهــانی متعــددی  هــم. انــد کــه مخصــوص ایــران طّراحــی شــده بودنــد را گرفتــه

ان ورود و ویــرایش مــتن فارســی را فــراهم وجــود دارنــد کــه بــا پشــتیبانی از اســتاندارد یونیکــد، امکــ

با ایـن وجـود، هـیچ یـک از ویراسـتارهای جهـانی فعلـی، رفتـار و عملکـرد بهینـه بـرای کـار                 . کنند  می

ــا مــتن فارســی هــای  همــین امــر، زحمــت کــاربران ایرانــی را بــه هنگــام کــاربرد محــیط .  ندارنــد راب

  .ای افزایش داده است رایانه

هــای  هــا و چــالش  ویژگــی)دوجهتــه/چــپ بــه هــای راســت و ســایر زبــان (ورود و ویــرایش مــتن فارســی

ــم  ــدتًا از رس ــه عم ــی دارد ک ــی  خاَص ــه م ــی نتیج ــط فارس ــود الخ ــی. ش ــی از ویژگ ــان و  برخ ــای زب ه

کننـد در     ای را در طراحـی ویراسـتار مـتن فارسـی طلـب مـی                الخـط فارسـی کـه مالحظـات ویـژه           رسم

کارهـای عملـی ورود و ویـرایش مـتن            ن بخـش بـه راه     در ایـ  . ابتدای این فصل مورد اشـاره قـرار دادیـم         

  .پردازیم فارسی می

  

 انواع ویراستارهای متن  )۳-۶-۱ 
 جـا دارد کـه ابتـدا      ویراسـتار مـتن فارسـی بپـردازیم،         خصوصـیات مطلـوب     پیش از این که بـه تعریـف         

  :سناریوهای اصلی ویرایش متن عبارتند از. انواع ویراستارهای متن را بررسی کنیم

در این . محیط گنوم در geditافزار  ، مانند نرم)ویراستار تمام پنجره(متن ساده ورود و ویرایش  )۱

  سادهبندی مطرح نیستند و فقط متن های قلم، حروفچینی، سطربندی و صفحه حالت ویژگی

  .مهم است

ویراستار یک سطری یا چند سطری، احیانًا دارای ترکیب یا الگوی (ورود اطالعات فیلدهای فرم  )۲

  .استهای مجاز مطرح  این حالت نیز تأکید روی متن و احیانًا طول مجاز یا نویسهدر ) ورودی
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نگاری، در این حالت نوع و اندازه و سبک قلم، حروفچینی، سطربندی، ترازبندی  و  نامه )۳

  . شوند ها مطرح می بندی شامل تنظیم حاشیه صفحه

های حروفچینی، پانوشت و  نامه نگاری، تعریف روش حروفچینی، عالوه بر موارد مشابه نامه )۴

یاب، فهرست اعالم و مندرجات و   واژهتولیدبندی و صحافی،  برگ، ستون نوشت، سربرگ و ته ته

مانند سیستم (گذاری منطقی و توصیفی  در این مورد دو روش عالمت . مطرح هستندغیره

الت و روش تجسم دیداری و عملکرد مستقیم مرسوم است که در این سند ح) TEXحروفچینی 

  .دّوم مورد نظر است

آرایی، ورود  ورود و ویرایش کادر متن در یک محیط ترسیمی، مانند ویرایش متن هنگام صفحه )۵

برحسب نوع کاربرد، امکانات ویرایشی متن . ها، ورود متن روی نقشه و غیره متن روی ترسیمه

   .ممکن است در حد هر یک از چهار حالت فوق باشد

در این . XMLنویسی یا ویراستارهای  یافته، مانند ویراستارهای برنامه ورود و ویرایش متن ساخت )۶

عالوه بر این، برجسته کردن و مرتب . حالت مانند حالت اول خود متن اهمیت اصلی را دارد

کردن خودکار متن برحسب ساختار آن و وارسی درجای صحت ساختار و احیانًا پیشنهاد 

ی آنها یا افزودن خودکار عالئم انتهای هر ساختار های مجاز بر حسب جایگاه ساختار گزینه

 .مطرح هستند
آرایی   تولید و صفحه، مانند)بدون برهم کنش زنده با کاربر (ویرایش الگوریتمی و خودکار متن )۷

  به شکل نمایشی مطلوبXMLتبدیل اطالعات   وخودکار متن از روی بانکهای اطالعاتی
، )Speech Recognition (عارف مانند تشخیص گفتارورود و ویرایش متن با ابزارهای غیر مت )۸

 با قلم )Hand-writing Recognition (نوشته دستبازشناسی یا ) OCR(بازشناسی متن چاپی 

  )Digitizing Pen(الکترونیک 
ــاوت  ــوق تف ــک از ســناریوهای ف ــود دارد  در هری ــاربر وج ــای ک ــایی در نیازه ــن  . ه ــه ای ــرای پاســخ ب ب

 الـی   ۱ (هـا   تـرین حالـت     تـرین و سـاده       بـرای متـداول    .تلفـی سـاخته شـده اسـت       افزارهای مخ   نیازها نرم 

 محـیط بسـتر گرافیکـی       عرضـه شـده اسـت کـه معمـواًل بـه همـراه             ای    توابع کتابخانه  )۵ و بخشی از     ۳

ـ     هـای مـتن      پـروژه   دیگـر نیـز    هـای   در مـورد اکثـر حالـت      . موجود هسـتند   صـورت کتابخانـه و     ه  بـازی ب

ــرم ــزار ن ــاربردیاف ــه درجــات مختلــف   وجــود دار ک ــه ب ــد ک ــواًل (ن ــافیمتأســفانه معم فارســی را ) ناک

در  .بــاز قابــل اســتفاده در فارســی نــدارد  کــه راه حــل مــتن۸بــه اســتثنای مــورد . کننــد حمایــت مــی
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 دارنـد   زبان فارسی سناریوهای دیگر نیـز قابـل تصـور اسـت کـه نیازهـای ویرایشـی خـاص و متفـاوتی                      

  :نه باشد وجود نداردبازی که برای آنها بهی و راه حل متن

گذاری کامل   دارای اعراب)عمومًا عربی (ورود و ویرایش متنویراستار با امکانات بهینه برای  )۹

 .مانند آیات قرآنی و ادعیه
 نستعلیق با قلم خطاطی و تزئینی مخصوصًا  ورود و ویرایش متن شبهویراستار برای  )۱۰
 ی فارسدارای قالب شعرورود و ویرایش متن ویراستار با امکانات بهینه برای  )۱۱

در ایـن سـند تنهـا بـر روی          . در اینجا قصـد مـا تعیـین و پاسـخگویی بـه تمـام نیازهـای فـوق نیسـت                    

گـردد و بـه برخـی شـرایط و نیازهـای خـاص هـم                  ورود و ویرایش متن در حالـت عمـومی تمرکـز مـی            

ــد   ــد ش ــاره خواه ــاخ       .اش ــوق، دو ش ــناریوهای ف ــه س ــه ب ــا توج ــل و ب ــین دلی ــه هم ــلی از ٔه ب  اص

  :دهیم یراستارهای متن را مورد توجه قرار میو

هــای آن و خصوصــیاتی از قبیــل تعــداد   مــتن بــا تأکیــد بــر خــود مــتن و نویســه ویراســتار)نــوع اّول

ــتن  ــوع ویراســتارها  .حــروف و ترکیــب و ســاختار م ــن ن ــه درجــات ۷ و ۶ و ۲ و ۱های ســناریوای  را ب

معمـواًل قلمـی بـا      ویراسـتارها   ایـن نـوع      قلـم متـداول بـرای مـتن التـین در             .دهنـد   مختلف پوشش می  

کلــی طــور ه ویراســتارهای التــین از ایــن نــوع نیــز گــاهی بــ.  اســت(Mono-space) عــرض تــکحــروف 

 یـک حالـت خـاص از ایـن نـوع ویراسـتارها، ویراسـتار        . هسـتند عـرض  تـک محدود به قلمی بـا حـروف        

  .های ورود اطالعات کاربرد دارد سطری است که معمواًل در حوزه تک

 مـتن بـا تأکیـد بـر آرایـش و شـکل ظـاهری مـتن و خصوصـیاتی از قبیـل نـوع و                            ویراسـتار  )مدّووع  ن

ــره   ــتن و غی ــاع ســتون م ــرض و ارتف ــم و ع ــدازه و ســبک قل ــتارها.ان ــن ویراس ــواًل  ای  بســیاری از معم

  . دارند را نیز اولامکانات ویراستارهای نوع 

  های ویرایش متن فارسی چالش  )۳-۶-۲ 

) همچـون زبـان ژاپنـی     (هـا      بـه ویـرایش مـتن بـر خـالف برخـی زبـان              ورود متن فارسـی بـدون توجـه       

شـود    مشـکل از هنگـامی آغـاز مـی        . گـی زبـان انگلیسـی اسـت و مشـکل جـدی نـدارد                تقریبًا به سـاده   
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هــای ویــرایش مــتن فارســی دو گــروه عمــده   چــالش.کــه بخــواهیم مــتن وارد شــده را ویــرایش کنــیم

  :هستند

.  مفهـوم و قرائـت مـتن اسـت          مـتن روی کاغـذ بـا        دیـداری   ترتیـب  چالش اول ناشی از عدم پیوسـتگی      

ـ                      الی فارسـی باشـد ناچـار        هیعنی چشم انسان بـرای قرائـت متنـی کـه دارای اعـداد یـا مـتن التـین الب

 و سـپس مجـددًا بـه         چـپ بـه راسـت را بیابـد         ی  و ابتـدای رشـته    شـود از مسـیر قبلـی جـدا شـده              می

 همـین امـر   . ره راسـت بـه چـپ ادامـه دهـد          ی چـپ بـه راسـت مراجعـت نمـوده و دوبـا               ابتدای قطعـه  

 مــتن را توصــیف رفتــار صــحیح ویــرایش دیــداری) وجــود نقــاط ناپیوســتگی بــین نمــایش و مفهــوم(

  .کند دشوار و غیر بدیهی می

چــالش دوم بــه عــدم وجــود مــرز واضــح و قابــل رویــت بــین حــروف و ســوار بــودن اعــراب بــر روی   

و حـروف انتخـاب شـده در        ) نمـا   مکـان ( ویـرایش    این امر نیـز نمـایش واضـح موضـع         . حروف پایه است  

  .کند متن را دشوار می

   مشکالت ویراستارهای موجود  )۳-۶-۳ 

 ویراســتاری مــتن یکــی از مــواردی اســت کــه مــدل  توضــیح داده شــد،۲همــان گونــه کــه در فصــل 

مفهومی یونیکد به نادرستی در جایی کـه یـک مـدل ارتبـاط دیـداری مـورد نیـاز اسـت بـه کـار رفتـه                            

) user-friendly(امـر باعـث شـده کـه ویـرایش مـتن فارسـی در حـال حاضـر کاربرپسـند                      همین  . است

) کــه در حــال انشــا یــا قرائــت(اســتفاده از مــدل مفهــومی یونیکــد در هنگــام ورود اطالعــات . نیســت

امـا هنگـامی کـه      . شـوند   شـوند نوشـته مـی       هستیم مناسب است، زیرا مفاهیم همانطور کـه قرائـت مـی           

  یونیکــد مفــاهیمرســیم، دشــواری تجســم دیــداری انــای کــاربر دیــداری مــیویــرایش مــتن در میبــه 

 )بـه مشـکل ناپیوسـتگی فـوق توجـه کنیـد            (.کنـد    اشـکال تولیـد مـی      برای متنی کـه قـباًل وارد شـده        
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) نمـا    نمـایش یـک زوج مکـان       نمـا بـا      ناپیوسـته کـردن مکـان      از جملـه  (این مشکل   تالشهایی برای حل    

  . بخش نیست یتصورت گرفته اما نتایج حاصله رضا

نمــا و پــرش حــروف وارد شــده در  تــرین اشــکال حاصــل از مــدل مفهــومی یونیکــد پــرش مکــان مهــم

 قـرار دادن مکـان      درنتیجـه .  اسـت   بـه دلیـل ناپیوسـتگی دیـداری آن         ی مـتن    مرز تغییر جهـت رشـته     

 کـه   یمشـکل دیگـر   . شـود   ی هـر عمـل ویرایشـی دشـوار مـی            بینی نتیجـه    نما در مکان مناسب و پیش     

 کــه کــار شــده اســت گــردد پــرش و ناپیوســتگی دیــداری مــتن انتخــاب مــین مشــکل بــاز مــیبــه ه

کـه    ایـن اسـت    افزارهـا وجـود دارد      نـرم مشـکل دیگـری کـه در برخـی          . سازد  انتخاب متن را دشوار می    

نظیـر  دهـد و   حرکـت مـی   نمـا را گـاهی بـه چـپ و گـاهی بـه راسـت        مکان) Left Arrow(بر  کلید چپ

  . هم موجود است)Right Arrow(بر  ست کلید رااین مشکل برای

  راهکار غلبه بر مشکالت ویرایش متن فارسی  )۳-۶-۴ 

راهکــار غلبــه بــر مشــکالت ویــرایش مــتن فارســی دقــت در همــین نکتــه اســت کــه ورود و ویــرایش  

در هنگـام ورود مـتن، مفهـوم مـتن در ذهـن کـاربر               . متن فارسـی دو فعالیـت بسـیار متفـاوت هسـتند           

ــرار د ــل ق ــین دلی ــه هم ــی  ارد و ب ــب طبیع ــه ترتی ــادگی و ب ــه س ــوم ب ــتن مفه ــه   م ــال ب ــل انتق  قاب

 افزارهـا   تا اینجا مـدل مفهـومی یونیکـد بـه خـوبی جوابگـو اسـت و رفتـار فعلـی نـرم                      . کلید است   صفحه

  .  مناسب استتقریبًا

ی شـروع کـاربر تجسـم دیـداری متنـی اسـت کـه            یم، نقطـه  پـرداز  مـی مـتن   اما هنگامی که به ویرایش      

کنـد کـه چیـزی را اصـالح کنـد یـا تغییـر دهـد،                   هنگامی کـه کـاربر اراده مـی       . داردپیش روی او قرار     

دهـد و بایـد بتوانـد ایـن موضـع را بـه شـکلی مسـتقیم و              ابتدا موضع دیـداری تغییـر را تشـخیص مـی          

ــد   ــل کن ــه منتق ــه رایان ــداری ب ــا . دی ــع و در اینج ــت دارد  موض ــه اهمی ــی ک ــع و ترتیب ــبموض  ترتی

یـک موضـع    » اینجـا «در ایـن حالـت      . را تغییـر دهـد    » اینجـا «خواهـد      یعنـی کـاربر مـی      .دیداری است 
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قـرارداد اصـلی کـه       .اسـت و بایـد بتوانـد بـه وسـایل مسـتقیم دیـداری مشـخص شـود                  کاماًل دیـداری    

  :کند عبارت است از ویرایش را مشخص میراهکار اصلی 

کـاربر بتوانـد بـه      ی ثابـت و کـاماًل مشـخص باشـد و              ی اثر دیداری عمل ویرایش بایـد یـک نقطـه            نقطه

همـانطور کـه خـواهیم دیـد ایـن قـرارداد       . ی اثـر را تعیـین کـرده و تشـخیص دهـد          راحتی ایـن نقطـه    

ـ   مـتن تبـدیل بـه      شود که محل اثر مفهومی ویـرایش        باعث می   وابسـته بـه ماهیـت        بشـود کـه    ری متغّی

یجــاد ی مــورد انتظــار گــاهی مجبــور بــه ا عــالوه بــر ایــن بــرای بدســت آوردن نتیجــه. اســتویــرایش 

  .شود های مجاور الزم می ها یا خود نویسه تغییراتی در محل نویسه

بتـوانیم بـه دقـت دو        فـوق عمـاًل اسـتفاده کنـیم، ابتـدا الزم اسـت کـه                 قـرارداد برای این که بتوانیم از      

رفتــار مــورد انتظــار در هــر ســپس بایــد . حالــت ورود و ویــرایش مــتن را از یکــدیگر تشــخیص دهــیم

  . پردازیم در ادامه، به تفصیل به این امر می. تعریف کنیمحالت را 

  تشخیص دو حالت ورود و ویرایش متن فارسی  )۳-۶-۵ 

یـا ابـزار ورودی     (کلیـد     بـا کمـک صـفحه     هنگـامی کـه کـاربر       : ورود مـتن سـاده اسـت      عریف مختصـر    ت

) Backspace( حـذف قبلـی      کنـد یـا کلیـد       هـای یونیکـد تولیـد مـی         ویسـه ن) دیگری چون دست نویسی   

اگـر حالـت قبلـی حالـت ویـرایش باشـد، ایـن حالـت بـه                  .  در حـال ورود مـتن اسـت        ربرکـا  زنـد،   میرا  

اگـر حالـت قبلـی حالـت ویـرایش باشـد و کـاربر               : این امـر یـک اسـتثنا دارد       . یابد  حالت ورود تغییر می   

زنــد،  را بزنــد، تــا زمــانی کــه کــاربر تنهــا کلیــد حــذف قبلــی را مــی) Backspace(کلیــد حــذف قبلــی 

  .ه خواهد داشتحالت ویرایش ادام

حـروف وارد   ،   بـه طـوری کـه بـا ورود مجـدد مـتن             ورود متن وقفـه ایجـاد کنـد       تداوم  هر عملی که در     

ــه  ــر از ادام ــتن    شــده در جــایی غی ــت ورود م ــتن قبــل وارد شــود باعــث خــروج از حال ی مفهــومی م
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ـ                         . شود  می ت مخصوصـًا عملیـاتی کـه صـراحتًا داللـت بـر حالـت ویـرایش دارنـد، باعـث انتقـال بـه حال

  :مواردی که صراحتًا داللت بر حالت ویرایش دارند عبارتند از. شوند ویرایش متن می

بـر، بـاالبر،      بـر، راسـت     از طریـق موشـی یـا کلیـدهای چـپ          ) نمـا   مکـان (متن  تغییر موضع ورود     •

  .بر و سایر کلیدها و فرمانهای مشابه پایین

 )  گزینش فرمانکلید یا موشی، صفحه(ای از حروف متن به هر طریق  انتخاب رشته •

ــرش     • ــه ب ــتن از جمل ــرایش م ــتاندارد وی ــرامین اس ــدور ف ــخه)Cut(ص ــرداری  ، نس و ) Copy(ب

  )Paste(الصاق 

 مـتن را     یـا ویـرایش     ورود  فعلـی   مـوارد مشخصـی کـه حالـت         برخـی از   روشن شدن بهتر مطلـب،    برای  

  :شوند  تصریح می نیزکنند حفظ می

ی مــتن وارد شــده را   ادامــهظــاهرِی انــدازه و ســبک قلــم بــه طــوری کــه شــکل ،تغییــر نــوع •

 .تغییر دهد

 .دنـ ده مـی  را بـدون تغییـر موضـع ورود مـتن تغییـر              )یـا بخـش   ( تمام پاراگراف    فرمانهایی که  •

ی  نامــه پــردازی یــا تغییــر روش واژهکــش  خــطبــا کمــک  هــای پــاراگراف  حاشــیهماننــد تغییــر

)Style Sheet (فعال. 

ــرعکس مــثاًل از فار. کلیــد تغییــر گــروه فعــال صــفحه  • ــا ب ــه التــین ی   ورود و در حالــت.ســی ب

شـود     دیگـری مـی    هـا و رفتارهـای      کلیـد باعـث تفـاوت       ویرایش متن تغییر گـروه فعـال صـفحه        

  .گیرد  بعد مورد بحث قرار میهای که در قسمت

ــان • ــوزه  فرم ــه ح ــایی ک ــت ورود و     ه ــر حال ــد ب ــتن دارن ــرایش م ــارج از ورود و وی ــأثیر خ ی ت

 .ی سند رمان ذخیرهمانند ف. اثر هستند ویرایش بی
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اکنــون بــه دنبــال چنــد تعریــف بــه توصــیف رفتــار مناســب در هنگــام ورود و ویــرایش مــتن فارســی  

 .پردازیم می

  تعریف اصطالحات مربوط به جهت متن  )۳-۶-۶ 

پیش از پرداختن بـه توصـیف رفتـار مناسـب هنگـام ورود و ویـرایش مـتن فارسـی جـا دارد کـه ابتـدا                          

   :کنیم  تعریف میگیرند را  استفاده قرار میها مورد  که در توصیفچند مفهوم را

پــذیری  جهــت طبیعــی و ذاتــی نویســه را جهــت) Character Directionality (:پــذیری نویســه جهــت

هـا از     جهـت مـؤثر ایـن قبیـل نویسـه         . ها ضـعیف یـا خنثـی اسـت          پذیری برخی نویسه    جهت. آن گویند 

  .آید روی موقعیت آنها در متن به دست می

ــت  ــؤثر(جه ــهنوی) م ــه نویســه در   ) Effective Character Direction (:س ــؤثری ک ــتار م جهــت نوش

در مـورد حـروف الفبـای فارسـی ایـن جهـت غالبـًا               . داخل متن کسـب کـرده را جهـت نویسـه گوینـد            

راسـت اسـت و در مـورد فاصـله و عالئـم        بـه   در مـورد حـروف التـین جهـت چـپ          . چـپ اسـت     بـه   راست

ــت    ــته و جه ــی نوش ــت کل ــه جه ــتگی ب ــترک بس ــوریتم دو    مش ــا الگ ــاور دارد و ب ــروف مج ــذیری ح پ

  .شود ی یونیکد تعیین می جهته

هــا اســت کــه جهــت مــؤثر تمــام آنهــا  ای از نویســه رشــته) Direction Run (:)جهــت هــم (مــتن پــاره

جهــت  مــتن هــم جهــت مجــاور و همســایه نــداریم، زیــرا اگــر دو پــاره مــتن هــم دو پــاره. یکســان باشــد

  .متن هستند پارهباشند در واقع جزئی از یک 

هـایی   مـتن  ی مـتن حتـی اگـر پـاره      هـر رشـته  )Text Direction(:  یـا پـاراگراف  نوشـته متن یا جهت 

هــای مختلــف داشــته باشــد یــا قطعــه متنــی بــا جهــت نوشــتار متفــاوت درون آن گنجانــده  در جهــت

   .فرض دارد که به آن جهت نوشته گویند شده باشد یک جهت اصلی یا پیش
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در صورتی کـه جهـت مـتن بـه صـورت صـریح داده نشـده باشـد، جهـت مـتن                        :فرض متن   جهت پیش 

پــیش از ورود . شــود  حــدس زده مــی)کلیــد مــورد اســتفاده  صــفحه جهــتو (از روی مــتن وارد شــده

در . شـود   فـرض مشـخص مـی        جهـت مـتن بـر اسـاس پـیش          ، حـدس وجـود نـدارد       و تا زمانی کـه     متن

  .چپ است به فرض متن راست بوم ایران جهت پیش

ــر ــتم ــاره ) Direction Boundary (:ز دو جه ــرز دو جهــت، مــرز تمــاس دو پ ــا جهــت م هــای  مــتن ب

  .کند متن مجاور را یک مرز دو جهت از یکدیگر جدا می اصواًل هر دو پاره. متفاوت است

ــفحه ــت ص ــد جه ــفحه  :کلی ــروف فارســی در ص ــروه ح ــه گ ــامی ک ــت    هنگ ــد، جه ــال باش ــد فع کلی

فعـال باشـد، جهـت       کلیـد    کـه حـروف التـین در صـفحه         چـپ اسـت و هنگـامی        بـه   کلیـد راسـت     صفحه

  .راست است به کلید چپ صفحه

شـوند    راسـت تولیـد مـی       بـه   کلیـد چـپ     هایی که هـم بـا صـفحه          نویسه :کلید  های مشترک صفحه    نویسه

  .ها عمومًا ضعیف یا خنثی است پذیری این نویسه جهت. چپ به کلید راست و هم با صفحه

رفتارهـای مـورد نظـر مجسـم        ویر  بـه کمـک تصـ      ایـن بخـش،    ی   در ادامـه   :هـا   متن  راهنمای رنگ پاره  

ــد شــده ــق . ان ــرای روشــن شــدن دقی ــاره  ب ــا، پ ــک از رفتاره ــر ی ــر ه ــتن ت ــای موجــود در تصــاویر   م ه

  .ها در تصویر زیر نمایش داده شده است معنی رنگ. آمیزی شده است رنگ
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  نما هنگام ورود و ویرایش متن شکل مکان  )۳-۶-۷ 

 و در شـرایطی کـه مجـاور         کلیـد   نمـا بـه تناسـب جهـت مـتن و صـفحه              کل مکـان  شود که ش    توصیه می 

نمـا بـر حسـب جهـت           شـکل مکـان    ،بـه هنگـام انتخـاب مـتن       .  تغییرکنـد  ی کنترلی قرار گیـرد،      نویسه

در هنگـام ورود مـتن نیـز شـکل          . شـود   کلیـد تعیـین مـی       نمـا و جهـت صـفحه        متن در دو سوی مکـان     

. شــود  مشــخص مـی کلیـد  فــرض و جهـت صــفحه   پـیش )پــاراگراف(نمـا بــر حسـب جهــت مـتن     مکـان 

بـه همـین دلیـل بـه هنگـام ورود      . نمـا اسـت   تفاوت اصلی ورود متن بـا ویـرایش احتمـال پـرش مکـان        

ــوان از  مــتن مــی ــر مکــان نیــزی کمکــی دوم یــک نشــانهت هــای  شــکل. نمــا اســتفاده کــرد  عــالوه ب

  :نما در شرایط مختلف عبارتند از شده برای مکان توصیه

ــتن و صــفحه هنگــامی  • ــد هماهنــگ باشــد، مکــان  کــه جهــت م ــا یــک خــط ســاده  کلی ی  نم

ــود  ــد ب ــودی خواه ــی  . عم ــاق م ــت اتف ــر در دو حال ــن ام ــد ای ــتن  : افت ــه م ــامی ک ــی هنگ یک

هــای دوســوی  و نویســه) فارســی(چــپ  بــه کلیــد راســت چــپ و صــفحه بــه راســت) پــاراگراف(

نگــامی کــه مــتن ، و دیگــری ه)یــا ســطر خــالی باشــد(چــپ باشــد  بــه نمــا نیــز راســت مکــان

ــاراگراف( ــه چــپ) پ ــه کلیــد چــپ راســت و صــفحه ب ــین(راســت  ب هــای دوســوی  و نویســه) الت

 ایـن شـکل هـم بـه هنگـام ورود و             ).یـا سـطر خـالی باشـد       (راسـت باشـد       بـه   نما نیز چپ    مکان

 .گیرد هم به هنگام ویرایش مورد استفاده قرار می

باشـد و   ) فارسـی (چـپ     بـه   سـت کلیـد را    به هنگام تعیین مکـان ویـرایش، هنگـامی کـه صـفحه             •

نمـا بـه    باشـد، مکـان  ) یـا عربـی  (نمـا بخشـی از عـدد فارسـی           یـا بعـد از مکـان      /ی قبل و    نویسه

 .آید  در میشکل 

نمــا  ی هــر ســوی مکــان هــای فــوق یعنــی هنگــامی کــه نویســه هــای غیــر از حالــت در حالــت •

ــا نمــا جهــت متفــ هــای مجــاور مکــان جهــت متفــاوت دارنــد یــا الاقــل یکــی از نویســه  اوت ب
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اســت، شــکل ) پــاراگراف(کلیــد خــالف جهــت نوشــتار  کلیــد دارنــد یــا جهــت صــفحه صــفحه

کلیـد    هـا در صـورتی کـه صـفحه          در ایـن حالـت    . کلیـد خواهـد بـود       نما متناسب با صفحه     مکان

کلیـد     خواهـد بـود و در صـورتی کـه صـفحه            نمـا     باشـد، شـکل مکـان     ) فارسـی (چپ    به  راست

 . خواهد بودنما  مکانباشد، شکل ) التین(راست  به چپ

یعنـی زمـانی     )پـاراگراف (نوشـتار   در هنگام ورود عـدد فارسـی و ورود مـتن در خـالف جهـت                  •

شـوند،    نمـا رانـده مـی       هـا از مجـاورت مکـان        نمـا در مـرز دو جهـت ایسـتاده و نویسـه              که مکان 

شـکل ایـن    . ی دوم مشـخص کـرد       نمـا را بـا نمـایش یـک نشـانه            تـوان محـل پـرش مکـان         می

تـر از   تـر یـا کوچـک       رنـگ   نمـا اشـتباه گرفتـه شـود و بایـد کـم              انویـه نبایـد بـا مکـان       ی ث   نشانه

  :ی ثانویه در شکل زیر نمایش داده شده است ای از این نشانه  نمونه.نما باشد مکان

  

هــای  ی کنتــرل یونیکــد مخصوصــًا نویســه نمــا در مجــاورت یــک نویســه هنگــامی کــه مکــان •

ــال   ــرل اتص ــا U+200D و U+200Cکنت ــه و ی ــرل  نویس ــای کنت ــامل  ه ــت ش ، U+200E جه

U+200F ،U+202A ،U+202B ،U+202C ،U+202D و U+202Eــی ــرار مــ ــر   قــ ــرد بهتــ گیــ
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ی کنتـرل اسـت ظـاهر شـود کـه             نمـا کـه مجـاور نویسـه         ای در همان سمت مکـان       است نشانه 

 .ی کنترل را مشخص نماید ماهیت نویسه

گیـرد، ممکـن اسـت مفیـد          ینمـا در میـان یـک شـکل لیگـاتوری قـرار مـ                هنگامی کـه مکـان     •

نمـا بـه جـای خـط عمـودی از خـط مایـل                 تر محـل مکـان      باشد که برای مشخص کردن دقیق     

نیــاز بــه ایــن امــر مخصوصــًا در برخــی . اســتفاده شــود) چنــد ضــلعی بــاز(یــا خــط شکســته 

تـر   محسـوس هـا بـرای لیگـاتور الم و الـف وبرخـی لیگاتورهـای عربـی از قبیـل الم و مـیم                   قلم

 .است

 قـرار بگیـرد، بهتـر اسـت کـه بـرای             دار   و اعـراب   ی   حـرف پایـه    در سـمت چـپ    نمـا     کـه مکـان   هنگامی  

ی راهنمـا کـه در بـاال یـا            عـالوه بـر خـط عمـودی، از یـک بریـده            نمـا     مشخص کردن دقیق محل مکان    

حسـن دیگـر ایـن روش در ایـن اسـت کـه خوانـایی                . شـود اسـتفاده کنـیم       نمـا ظـاهر مـی       پایین مکان 

هـای راهنمـا را       کـاربر بایـد بتوانـد ایـن بریـده         . شـود   تـر مـی     ی قلـم کوچـک سـاده       های در اندازه    اعراب

در ایــن شــکل از راســت بــه چــپ اثــر . بــه عنــوان نمونــه بــه شــکل زیــر نگــاه کنیــد. غیــر فعــال کنــد

  :بینید بر را می شدن مکرر کلید چپ زده

  

  رفتار مناسب در هنگام ورود متن فارسی  )۳-۶-۸ 

 کـه پیوسـتگی مفهـومی مـتن بـه ترتیـب              اسـت  گونـه   نآرسـی   رفتار مناسـب در هنگـام ورود مـتن فا         

نمـا هنگـام تغییـر جهـت          باعـث پـرش مکـان     ممکـن اسـت     امـا   (حفـظ کنـد     را  ذخیره و تبـادل مـتن       

 نیـاز بـه      کلیـات آن   بنـابراین هـای فعلـی موجـود اسـت،           سـازی    در پیـاده   این رفتار ). بشودمتن ورودی   

 یـک تفـاوت مهـم در        کنـد تنهـا     تعریـف مـی   در رفتـار مناسـبی کـه ایـن سـند             .توضیح مجـدد نـدارد    
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 یعنــی فاصــله، نقطــه، پرانتــز و غیــره وجــود کلیــد هــای مشــترک بــین دو جهــت صــفحه مــورد نویســه

  . پردازیم دارد که در این قسمت به بیان آن می

 ورود  هنگـام : ی مجـازی اسـت      تـرین روش بـرای بیـان دقیـق ایـن رفتـار اسـتفاده از یـک نویسـه                     ساده

 کنـیم  باشـد، فـرض مـی   ) پـاراگراف (کلیـد فعـال در خـالف جهـت کلـی مـتن               هاگر جهـت صـفح    ،  متن

جهــت بــا   هــمی تعیــین جهــِت یــک نویســه) موضــع ورود مــتن(نمــا   مکــانکــه پــس از مکــان فعلــِی

نمـا نیـز از       در ایـن حالـت شـکل مکـان        تـر گفتـیم،      همان طور کـه پـیش      .کلید وجود دارد    جهت صفحه 

ــا    ــده و ب ــارج ش ــاده خ ــودی س ــط عم ــک خ ــت ی ــانحال ــت    پیک ــای آن جه ــزی در دو انته ــای ری ه

  .دهد کلید فعال را نشان می صفحه

 باشـد، رفتـار ورود اطالعـات بـه صـورتی اسـت کـه                راسـت   بـه    و متن چـپ    چپ  به  کلید راست   اگر صفحه 

ــه  ــویی نویس ــتن   گ ــع ورود م ــد از موض ــومی   (ی بع ــب مفه ــه ترتی ــه)ب ــانه (U+200Fی   نویس ی  نش

و مــتن راســت  بــه کلیــد چــپ در حــالتی کــه صــفحه. اســت) Right-to-Left Markچــپ یــا  بــه راســت

ی بعـد از موضـع ورود         ، رفتـار ورود اطالعـات بـه صـورتی اسـت کـه گـویی نویسـه                 چـپ باشـد     به  راست

ــتن  ــه ترتیــب مفهــومی(م ــه چــپی  نشــانه (U+200Eی  نویســه) ب ــا  ب ) Left-to-Right Markراســت ی

   .است

اینکــه کــاربر شــروع بــه عمــل تایــپ و ورود مــتن  ی مجــازی تنهــا پــس از  تــأثیر وجــود ایــن نویســه

بـه ایـن ترتیـب هنگـامی کـه مـثاًل کـاربر بـا زدن                 . شود و پـیش از آن وجـود نـدارد           کند آشکار می    می

ی    ایـن نویسـه    .بر مشـغول تعیـین موضـع ویـرایش اسـت، اثـری از ایـن نویسـه نیسـت                     مکرر کلید چپ  

. شـود   برداشـته مـی  الـت ورود بـه ویـرایش      و تغییـر از ح     کلیـد در حـین تایـپ        مجازی با تغییـر صـفحه     

ــد باعــث پــرش مکــان  ی مجــازی مــی شــدن ایــن نویســه برداشــته ــًا روش نمــا شــود توان ــا مجموع ، ام

ی مجـازی   تـوان رفتـار تغییـر نویسـه      مـی . دهـد   را کـاهش مـی    های هنگـام ورود مـتن         پرشپیشنهادی  
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 بـه   در ایـن سـند    کـرد، امـا     ی ورود و عملکـرد مطـابق انتظـار هوشـمندتر              را برای حفـظ ثبـات نتیجـه       

  .پردازیم این موضوع نمی

ی مجـازی ایـن اسـت         تـأثیر نویسـه   : پـردازیم   ی مجـازی فـوق مـی        اکنون به توضیح کیفـی اثـر نویسـه        

را در  ) ماننـد فاصـله   (پـذیری ضـعیف       بـا جهـت   ) بـین فارسـی و التـین      (هـای مشـترک       که رفتار نویسه  

نمـا را هنگـامی کـه متنـی           هـای مکـان     ر پـرش  ایـن امـ   . سـازد   کلیـد مـی     جهت با صفحه     هم ،حین تایپ 

در ی مجــازی  اثــر وجــود ایــن نویســه. دهــد  کــاهش مــی،شــود در خــالف جهــت پــاراگراف تایــپ مــی

  :شده استو با حالت موجود مقایسه ویر زیر مجسم تص

 

   ویرایشمحلانتخاب   )۳-۶-۹ 

گونـه کـه    همان.  ویـرایش را مشـخص کنـد        بایـد محـل     کـاربر  پیش از آنکه به ویـرایش مـتن بپـردازیم،         

ویـرایش اسـت    ) بصـری (تعیـین محـل دیـداری       ی اول     در درجـه   ،گفته شد، منظـور از محـل ویـرایش        

: وجــود داردبــرای تعیــین محــل، دو راه اصــلی . مکــان مفهــومی ویــرایش در مــتن یونیکــدلزومــًا نــه 

ــدهای حرکــت   ــر، راســت چــپ(اســتفاده از موشــی و اســتفاده از کلی ــره  ب ــاالبر و غی ــر، ب در اینجــا ). ب
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ــ ــیاه ر دوینهم ــیم  را بررســی م ــای دیگــر   و راهکن ــره (ه ــان جســتجو و غی ــل فرم را بررســی ) از قبی

  .کنیم نمی

محــل ویــرایش بایــد بررســی کنــیم، هوشــمندی احتمــالی  موضــوع دیگــری کــه بــه همــراه انتخــاب  

وجـود ایـن    .  بـر حسـب محـل ویـرایش اسـت          کلیـد    صـفحه  کلیـدهای مناسـب     افزار در انتخاب گروه     نرم

ــمند ــرم  کایهوش ــندی ن ــزار را ب ربرپس ــی اف ــود م ــاهش    هب ــی را ک ــتباهات ویرایش ــی اش ــد و برخ ده

  . با این حال کاربر باید بتواند این هوشمندی را به اختیار خود غیر فعال سازد .دهد می

  .است) ی بین دو نویسه فاصله(محل ویرایش یک نقطه  کنیم ابتدا فرض می

  کلید ی ویرایش با صفحه انتخاب نقطه  )۳-۶-۹-۱ 

در جهــت فلشــی کــه روی آنهــا حــک شــده، ) بــر، بــاالبر و غیــره بــر، راســت چــپ(حرکــت کلیــدهای 

ی   تـوان نقطـه     بـه ایـن وسـیله و بـا زدن کلیـدهای مناسـب مـی               . کنـد   نما را در مـتن جابجـا مـی          مکان

یـان  در ایـن م . مشـخص کـرد  هـم بـه صـورت دیـداری و هـم تـا حـدود بسـیاری مفهـومی                   ویرایش را   

  . بر است بر و راست دهای چپی مهم تعیین رفتار کلی نکته

نمــا همــواره بایــد در جهــت دیــداری  بــا توجــه بــه اصــل دیــداری بــودن رفتــار، جهــت حرکــت مکــان

نمــا را بــه ســمت چــپ و کلیــد  بــر همــواره مکــان یعنــی کلیــد چــپ. نمــای کلیــد باشــد پیکــان جهــت

 بـر     راسـت   و بـر    چـپ  هایرفتـار کلیـد   . دهـد   نما را بـه سـمت راسـت حرکـت مـی             بر همواره مکان    راست

نمـا در آن اسـت، بسـتگی     سـطر بـه جهـت پـاراگرافی کـه مکـان      و راسـت  الیـه سـمت چـپ        در منتهی 

  : دارد

الیـه سـمت چـپ سـطر،          بـر در منتهـی      چـپ باشـد، زدن کلیـد چـپ          به  اگر پاراگراف راست  : بر  کلید چپ 

گرافی بـا    در پـارا   نیپـای حتـی اگـر سـطر       (بـرد     الیه سمت راست سـطر پـایین مـی          نما را به منتهی     مکان

الیـه سـمت      بـر در منتهـی      راسـت باشـد، زدن کلیـد چـپ          بـه   اگـر پـاراگراف چـپ     ). خالف جهـت باشـد    
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حتـی اگـر سـطر بـاال در     (بـرد   الیـه سـمت راسـت سـطر بـاال مـی       نمـا را بـه منتهـی       چپ سـطر، مکـان    

  ). پاراگرافی با خالف جهت باشد

الیـه سـمت راسـت        بـر در منتهـی     چـپ باشـد، زدن کلیـد راسـت          بـه   اگر پاراگراف راسـت   : بر  کلید راست 

حتـی اگـر سـطر بـاال در پـاراگرافی بـا             (بـرد     الیه سمت چپ سـطر بـاال مـی          نما را به منتهی     سطر، مکان 

الیـه سـمت      بـر در منتهـی      راسـت باشـد، زدن کلیـد راسـت          بـه   اگـر پـاراگراف چـپ     ). خالف جهت باشـد   

حتـی اگـر سـطر پـایین در         (بـرد     الیـه سـمت چـپ سـطر پـایین مـی             نما را به منتهی     راست سطر، مکان  

  ). پاراگرافی با خالف جهت باشد

نگــه داشــته شــده باشــد و کلیــد در حــال تکــرار بــر  یــا راســتبــر  در صــورتی کــه کلیــد چــپ: نکتــه

 آن اتفـاق افتـاده       در  جدیـد   سـطر   بـه   اولـین پـرش     جهـت پـاراگرافی کـه      باشد،) auto-repeat(خودکار  

نمـا مـابین دو پـاراگراف خـالف          طـوری کـه مکـان     ،  باشد تـا پایـان تکـرار مـالک حرکـت خواهـد بـود              

  . و بتواند تا ابتدا یا انتهای متن به پیمایش ادامه دهدجهت یکدیگر گیر نیفتد

هـای کنترلـی، رفتـار آن بـه ترتیـب             نویسـه نمـا از روی لیگـاتور، اعـراب و            هنگـام عبـور مکـان     : ۲نکته  

  :زیر است

کنـد و بـه ازای هـر نویسـه            ا یـک بـه یـک طـی مـی          هـای لیگـاتور ر      نمـا نویسـه    مکـان  :عبور از لیگاتور  

تایــپ و یــا از تقســیم ســاده   قلــم اپــنGDEFنمــا از روی جــدول  محــل مکــان. رود مقــداری جلــو مــی

  .آید ها بدست می خطی عرض لیگاتور بین نویسه

 سـازی کنـونی بـا هـر         شـود زیـرا در پیـاده         در این حالت انتخـاب دیـداری مغشـوش مـی           :اعراب عبور از 

نمـا تکـان     ولـی مکـان  ،کنـیم  ی اعـراب عبـور مـی    بـر از روی یـک نویسـه    بر یا راسـت    کلید چپ بار زدن   

نمـا    کـه وقتـی مکـان   شـود   پیشـنهاد مـی  صـالح ایـن رفتـار و بهبـود تجسـم دیـداری         ابرای  . خورد  نمی

نمـا ظـاهر شـود         مکـان  بـاال یـا پـایین     ی راهنمـا در        یـک بریـده    ،گیـرد   دار قرار مـی     ی اعراب   روی نویسه 
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حسـن ایـن روش در ایـن اسـت کـه موقعیـت              . اعـراب نشـان دهـد      را نسـبت بـه       نمـا   مکـان  که محـل  

شـود و خـود اعرابهـا هـم بـه راحتـی               بـه وضـوح و دقـت مشـخص مـی          هـا     نما نسـبت بـه اعـراب        مکان

در ایـن شـکل     . بـه عنـوان نمونـه بـه شـکل زیـر نگـاه کنیـد                .شوند، حتی اگر متن ریز باشد       خوانده می 

  :بینید بر را می شدن مکرر کلید چپ از راست به چپ اثر زده

  

  

نمـا تکـان      ی کنترلـی مکـان       بـا وجـودی کـه ضـمن عبـور از روی نویسـه              :هـای کنترلـی     نویسه عبور از 

  فـوق گفتـه شـد،       )۷-۶-۳  ( کـه در بخـش       در صـورت پیـاده سـازی پیشـنهاد ایـن سـند            خورد، اّما     نمی

 در سـمتی کـه نویسـه قـرار          ی کنترلـی    ی وجـود نویسـه      مشـخص کننـده   هـای     ظاهر شـدن نشـانه    و با   

  .اطالعات دیداری کافی در مورد موضع ویرایش ایجاد خواهد شد ،دارد

  کلید انتخاب هوشمند صفحه  )۳-۶-۹-۲ 

فارسـی و   نمـا بخواهـد از مـرز          شـود اگـر مکـان       بـر زده مـی      بر یـا راسـت      هربار که یکی از کلیدهای چپ     

کلیــد هنــوز در جهــت مبــدأ باشــد، جهــت   تی کــه جهــت صــفحه عبــور کنــد، ابتــدا در صــورالتــین

و بـا حرکـت بعـدی در        ) مانـد   و مکـان نمـا روی مـرز مـی         (کنـد     کلید به جهت مقصد تغییـر مـی         صفحه

نمـا از مـرز عبـور کـرده و            کلیـد در جهـت مقصـد باشـد مکـان            جهت مقصد هنگامی که جهـت صـفحه       

   .رود به مقصد می

   . در این شکل جهت متن راست به چپ است.ده استاین موضوع در شکل زیر نشان داده ش
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کلیــد بــر حســب  شــود، صــفحه همچنــین در هنگــامی کــه موضــع ویــرایش بــا موشــی مشــخص مــی 

 موشــی باشــد، تعیــین توســطی مشــخص شــده  ای کــه نزدیکتــرین نویســه بــه نقطــه  جهــت نویســه

دد فارسـی یـا عربـی       چـپ یـا بخشـی از عـ          بـه   ی انتخـاب راسـت      ای نزدیک به نقطـه      اگر نویسه . شود  می

، باشـد ) راسـت   بـه   چـپ (و در صـورتی کـه ایـن نویسـه التـین             ) فارسـی (چپ    به  کلید راست   باشد، صفحه 

  .شود انتخاب می) التین(راست  به کلید چپ صفحه

  موشیی ویرایش با  انتخاب نقطه  )۳-۶-۹-۳ 

بــا توجــه بــه دیــداری فــرض نمــودن محــل ویــرایش در روش پیشــنهاد شــده در ایــن ســند، انتخــاب  

  . ی ویرایش مفهومی را ندارد  ویرایش با موشی بسیار ساده است و مشکالت روش نقطهنقطه

 ی  ســادهی نویســه( باشــد ی ســاده ی انتخــاب شــده توســط موشــی یــک نویســه در حــالتی کــه نقطــه

 محـل  )ی کنترلـی و اعـراب نیسـت    نویسـه لیگـاتور،   مـورد نظـر اسـت و منظـور       غیر صـفر   دارای عرض 

  :شود این ترتیب مشخص میویرایش انتخاب شده، به 

نمــا در ســمت چــپ نویســه قــرار  ی چــپ نویســه باشــد، مکــان ی انتخــاب شــده در نیمــه اگــر نقطــه

نمــا در ســمت راســت  ی راســت نویســه باشــد، مکــان ی انتخــاب شــده در نیمــه اگــر نقطــه. گیــرد مــی

ات تصـویر   بـا دقـت ذر    (ی انتخـاب شـده دقیقـًا در وسـط نویسـه باشـد                 اگر نقطـه  . گیرد  نویسه قرار می  
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ــاد  ــر حســب   pixelیعنــی ابع ــه عــرض نویســه ب ــامی ک ــا هنگ ــرد باشــدpixel و تنه ــا در  مکــان)  ف نم

راسـت باشـد در سـمت راسـت           بـه    باشـد در سـمت چـپ و اگـر چـپ            چـپ   بـه   صورتی که نویسه راسـت    

  .گیرد قرار می

نمـا    ی انتخـاب شـده توسـط موشـی در یـک شـکل لیگـاتوری باشـد، محـل مکـان                       در حالتی که نقطـه    

  .شود ی لیگاتور یا در یکی از دو سمت آن مشخص می ا روش مرسوم فعلی بین دو نویسهب

ــه  ــه روی نویس ــالتی ک ــل       در ح ــد، مح ــته باش ــود داش ــراب وج ــی اع ــط موش ــده توس ــاب ش ی انتخ

ی پایـه و اعـراب        شـود کـه هیچگـاه بـین نویسـه           نما از آنجا که دیداری است، طـوری تعیـین مـی             مکان

  .قرار نگیرد

ی کنترلـی وجــود   نمـا نویســه  بــرای مکـان نویسـه  از  در مجــاورت سـمت انتخـاب شــده   در حـالتی کـه  

ــان  ــا  داشــته باشــد، مک ــور نمــی  از نویســهنم ــی عب ــین نویســه  ی کنترل ــد و ب ــدأ و نویســه کن ی  ی مب

  .گیرد کنترلی قرار می

نمـا در     کنـد، مکـان     ی سـطر را انتخـاب مـی         هدای خـارج از محـدو       هنگامی کـه کـاربر بـا موشـی نقطـه          

 .گیرد تهای دیداری سطر قرار میان

 ی متن برای ویرایش انتخاب بازه  )۳-۶-۹-۴ 

ام گـ هنهـای بسـیار معمـول کـاربر           ی مـتن بـرای عملیـات ویرایشـی یکـی از فعالیـت               انتخاب یک بـازه   

سـازد کـه      ای مـی    کنـد بـازه     راه حل موجـود کـه پیوسـتگی مفهـومی را حفـظ مـی              . ویرایش متن است  

. کنـد   همـین امـر انتخـاب دیـداری بـازه را بـا اشـکال مواجـه مـی                  . بالقوه از نظر دیداری ناپیوسته است     

ــرای کســب حــداکثر کــاربر پســندی توصــیه مــی  ــرم ب ــا   شــود کــه ن افزارهــا قابلیــت انتخــاب مــتن ب

از آنجـا کـه ایـن امـر ممکـن اسـت             . را پشـتیبانی کننـد    ) امـا پیوسـتگی دیـداری     (ناپیوستگی مفهومی   
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در اینجــا فقـط بــه  . تـوان ایــن امـر را اجبــاری کـرد    افــزار طلـب کنــد، نمـی   یـک تغییـر عمــده در نـرم   

  . پردازیم ی ویرایش متن می تذکراتی در مورد برخی رفتارهای نادرست انتخاب بازه

شـود، نکـات گفتـه شـده در           ی بـازه مربـوط مـی        تا جایی که به انتخاب نقاط دیـداری شـروع و خاتمـه            

ی دیـداری     مانـد رسـیدن از نقطـه         مـی  ای کـه بـاقی      نکتـه . ی ویـرایش معتبـر اسـت        مورد انتخاب نقطه  

مرزهــای ناپیوســتگی . ی مفهــومی مــتن انتخــاب شــده اســت ی مفهــومی بــرای تعیــین بــازه بــه نقطــه

راه . کنــد ی مفهــومی انتخــاب را دچــار ابهــام مــی مــتن جاهــایی هســتند کــه گــاهی تشــخیص نقطــه

نتخـاب شـده بایـد      هـای مفهـومی ا      حل رفع این ابهام این اسـت کـه در نظـر داشـته باشـیم کـه نقطـه                   

) و مـابین  (ی دیـداری حاصـل از انتخـاب، از دو سـو محـدود بـه                   ای باشند که تا حـد امکـان بـازه           بگونه

نمـا را مشـخص کنـیم و بـا حرفـی کـه                بایـد جـای مکـان       برای این منظـور،    .نقاط شروع و خاتمه باشد    

ـ بـه عنـوان     . نمـا اسـت کـاری نداشـته باشـیم           مبنای رسیدن به محل فعلی مکـان       ه، در مثـال زیـر      نمون

 نادرسـت   زیـر  گـام سـوم      در ی رفتـار موجـود      نتیجـه .  توسط موشـی دنبـال شـده اسـت         فرآیند انتخاب 

  . است
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ی مفهــومی  همــین باعــث شــده کــه نقطــه.  اســتs چــپی ســمت  در گــام ســوم موشــی روی فاصــله

قـرار  نمـا را مـد نظـر     در حالیکـه اگـر تنهـا محـل دیـداری مکـان            .  فـرض شـود    dانتخاب بین فاصـله و      

، بـه   را مـد نظـر داشـته باشـیم     ی دیـداری در بـین نقـاط انتخـاب           دهیم و اصـل تـالش در حفـظ بـازه          

ی   نتیجـه ) ماننـد گـام دوم    ( اسـت    sنمـا قبـل از        رسـیم کـه هنـوز فـرض اینکـه مکـان             این نتیجـه مـی    

کـه بـه هـر حـال در گـام چهـارم       (ایـن روش بـا بـه تـأخیر انـداختن بـروز گسسـتگی              . دهد  بهتری می 

توجیــه ســر انگشــتی . کنــد تــر مــی  انتخــاب مــتن در مــرز گسســتگی را ســاده) ناپــذیر اســتاجتنــاب

 ربــط دیــداری واضــحی بــه حرکــت موشــیدیگــر ایــن اســت کــه حالــت ســوم نادرســت اســت چــون 

کلیــد نیــز ممکــن   نظیــر ایــن موضــوع در مــورد انتخــاب بــا صــفحه.ی دیــداری انتخــاب نــدارد نتیجــه

  .است پیش بیاید

ــ  ه کمـک موشــی نکــات ظریــف دیگـری نیــز وجــود دارنــد کـه بیــان آنهــا دشــوار    در هنگـام انتخــاب ب

کنـیم کـه توجـه        کنـیم و بـه ایـن امـر اکتفـا مـی              نظـر مـی     است و به همین دلیل از ذکر جزئیات صرف        

بــه چگــونگی حرکــت موشــی اطالعــات بســیار بیشــتری نســبت بــه توجــه صــرف بــه نقــاط شــروع و  

 ی کنــد و اســتفاده  کــاربر از انتخــاب کمــک مــیآورد کــه بــه تشــخیص نیــت خاتمــه بــه همــراه مــی

  .  افزار را بسیار کاربرپسندتر خواهد کرد مناسب از این اطالعات حرکتی رفتار نرم

 

   ویرایش متن فارسی در هنگامرفتار مناسب  )۳-۶-۱۰ 

ای از حـروف کـه    معـرف رشـته  (ی  گونـه کـه گفتـه شـد در حالـت ویـرایش، یـک نقطـه یـا بـازه             همان

بــه ایــن ترتیــب . دیــداری بعنــوان موضــع ویــرایش مشــخص اســت) انــد شــدهبــرای ویــرایش انتخــاب 

ی دیـداری از      نمـای دیـداری یـک نقطـه         دهـد، مکـان     وقتی کاربر موشی را در جایی از مـتن فشـار مـی            

هـدف از تعریـف اصـالح شـده بـرای رفتـار ویرایشـی حفـظ مکـان دیـداری                      .دهـد   متن را نمایش مـی    

اصـل کلـی    . ریختگـی مـتن بـر اثـر ویـرایش اسـت              از بـه هـم     ویرایش مطابق انتظار کاربر و پیشـگیری      
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 ویـرایش و حفـظ ثبـات دیـداری سـایر             دیـداری  که در اینجا باید رعایـت شـود سـعی در حفـظ مکـان              

ــرایش اســت  ــرات پشــت صــحنه  . عناصــر اطــراف موضــع وی ــاهی تغیی ــوق گ ــأمین اصــل ف ــل  ت ی قاب

  .طلبد توجهی را در متن می

 و در اثـر     باشـد جهـت    مـتن هـم     پـاره  یـک    داخـل   ویـرایش  بخشـی ی اثـر      در صورتی که نقطـه یـا بـازه        

ی اثـر مفهـومی نیـز مشـخص           ویرایش چیزی بـا جهـت مخـالف در موضـع ویـرایش وارد نشـود، نقطـه                 

  . و ثابت بوده و رفتار ویراستار مطلوب دقیقًا همانند ویراستارهای موجود است

در ویــرایش دخالــت داشــته عناصــری بــا جهــت متفــاوت کنــد کــه  تفــاوت رفتــار هنگــامی بــروز مــی

کننـد    هـایی را کـه رفتـار ویـژه و جدیـدی را طلـب مـی                  حالـت بایـد   برای تعریف روشن و دقیق      . باشند

هـایی هسـتند کـه عمـل ویـرایش           گـروه اول از حالتهـای مـورد بررسـی، حالـت            .جداگانه بررسی کنیم  

هـا تنهـا هنگـامی         حالـت  عمومـًا ایـن   . گیـرد   دهـد، انجـام مـی       نما آن را نشان می      در یک نقطه که مکان    

تــرین  متعــارف.  جهــت مــتن ابهــامی بــالقوه را ایجــاد کنــدکننــد کــه ای را طلــب مــی مالحظــات ویــژه

نمـا در مــرز دو جهـت یعنــی میـان دو پــاره مـتن یکــی      مکــان حالـت از ایـن نــوع هنگـامی اســت کـه    

. کنـیم   تـدا همـین حالـت را بررسـی مـی          اب. شـته باشـد   چـپ قـرار دا      بـه   راسـت و دیگـری راسـت        به  چپ

گی و فشردگی بیان ابتـدا بـه کمـک نمودارهـای زیـر رفتـار مطلـوب بـه ازای هـر حالـت را                            برای ساده 

  . پردازیم کنیم و سپس به شرح مختصر هر حالت می مجسم می
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  :پردازیم گذاری شده در شکل می های شماره اکنون به شرح مختصر هریک از حالت

ــت  ــا ۱حال ــه:۳ ت ــدا   نکت ــی اســت ی خاصــی وجــود ن ــار فعل ــاره . رد و مشــابه رفت ــه پ ــتن  نویســه ب م

  .شود اضافه می) سمت راست(چپ  به راست

شـود کـه جهـت        چـپ اضـافه مـی       بـه   مـتن راسـت     راسـت بـه بخشـی از پـاره          بـه   ی چـپ     نویسه :۴حالت  

ــداری مــتن پــس از     ــدهیم شــکل دی ــر ن ــرایش را تغیی ــورد وی ُسســت دارد و در صــورتی کــه مــتن م

  :شود به همین دلیل تغییرات زیر در متن انجام می. ختویرایش به هم خواهد ری

مـتن برداشـته      چـپ از پـاره      بـه   مـتن راسـت     نمـا تـا انتهـای پـاره         بخش ُسست مابین محل مکان     •

  .شود می
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باشـد  ) ماننـد پرانتـز یـا کروشـه       (هـای زوج قرینـه        در بخش برداشته شده اگـر یکـی از نویسـه           •

 جـایگزین شـده     U+0029 بـا    U+0028مـورد   در ایـن    . شـود   ی زوج آن جـایگزین مـی        با نویسـه  

  .است

ایـن موضـوع در شـکل مجسـم         . شـود   هـای بخـش برداشـته شـده معکـوس مـی             ترتیب نویسه  •

  .شده یک حرف است نشده چون بخش برداشته

  .شود راست اضافه می به متن چپ بخش برداشته شده به انتهای پاره •

  .شود راست اضافه می به متن چپ حرف تایپ شده به انتهای پاره •

  :ی اضافی  است با یک مرحله۴ مشابه حالت :۶ و ۵حالت 

ی   کلیـد، یـک نویسـه       راسـت صـفحه     بـه   برای حفظ نمایش دیداری مـورد انتظـار و جهـت چـپ             •

U+200Eشود راست اضافه می به متن چپ ی تایپ شده به پاره  بعد از نویسه. 

ــت  ــه:۹ و ۷حال ــت     نکت ــی اس ــار فعل ــابه رفت ــدارد و مش ــود ن ــی وج ــاره ن. ی خاص ــه پ ــه ب ــتن  ویس م

  .شود اضافه می) سمت چپ(چپ  به راست

ــت  ــل از نویســه   : ۷حال ــد قب ــورد انتظــار بای ــداری م ــرای حفــظ نمــایش دی ــم یــک نویســه  ب ی  ی رق

U+200F ــا جهــت نویســه ــزوده شــود ت ــی نویســه(ی   اف ــت کل ــم و  ) هــای در حال ــین رق ــع شــده ب واق

راسـت بـودن رقـم جـدا          بـه   ل چـپ  بـه دلیـ   ) پـذیری ُسسـت اسـت       کـه دارای جهـت    (مـتن     ابتدای پـاره  

  .نشود

شـود کـه      چـپ اضـافه مـی       بـه   مـتن راسـت     راسـت بـه بخشـی از پـاره          بـه   ی چـپ     نویسـه  :۱۲ تا   ۱۰حالت  

جهت ُسست دارد و در صـورتی کـه مـتن مـورد ویـرایش را تغییـر نـدهیم شـکل دیـداری مـتن پـس                            

  :شود میبه همین دلیل تغییرات زیر در متن انجام . از ویرایش به هم خواهد ریخت



  میانای کاربر متن در صرعن فارسی  میانای کاربر گرافیکی احی  طّرٔهنام  آیین

  ۹۵ 

چــپ برداشــته  بــه مــتن راســت نمــا از پــاره مــتن تــا محــل مکــان بخـش ُسســت از ابتــدای پــاره  •

  .شود می

باشـد  ) ماننـد پرانتـز یـا کروشـه       (هـای زوج قرینـه        در بخش برداشته شده اگـر یکـی از نویسـه           •

 جـایگزین شـده     U+0028 بـا    U+0029در ایـن مـورد      . شـود   ی زوج آن جـایگزین مـی        با نویسـه  

  .است

ایـن موضـوع در شـکل مجسـم         . شـود   هـای بخـش برداشـته شـده معکـوس مـی             نویسهترتیب   •

  .شده یک حرف است نشده چون بخش برداشته

  .شود راست اضافه می به متن چپ بخش برداشته شده به ابتدای پاره •

  .شود راست اضافه می به متن چپ حرف تایپ شده به ابتدای پاره •

شـود کـه جهـت        راسـت اضـافه مـی       بـه   مـتن چـپ     ارهچـپ بـه بخشـی از پـ          بـه   ی راست   نویسه: ۱۳حالت  

ــداری مــتن پــس از     ــدهیم شــکل دی ــر ن ــرایش را تغیی ــورد وی ُسســت دارد و در صــورتی کــه مــتن م

  :شود به همین دلیل تغییرات زیر در متن انجام می. ویرایش به هم خواهد ریخت

اشــته راســت برد بــه مــتن چــپ مــتن از پــاره نمــا تــا انتهــای پــاره بخــش ُسســت از محــل مکــان •

  .شود می

باشـد  ) ماننـد پرانتـز یـا کروشـه       (هـای زوج قرینـه        در بخش برداشته شده اگـر یکـی از نویسـه           •

 جـایگزین شـده     U+0029 بـا    U+0028در ایـن مـورد      . شـود   ی زوج آن جـایگزین مـی        با نویسـه  

  .است

ایـن موضـوع در شـکل مجسـم         . شـود   هـای بخـش برداشـته شـده معکـوس مـی             ترتیب نویسه  •

  .شده یک حرف است اشتهنشده چون بخش برد

  .شود چپ اضافه می به متن راست بخش برداشته شده به انتهای پاره •
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  .شود چپ اضافه می به متن راست حرف تایپ شده به انتهای پاره •

راسـت اسـت، رفتـار آن بـه       بـه   چـپ ) رقـم فارسـی    (ی تایـپ شـده      رقـم ایـن کـه نویسـه         علی: ۱۴حالت  

  . عمل شود۱۳ای است که باید عینًا مانند حالت  گونه

  :ی اضافی  است با یک مرحله۱۳ مشابه حالت :۱۶ و ۱۵حالت 

ی   کلیـد، یـک نویسـه       چـپ صـفحه     بـه   برای حفظ نمایش دیداری مـورد انتظـار و جهـت راسـت             •

U+200Fشود چپ اضافه می به متن راست ی تایپ شده به پاره  بعد از نویسه. 

ــت  ــه:۱۸ و ۱۷حال ــار   نکت ــدارد و مشــابه رفت ــی اســتی خاصــی وجــود ن ــاره.  فعل ــه پ ــتن  نویســه ب م

  .شود اضافه می) سمت چپ(راست  به چپ

شـود کـه جهـت        راسـت اضـافه مـی       بـه   مـتن چـپ     چـپ بـه بخشـی از پـاره          بـه   ی راست   نویسه: ۱۹حالت  

ــداری مــتن پــس از     ــدهیم شــکل دی ــر ن ــرایش را تغیی ــورد وی ُسســت دارد و در صــورتی کــه مــتن م

  :شود تغییرات زیر در متن انجام میبه همین دلیل . ویرایش به هم خواهد ریخت

راســت برداشــته  بــه مــتن چــپ نمــا از پــاره محــل مکــانمــتن تــا  ابتــدای پــارهبخـش ُسســت از   •

  .شود می

باشـد  ) ماننـد پرانتـز یـا کروشـه       (هـای زوج قرینـه        در بخش برداشته شده اگـر یکـی از نویسـه           •

 جـایگزین شـده     U+0028 بـا    U+0029در ایـن مـورد      . شـود   ی زوج آن جـایگزین مـی        با نویسـه  

  .است

ایـن موضـوع در شـکل مجسـم         . شـود   هـای بخـش برداشـته شـده معکـوس مـی             ترتیب نویسه  •

  .شده یک حرف است نشده چون بخش برداشته

  .شود چپ اضافه می به متن راست ی پارهابتدابخش برداشته شده به  •

  .شود چپ اضافه می به متن راست پارهابتدای حرف تایپ شده به  •
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راسـت اسـت، بـرای حفـظ جهـت            بـه   چـپ ) رقـم فارسـی   (ی تایـپ شـده        ا کـه نویسـه    از آنج : ۲۰حالت  

ی   قبـل از نویسـه     (چـپ   بـه   مـتن راسـت      بـه ابتـدای پـاره      U+200Fی    دیداری مناسب بایـد یـک نویسـه       

شـده خواهـد      نمـا بعـد از رقـم تایـپ           در ایـن حالـت محـل جدیـد مکـان           . اضـافه شـود    )رقم تایپ شده  

  .بود

  . است۲۰مشابه حالت : ۲۲ و ۲۱حالت 

ــت  ــار فعلــی اســت   نکتــه:۲۴ و ۲۳حال ــدارد و مشــابه رفت ــاره. ی خاصــی وجــود ن ــه پ مــتن  نویســه ب

  .شود اضافه می) سمت راست(راست  به چپ

  

  :پردازیم های فوق اکنون به بررسی موارد دیگر می پس از بررسی حالت

رفتــار  مشــابه کلیــد رفتــار کلیــدهای حــذف صــفحه :کلیــد تعیــین رفتــار کلیــدهای حــذف صــفحه

 جهـت   هـای کنتـرل     تنهـا تفـاوت بـه رفتـار آنهـا در هنگـام مواجـه شـدن بـا نویسـه                    . کنونی آنها است  

پــذیری   بــرای حفــظ ترکیــب دیــداری و جهــتهــا  نویســه ایــندر مــواردی کــه وجــود. مربــوط اســت

د و  ن حفـظ شـو    هـای کنترلـی     ی متن الزم باشد بهتـر اسـت کـه بـه هنگـام حـذف آن نویسـه                    باقیمانده

هـای    در ایـن حالـت بایـد فرمـان صـریحی بـرای حـذف ایـن نویسـه                  .  جهش کنـد   ها آن  روی ازنما    مکان

ی مفهـومی شـروع       همچنـین تعیـین نقطـه     ) مـثاًل کلیـد دگرسـاز بـا حـذف         (بینـی شـود        پیش یکنترل

 .کند شد پیروی می ی متن گفته حذف از منطقی مشابه آنچه برای انتخاب بازه

ی مـورد     شـده بسـتگی بـه جهـت بریـده           شـدن مـتن الصـاق      محـل گنجانـده      :الصاق متن تعیین رفتار   

 و  شـود   مـتن الصـاق شـده همیشـه در موضـع ویـرایش ظـاهر مـی                : ی کّلـی    به عنوان قائده  . الصاق دارد 

 بـرای اینکـه بتـوان شـکل         .شـود کـه در مبـدأ داشـته اسـت            بریـده بـه همـان شـکلی دیـده مـی           متن  

هـر  شـروع     در  بـرای ایـن منظـور،      .بریده را حفظ کـرد بایـد جهـت کلـی مـتن بریـده مشـخص باشـد                  
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ــده ــد  بری ــتن بای ــی   دو نویســهیکــی ازی م ــتن چــپ  (U+202Aی کنترل ــر م ــه اگ ــا ) راســت اســت ب ی

U+202B)    ی کنترلـی      نویسـه  جـود داشـته باشـد و در انتهـای بریـده،           و) چـپ اسـت     بـه   اگر متن راسـت

U+202C.  ــده شــد ممکــن اســت در اطــراف موضــع الصــاق ن یازمنــد  هنگــام الصــاق مشــابه آنچــه دی

 و U+202Aهــای کنترلــی   همچنــین ممکــن اســت الزم باشــد کــه از نویســه     . تغییراتــی باشــیم 

U+202B به همراه U+202C شکل متن الصاقی استفاده کنیم برای حفظ.  

بـا اینحـال بـه کمـک آنچـه          . انـد   هـای دیگـری نیـز وجـود دارنـد کـه هنـوز بیـان نشـده                   موارد و حالت  

پــذیر اســت و در اینجــا بــرای اجتنــاب از اطالــه  هریــک امکــانگفتــه شــد، اســتنباط روش برخــورد بــا 

  .کنیم کالم بیشتر از ذکر آنها صرف نظر می

 معماری پردازش متن  )۳-۷ 
ی اطالعـات     شـود کـه اطالعـات دیـداری مـتن نیـز بـه انـدازه                 با توجه بـه آنچـه گفتـیم مشـخص مـی           

وان نمونـه معمـاری     بـه عنـ   . هـای یونیکـد اهمیـت دارنـد و بایـد بـه آسـانی در دسـترس باشـند                     نویسه

هـا را     ی نـاچیز پاسـخ ایـن قبیـل پرسـش            ای باشـد کـه بتوانـد بـا هزینـه            پردازش مـتن بایـد بـه گونـه        

  : بدهد

  چیست؟) Glyph(ی متناظر این شکل  نویسه •

  این نویسه کدام است؟) یا راست(ی سمت چپ  نویسه •

 نما کدام است؟ مکان) یا راست(ی سمت چپ  نویسه •

ی  ی آمــاده هـای چیــده شـده   هــا بـه شــکل  ی تبــدیل نویسـه  کــه هزینـه همچنـین بایـد توجــه داشـت    

سـازی معمـاری      ایـن امـر لـزوم بهینـه       . نمایش برای مـتن فارسـی بسـیار زیـادتر از مـتن التـین اسـت                

بـه ایـن ترتیـب بـه        . کنـد   برای پر هزینه فرض کردن تبـدیل نویسـه بـه شـکل را اجتنـاب ناپـذیر مـی                   
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مــورد نیــاز ) caching(ی مجــدد  ج تبــدیل بــرای اســتفادهی نتــای رســد کــه نــه تنهــا ذخیــره نظــر مــی

هــای نمایشــی بــه جــای از نــو ســاختن تمــام ســطر یــا  اســت، بلکــه بایــد امکــان تــرمیم جزئــی شــکل

بینـی شـود تـا سـرعت و کـارآیی             در معمـاری مـتن پـیش      ) کـه اکنـون مرسـوم اسـت       (گاهی پاراگراف   

  . پردازش متن در حد مطلوب قرار گیرد

هــای کنــونی حتــی بــا وجــود رفتــار ســاده و ناقصــی کــه دارنــد در پــردازش مــتن  متأســفانه معمــاری

علـت ایـن کنـدی معمـواًل محاسـبه مجـدد و مکـرر               . کننـد   فارسی بهینه نبوده و بسیار کند عمـل مـی         

هـای نسـبت بـه یکـدیگر          هـا و تبـدیالت نویسـه بـه شـکل و جاگـذاری شـکل                 گیـری   بسیاری از انـدازه   

ــر بســیاری از کتا . اســت ــهمشــکل دیگ ــا از    بخان ــدان پشــتیبانی آنه ــتن، فق ــرایش م ــود وی ــای موج ه

ــا کشــیدن اتصــاالت   ــتن ب ــراز م ــات مهمــی همچــون ت ــنJSTF و جــدول امکان ــین   اپ ــپ و همچن تای

  .و مواردی از این دست است) kerning(نشینی  هم

ی ویراسـتاری مـتن بهینـه بـرای فارسـی از حوصـله و موضـوع                   توصیف دقیـق نیازهـای یـک کتابخانـه        

ی نامناسـب   کشـیدین ایـن موضـوع در اینجـا طـرح مسـأله       علـت اصـلی پـیش    . ند خـارج اسـت    این سـ  

امید اسـت کـه طـرح ایـن موضـوع، زمینـه را بـرای تحلیـل دقیـق ایـن                      . های فعلی است    بودن معماری 

ــه   ــرای معمــاری بهین ــاز ب ــورد نی ــردازش مــتن فارســی  موضــوع و اســتخراج مشخصــات دقیــق م ی پ

    . فراهم سازد
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میانای  در ریدیداصر اعن ۴ فصل

 کاربر

. پــردازیم بر گرافیکــی مــیر کــامیانــایدر ایــن فصــل بــه جایگــاه عناصــر دیــداری و جایگــاه آنهــا در  

 ٔهرونـد بـه عـالو        بکـار مـی    میانـای کـاربر    َاشـکال و تصـاویری کـه در          ٔهعناصر دیـداری عبارتنـد از کلیـ       

ــرح ــفی     ط ــاهای س ــادر و فض ــویر، ک ــتن، تص ــم از م ــف اع ــر مختل ــدمان عناص ــدی و چی ــه در بن دی ک

  .دهند  را تشکیل میمیانای کاربرمجموع ظاهر گرافیکی 

افزارهـا خروجـِی حاصـل از پـردازش اطالعـات چـاپ مـی شـود، بخشـی                  از آنجا که در بسـیاری از نـرم        

ــداری  ــاربراز عناصــر دی ــای ک ــه تجســم و شــبیه میان  نمــایش ٔهســازی خروجــی چــاپی روی صــفح   ب

  .اختصاص دارند

ــه برر  ــدا ب ــه همــین دلیــل ابت ــاثیر جهــت نوشــتار روی آن  ب ــا  ســی خصوصــیات اســناد کاغــذی و ت ه

 .پردازیم می
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 مروری بر انواع اسناد کاغذی  )۴-۱ 
های طوماری  تا فهرست) ای مانند یک نامه یک صفحه(ها از یک برگ معمولی  افزار خروجی چاپی نرم

وسترهای رنگی بزرگ ای ویا نقشه های چند الیه در ابعاد بزرگ یا پ بلند و یا کتابهای قطور صدها صفحه

کنیم که  در اینجا مطلب را بیشتر بر خروجی صفحه به صفحه در ابعاد متعارف متمرکز می. متغیر است

  .از همه بیشتر کاربرد دارند

ممکن است برگهای آنها مانند یک نامه جدا جدا و یا صحافی : ای انواع مختلفی دارند اسناد چند صفحه

. ا یک روی کاغذ چاپ شود و یا پشت و روی کاغذ چاپ شده باشدهمچنین ممکن است تنه. شده باشد

  .همچنین در صورتی که سند صحافی شده باشد ممکن است درز صحافی از کنار و یا از باال باشد

به . حالت سوم هم اسناد دو زبانه است. از طرف دیگر ممکن است سند چاپی به فارسی یا التین باشد

للی که درآن بخش التین و فارسی بصورت دو ستون یا دو صفحه در الم عنوان مثال قراردادی بین

گیرند ویک مجله علمی دو زبانه که نیمی از برگهای آن به فارسی و نیم دیگر التین  روبروی هم قرارمی

  .باشد

در .  کناری صحافی شود، جای درز صحافی بستگی به زبان سند داردٔهدر صورتی که سند چاپی از لب

گیرد در حالیکه در التین این درز در سمت چپ   صحافی در سمت راست کاغذ قرار میسند فارسی درز

گشاییم  را می) که هر دو روی کاغذ آن چاپ شده(بنابراین هنگامی که یک کتاب فارسی . گیرد می قرار

 سمت ٔهیعنی اولین صفحه، صفح.  فرد داردٔه سمت چپ شمارٔه زوج و صفحٔه سمت راست شمارٔهصفح

 ٔه سمت چپ شمارٔه فرد و صفحٔه سمت راست شمارٔهحالیکه در یک کتاب التین صفحدر . چپ است

  . سمت راست استٔهیعنی اولین صفحه، صفح. زوج دارد

همچنین در صورتی که متن دارای ستونهای متعدد باشد ستونهای متن فارسی در هر صفحه از راست 

  .به راست استترتیب چیدن ستونها در متن التین از چپ . شوند به چپ چیده می
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  :با توجه به موارد فوق، در مورد اسناد دو زبانه شرایط از این قرار است

توان سند دو زبانه   دو زبانه، فارسی و التین در دو بخش مستقل باشند میٔهدر صورتی که مانند یک مجل

 و در  پشت جلد دو سند به یکدیگر چسبیده باشندٔهرا در حکم دو سند تک زبانه گرفت که در آن صفح

صفحات به سمت وسط سند  ٔه یک خواهند داشت و شمارٔهاینصورت هر دو روی سند مرکب صفح

  .یابد افزایش می

) مانند قراردادهای دو زبانه(الی هم و در مقابل هم داشته باشیم،  اما اگر بخواهیم فارسی و التین را البه

 چپ ٔهورت به هنگام اولویت فارسی صفحدر این ص. ها بدهیم ناچار هستیم که اولویت را به یکی از زبان

در این حالت اگر فارسی و . گیریم  راست را فرد میٔهگیریم و به هنگام اولویت التین صفح را فرد می

التین در صفحات جدا باشند، کلیه صفحات فرد به زبان اصلی و صفحات زوج به زبان دوم اختصاص 

تون جداگانه در یک صفحه قرار بگیرند همواره در صورتی که فارسی و التین در دو س. خواهند یافت

  .  ستون سمت راست به متن فارسی و ستون سمت چپ به متن التین اختصاص خواهد یافت

های اسناد فارسی، التین و فارسی التین را   حالتٔهافزاری که بخواهد هم با توجه به تفاوتهای فوق، نرم

) مانند فارسی(ای پشتیبانی اسناد راست به چپ بر. ای داشته باشد پوشش دهد باید خصوصیات ویژه

یک نرم افزار باید بتواند جهت صحافی کاغذ را در لبه راست کاغذ بپذیرد و بتواند هر دو حالتی که 

  . فرد باشد را پشتیبانی نمایدٔهصفحات چپ یا راست صفح

  .کنند زبانه ارائه نمیافزارهای شناخته شده پوشش مناسبی برای اسناد دو  در حال حاضر هیچ یک از نرم

افزار بتواند اسناد دو زبانه را پوشش دهد، عالوه بر موارد فوق باید دو توانایی دیگر نیز  برای اینکه یک نرم

افزارهای صفحه آرایی این  نرم( مستقل متن کارکند، ٔهاواًل باید بتواند با حداقل دو زنجیر: داشته باشد

 پاراگرافها ایجاد ٔهنند تناظری بین دو زنجیره از طریق تغییر فاصلو همچنین باید بتوا) قابلیت را دارند
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این قابلیت در حال حاضر در هیچ یک از . (کنند به شکلی که بندهای متناظر مقابل هم قرار گیرند

  )افزارهای متداول وجود ندارد نرم

لف سند کاغذی به گیری قسمتهای مخت در قسمت پایانی این بخش جا دارد که نکاتی را در مورد اندازه

  :طوری که در ایران متداول است ذکر کنیم

 صفر ٔهمعمواًل نقط) مانند نامه و کتاب (،ط در یک سند چاپی متن آن باشددر صورتی که عامل مسّل

در مواردی که آرایش صفحه .  آغاز حرکت قلم روی صفحه خواهد بودٔهگیری افقی و عمودی نقط اندازه

  کادرگیری افقی و عمودی در محل تقاطع لبه باالیی  صفر اندازهٔهنقط)  مجلهمانند روزنامه و (،مهم باشد

  .شود و درز صحافی در نظر گرفته می

 ستونهای متن در ٔهفاصل(درز ستون ، عرض ستون متن، صفحه قطع :ابهاد مهم اسناد چاپی عبارتند از

 یا )تورفتگی (پاراگراف سطر اول ٔههای سفید در چهارسوی صفحه، دندان ، حاشیه)اسناد چند ستونه

 اضافی تورفتگیدر پاراگراف نقل قول شده گاهی از . استسطر اول پاراگراف ) بیرون آمدگی(برآمدگی 

  .اند ابعاد فوق در شکل زیر نشان داده شده.  پاراگراف هم استفاده می شودویسدو در 

  

دور تورفتگینزدیکتورفتگی

 درز ستون دندانه اول پاراگراف

عرض ستون

 عرض نوشته

 حاشيه

)خارج کاغذ(

 حاشيه(عطف 

  )داخل کاغذ

 حاشيه پایين

 حاشيه باال

 برآمدگی اول پاراگراف

 درز صحافی

عرض صفحه

ارتفاع صفحه
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 قابل توجه ٔه پاراگراف نکتٔهن دندانه و حاشیه اضافی دنبالهای دو سمت کاغذ و همچنی در مورد حاشیه

سمتی که درز (این است که به جای این که از حاشیه چپ و راست استفاده شود، از حاشیه داخل 

 یا لبٔه نزدیک و )سمت  آزاد کاغذ(و حاشیه خارج ) شود  آن است و عطف نیز نامیده میٔهصحافی در لب

 ٔه داخل و خارج ممکن است حاشیٔهحاشی) فارسی یا التین(وع صحافی بر حسب ن. شود  استفاده میدور

افزارها نباید از چپ و راست استفاده کرد بلکه باید از  به همین دلیل در طراحی نرم. چپ یا راست باشد

نسبت به (یا نزدیک و دور ) شود نسبت به صحافی که در صفحات زوج و فرد قرینه می (داخل و خارج

 همواره از سطر اول پاراگراف برآمدگییا ) تورفتگی (همچنین دندانه. استفاده شود) آغاز حرکت قلم

تمام (سمت پاراگراف دو  در همچنین حاشیه اضافی.  یعنی سمت نزدیک هستندسمت آغاز پاراگراف

  .در مورد پاراگراف نقل قول شده متداول است) سطرهای آن

نسبت به صحافی که در  (نی داخلی و بیرؤهدر مورد ابعاد افقی کاغذ از حاشی )۲۷ ضابطٔه

) نسبت به آغاز حرکت قلم(یا نزدیک و دور  )شود صفحات زوج و فرد قرینه می

  . چپ و راست استفاده کنیدٔهبجای حاشی

افزارهای جهانی باید بتوانند با اسنادی که از باال، چپ یا راست صحافی شده  نرم )۲۸ ضابطٔه

 فرد ٔه راست را صفحٔه چپ و هم صفحٔهباشند کار کنند و در نتیجه بتوانند هم صفح

  .در نظر بگیرند) یک(

کنند و باید بتوانند ستونها  افزارهای جهانی که از متن چند ستونه پشتیبانی می نرم )۲۹ ضابطٔه

  .را عالوه بر چپ به راست، در حالت راست به چپ نیز پشتیبانی کنند
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های صفحه مطرح  ریگی عالوه بر موارد فوق در متن دو زبانه نکات دیگری نیز در مورد ابعاد و اندازه

  :هستند

مشکالتی در تعیین محل صفر ) و یا برعکس(ها التین باشد  اگر در یک متن فارسی برخی پاراگراف

شود که در پاراگراف فارسی نقطه  مشکل از اینجا ناشی می. کنند گیری افقی جلوه می کش اندازه خط

. راگراف التین در لبه سمت چپ استصفر افقی در لبه سمت راست قرار دارد در حالی که نقطه صفر پا

حداقل (یک بخش از متن : برای پشتیبانی صحیح این حالت باید یک مفهوم دیگر را هم در نظر بگیریم

الی آن پاراگرافهایی از زبان  باید فارسی یا التین فرض شود حتی اگر البه) یک ستون تا چند صفحه

کش اصلی افقی متن تابع جهِت بخش   خطدر این حالت محل صفر. دیگر هم وجود داشته باشند

 خالف جهت بخش دارند ی درهایی که جهت در این حالت برای پاراگراف.  باشد و نه جهِت پاراگراف می

کش اصلی   پاراگراف به موازات خطنزدیک  کوچک اضافی با صفر منطبق بر لبٔهکش توان یک خط می

کش  یک راه دیگر استفاده از دو خط. ده استاین موضوع در دو شکل زیر نمایش داده ش. نمایش داد

  . چپ و صفر دیگری به حاشیه راست منطبق باشدٔه آنها به حاشیثابت موازی است که صفر یکی از
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کش افقی را از روی جهت بخش متن فعلی تعیین کنید نه از روی  محل صفر خط )۱۱ رهنمود

ی را داشته در حالتی که پاراگراف فعلی جهت عکس بخش فعل. جهت پاراگراف فعلی

بندِی اضافی موقت برای آن پاراگراف نمایش دهید که صفر آن به  باشد، یک درجه

  .حاشیه داخلی آن پاراگراف منطبق باشد

  

جهت مجلد : توانیم سر و کار داشته باشیم های متعددی می به این ترتیب در یک سند چاپی با جهت

. ت پاراگراف و جهت یک رشته متن،  جه)شامل جهت ستونها(جهت بخش )  صحافی آنٔهمحل لب(

ها باید از روی  این جهت) هنگامی که یک رشته حروف التین البالی متن فارسی می آید یا برعکس(

  . به راحتی قابل تشخیص باشدمیانای کاربر

  



  میانای کاربر در ریدیداصر اعن فارسی  میانای کاربر گرافیکی احی  طّرٔهنام  آیین

  ۱۰۷ 

ای طراحی  افزار جهانی را به گونه عالوه بر جهت رشته حروف و جهت پاراگراف، نرم )۱۲ رهنمود

هت ستونها و جهت صحافی سند چاپی نیز به وضوح کنید که در آن جهت بخش، ج

توانید جهت صحافی  به عنوان مثال می. مشخص باشد و به راحتی قابل تعیین باشد

  .های کاغذ مشخص سازید  لبهٔهتر از بقی  پر رنگٔهرا با ترسیم یک لب

را تابع جهت صحافی و جهت ) یا ستونها(فرض برای هر بخش از متن  جهت پیش )۱۳ رهنمود

  .در نظر بگیرید) یا ستونها(گراف را تابع بخش پیش فرض پارا

 

  تصاویر وسازی نمادها بومی  )۴-۲ 
 گرافیکی بسیار میانای کاربر مختلف در (icons)های ، یا شمایل(symbols)، نمادها(images)کاربرد تصاویر

اری از در بسی. کند  کمک میمیانای کاربر زیبایی  و کاربردو کاربرد آنها معمواًل به سهولتمتداول است 

ها و تصاویر خود به خود جهانی هستند و  کنند که این شمایل افزار تصور می موارد تولیدکنندگان نرم

  .نیازی به بومی سازی ندارند، در حالی که چنین تصوری درست نیست

. ای انتخاب شوند که نیازی به بومی سازی نداشته باشند ها و نمادها به گونه بهتر است تصاویر و شمایل

برای این که تصاویر جهانی باشند . کاهد افزار می ا این امر در برخی موارد مشکل است یا از کیفیت نرمام

  :رعایت نکات زیر ضرورت دارد

آمیز یا قبیح بودن حرکات یا بخشهایی از بدن انسانی در نظر فرهنگ  به دلیل تفاوتهای فرهنگی و توهین

ن یا بخشهای مختلف بدن انسان اجتناب نمایید مگر در های مختلف، در تصاویر از کاربر تصویر انسا

به عنوان مثال استفاده  .کاربرد دارد) مانند عالئم راهنمایی و رانندگی(المللی  حدی که در نمادهای بین

  .  آمیزی دارد از عالمت انگشت شست برای تأیید در فرهنگ ایران مفهوم تأیید نداشته بلکه مفهوم توهین
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. یاز به توجه دارد استفاده از شکل وسایلی است که در سراسر جهان یک شکل نیستند دیگری که نٔهنکت

 نامه در نقاط مختلف جهان تا ٔهبه عنوان نمونه شکل پاکت نامه، تمبر و حتی ُمهر پستی به دلیل مبادل

 این بنابر. اما شکل صندوق پست در هر کشور با کشور دیگر متفاوت است. حدود بسیاری مشابهت دارد

  .به جای استفاده از شکل صندوق پست بهتر است از شکل نامه و تمبر استفاده شود

 جهانی ذکر گردیده به میانای کاربرنکات فوق اختصاص به بوم ایران ندارد و به همین دلیل در مراجع 

  .شود همین دلیل از توضیح بیشتر در این زمینه خودداری می

هایی از آن حتی در مراجع مربوط به  فهمی و در بسیاری موارد بد دیگر که در این مورد اهمیت دارد ٔهنکت

شود مربوط به تأثیر یا عدم تأثیر جهت نوشتار راست به چپ روی تصاویر، نمادها  جهانی سازی دیده می

  .ها است و شمایل

از سوی . از یک سو در برخی موارد الزم است تصویری قرینه شود، در حالی که این امر بدیهی نیست

یگر، برخی تصاویر که قرینه نیستند الزم نیست که معکوس شوند، در این موارد حتی ممکن است د

  . معکوس کردن آنها نادرست باشد

رخ یک آدمک را در نظر بگیرید که کاربرد آن به عنوان نماد  به عنوان مثالی از حالت اول، شمایل نیم

دار بودن نگاه  متن استفاده شود، به دلیل جهترخ در صورتی که همراه  شمایل نیم. کاربر متداول است

به همین دلیل توصیه می شود . کند آدمک و نکات طراحی کمپوزیسیون متن و تصویر تولید اشکال می

رخ از نظر جهت افقی  رخ استفاده شود، چرا که شمایل تمام رخ از شمایل تمام که به جای شمایل نیم

  .خنثی است

دار بودن  دار است، اما این جهت افتد که یک شکل نا متقارن و جهت ق میعکس این حالت هم زمانی اتفا

در چنین مواردی قرینه کردن یا خنثی کردن . ربطی به نوشتار و کمپوزیسیون متن و تصویر ندارد

به عنوان نمونه عالمت تأیید . کننده باشد تصویر نه تنها الزم نیست بلکه ممکن است نادرست و گیج
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(checkmark)دستی   این عالمت دارای جهت است، اما جهت آن به راست یا چپ : در نظر بگیرید را

 دست چپ عالمت تأیید  به شکل یدر واقع عالمت تأیید. نویسنده مربوط است نه جهت نوشتار

  .است

 اگر چه این عالمت به وضوح . ای متداول است های رسانه افزار   پخش است که در نرمٔهمثال دیگر، دکم

به راست است، اما جهت آن از نظر تاریخی از روی جهت حرکت نوار برجای مانده و اکنون که چپ 

ای فاقد نوار هستند تنها به یک نماد برای عمل پخش رسانه تبدیل شده و به  های رسانه بسیاری از ابزار

به این ترتیب . ای در منازل سراسر دنیا این عالمت حالت جهانی یافته است دلیل کاربرد لوازم رسانه

برای کاربران بوم ایران نیز همان مثلث چپ به راست به عنوان عالمت پخش کاماًل صحیح است و تغییر 

  .آن نه تنها غیر الزم بلکه کاًل نادرست است

دهد که بخواهیم تقدم و تأخر را  این مورد زمانی رخ می. اما مورد دیگری نیز هست که مسأله ساز است

در این حالت مرسوم است که برای بیان رجوع به بعدی از پیکان یا مثلث چپ . مبا تصویر نمایش دهی

چنین کاربردی برای کاربر . به راست و بیان رجوع به قبلی از پیکان یا مثلث راست به چپ استفاده شود

کند،  ها کمکی نمی ایرانی نادرست است، اما در این حالت معمواًل نه تنها معکوس کردن جهت عالمت

  .کننده است ه گیجبلک

متأسفانه کاربرد عالئم چپ و راست برای مفهوم بعدی و قبلی امروزه بسیار رایج است و به همین دلیل 

 ٔه مرورگرهای وب دو دکمٔهبه عنوان نمونه در کلی. نیاز به توجه ویژه در جهت حل این مشکل وجود دارد

توجه کنید که .  این پیکانها بغرنج استاما جهت درست. قبلی و بعدی بصورت پیکان یا مثلث وجود دارد

توان هم صفحات فارسی و هم صفحات التین را مرور کرد و جهت این پیکانها باید  با همان مرورگر می

  ! مرورگرمیانای کاربرتابع محتوای صفحه وب یاشد نه تابع زبان 

  :گردد مورد مطرح میحل ساده و بدیهی ندارد اما در این سند پیشنهاد زیر در این  این موضوع راه
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توانند عالوه برمتن حاوی تصویر و صدا باشند  ای الکترونیک هستند و می از آنجا که صفحات وب رسانه

به . ای در مورد آنها استفاده کرد توان از نمادهای مربوط به لوازم الکترونیک رسانه رسد که می بنظر می

پ و های دوقلوی راست به چ شود که از مثلث پیشنهاد می» بعدی«و » قبلی«این ترتیب برای نمایش 

برای اجتناب از ابهام توصیه ) »قبلی« برای  و» بعدی«برای  . (چپ به راست استفاده شود

نیز » بعدی«و » قبلی« از برچسب ، همواره قبلی و بعدی استٔهشود که همراه تصویری که نشان می

  .استفاده شود

  

و » قبلی« برای تجسم مفهوم چپ و راست رو به از کاربرد عالئم پیکان و مثلث )۱۴ رهنمود

استفاده کنید » بعدی«و» قبلی«سعی کنید به جای نماد از کلمات . بپرهیزید» بعدی«

و » قبلی« به همراه آن نماد از برچسب کلمات و در صورت کاربرد یک نماد حتمًا

 . نیز استفاده کنید» بعدی«

رای مفهوم مشابه در لوازم  به استناد کاربرد آنها ب  واستفاده از نمادهای 

  .مجاز است» قبلی«و » بعدی« برای تجسم  به ترتیبای الکترونیک رسانه

  

 

 عناصر دیداری  و محلجهتتعیین   )۴-۳ 
آرایی و طراحی اسناد   از همان قواعد صفحهمیانای کاربرروش چیدمان و کمپوزیسیون اجزای تصویری 

ی خالی در اطراف طرح، سادگی طرح و تناسب و به عنوان مثال استفاد از فضا. کند کاغذی پیروی می

 ل متن اصلی وهمچنین بخشهایی از طرح که شام. های یک طرح خوب هستند توازن طرح از ویژگی
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 فارسی میانای کاربربنابراین هر بخش مجزا از .  آن است، باید در مجموع تابع جهت نوشتار باشدٔهپیوست

  .پایین و از راست به چپ چیده شده باشدگونه دارد، باید از باال به  که حالت متن

 ٔهکنند که قرین ای تصور می عده. رعایت این نکته به آن آسانی که ممکن است بعضی تصور کنند، نیست

همواره یک طرح درست راست به چپ ایجاد ) حول محور عمودی(ای یک طرح چپ به راست  آینه

  .کند، اما اینطور نیست می

حل صحیح است، اما این امر در تمام حاالت   راهای غالبًا  آینهٔه سادٔهتوجه کنید که گرچه یک قرین

 تابع میانای کاربرباید به این نکته نیز توجه داشت که مکان بسیاری از اجزای .  نیست یا مناسبدرست

باید در باالی صفحه (به عنوان نمونه، مکان عمودی یک سر برگ مهم است، . جهت افقی نوشتار نیست

یک سر برگ می تواند در سمت چپ، سمت راست ویا وسط : مکان افقی آن اختیاری استاما ) باشد

 ترتیب ای داشته باشیم معمواًل ای دیگر، اگر یک پرسش چند گزینه یا به عنوان نمونه. صفحه باشد

بنابراین تنها بخش .) ای چون هیچکدام که باید همواره در آخر باشد مگر گزینه. (ها مهم نیست گزینه

 معمواًل. ایی از طرح نیاز به قرینه شدن دارند که الزم باشد آنها را درجهت درست نوشتار قرائت کرده 

شود و  توان قرینه کرد، اما قرینه کردن غیر الزم عناصر و اجزای طرح توصیه نمی  اجزا را نیز میٔهبقی

  . حتی ممکن است نادرست باشد

شود را در نظر   در آن واقع میمیانای کاربریط واقعی که برای درک بهتر این موضوع الزم است ابتدا شرا

  .بگیریم

 دکمه پخش با مثاًل. ( التین همه چیز تابع جهت واحد یعنی چپ به راست استدر یک محیط تمامًا

جهت چپ به راست دارد و همچنین جهت روابط ریاضی، نمودارها و محورهای مختصات نیز )  نماد

  .چپ به راست است
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و دکمه پخش با نماد ( فارسی ما با واقعیت لوازم الکترونیک حتی در مورد یک محیط تمامًادر مقابل 

یعنی تفاوت زبان فارسی . زنند و ریاضیات مواجه هستیم که یکدستی جهت را به هم می) چپ به راست

فت به عنوان مثال یک نوار پیشر. نه تنها در راست به چپ بودن متن بلکه در دو جهته بودن آن است

(progress bar)شروع به پر شدن کرده و تا یک ) بدون پیشرفت( صفر ٔه که شبیه دماسنج است از نقط

دهد،  از آنجا که نوار پیشرفت یک نوع نمودار است و کمیت عددی را نمایش می. رسد عدد حداکثر می

حیح ص) که جهت ریاضی و جهت محور دکارتی است(برای بوم ایران در همان جهت چپ به راست 

است و وارونه کردن جهت پر شدن نوار نه تنها برای کاربران فارسی زبان مطلوب نیست بلکه گیج کننده 

 به همین ترتیب و به تبعیت از نوار پیشرفت ممکن است مکان برخی عناصر دیگر نیز که .باشد نیز می

در مکان متناظر چپ به ) مانند یک دکمه توقف عملیات(مربوط به آن بوده و در اطراف آن وجود دارند 

  .راست باشند

بینی هم التین   قابل پیشٔهافزارها التین هستند وتا آیند از طرف دیگر در دنیای واقعی بسیاری از نرم

 فارسی مواجه به همین دلیل در بسیاری از موارد کاربران با یک محیط یکدست و تمامًا. خواهند بود

 میانای کاربردر این شرایط، برای بسیاری از عناصر . ر دارندنیستند بلکه با یک محیط دو زبانه سر و کا

  .تر از چیدن راست به چپ آنها است افزار فارسی و التین مهم هماهنگ بودن جای آنها در بین نرم

در دو میز ) بستن و کوچک و بزرگ کردن(های کنترل پنجره   محل قرار گرفتن دکمه،به عنوان نمونه

به . (ها قرینه است هان یعنی محیط ویندوز و محیط مکینتاش مکان دکمهکار گرافیکی متداول در ج

  .)شکل توجه کنید

     

شود که انتخاب محل بسیاری از عناصر اجباری و مطابق جهت متن نیست و در  از این امر نتیجه می

  .بسیاری از مواقع عوامل دیگری در انتخاب آن تأثیر دارند
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های کنترل  با بازگشت به مثال مکان دکمه.  باید مورد توجه قرار گیرد مهم دیگر نیزٔهدر اینجا یک نکت

شود که عالوه بر این که این دو گروه دکمه در مکان مخالف هم قرار دارند در هر دو  پنجره مشاهده می

 ٔهاین امر یک انتخاب آگاهان. نج قرار داردترین دکمه است چون در یک ُک  بستن َدِم دستٔهمحیط دکم

 برای تطبیق آنها با زبان میانای کاربرشت که هنگام تغییر دادن مکان عناصر اباید توجه د. تطراحی اس

 به دلیل قرار گرفتن عناصر در میانای کاربردستی  فارسی نباید آنها را طوری جابجا کنیم که خوش

گرافیکی گنوم توان از محیط میز کار  در این مورد دو مثال آشکار را می. مکانهای نامناسب آسیب ببیند

  :شاهده کردم

ــه  گنــوم محــیط انگلیســی ٔهنســخ در ــه شــده فــدورا لینــوکس ۴ ٔهنســخ همــراهکــه ب ــوار یــک ارائ  ن

 گزینگـان  سـه  شـامل  راسـت  بـه  چـپ  از کـه  دارد قـرار  کـار  میـز  بـاالی  در سیسـتم  محـیط  گزینگان

Programs ســپس Places بعــد و Desktop از وزهنــگزینگــان  ایــن ایــران بــوم کــردن فعــال بــا. اســت 

) Desktop (میزکـار  گزینگـان  شـامل  راسـت  بـه  چـپ  از ولـی  )چـین اسـت     چـپ  (شـود  مـی  شروع چپ

ــه. شــود مــی) Programs (»هــا برنامــه« بعــد و) Places (»هــا مکــان« ســپس گزینگــان  ترتیــب ایــن ب

 منتقـل  صـفحه  میـان  در نقطـه  یـک  بـه  دارد قـرار  صـفحه  کـنج  در انگلیسـی  ٔهنسخ در که »ها برنامه«

 منـو  ایـن  بایـد  »هـا  برنامـه «گزینگـان    بـه  مراجعـه  کثـرت  دلیـل  بـه  زیـرا  است؛ نادرست ینا و شود می

 فیتـز  قـانون  بـه . (اسـت  صـفحه  کـنج  دسترسـی  قابـل  ٔهنقطـ  تـرین  راحـت  و باشد دسترس در تر راحت

 و  اسـت  کلمـه  یـک گزینگـان    هـر  عنـوان  بـه دلیـل اینکـه      اینجـا  در) کنیـد  مراجعـه  [’Fitts] مرجع در

 امـا .  کـه بـه خـودی خـود نادرسـت نیسـت            اسـت  هدشـ  چـپ  بـه  راسـت  رتیـب آنهـا   ماند ت   به متن می  

ـ  هـای  محـدودیت  دلیـل  بهگزینگان   ٔهمجموع خود  ایـن  .اسـت  مانـده  بـاقی  چـپ  سـمت  در هنـوز  یفّن

 فارســی کــاربر بــرای را محــیط کــاربرد و شــده اصــلی احــیطّر شــدن خــراب باعــث نــاقص جابجــایی

بــه گزینگــان  در چنــین حــالتی بهتــر اســت کــه .ازدســ مــی زبــان انگلیســی کــاربر از دشــوارتر زبــان
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  .حالت اصلی حفظ شود و به صورت ناقص جابجا نشود

  

  

همـان   در. گـردد  مـی  بـر  الفبـایی  سـازی  مرتـب  بـه  بلکـه  نیسـت  مربـوط  نوشـتار  جهـت  به دوم اشکال

ــیط ــوم مح ــالم ،گن ــروه اق ــان  در اول گ ــهگزینگ ــا برنام ــه )Programs (ه ــب ب ــایی ترتی ــب الفب  مرت

ــی ــ م ــن. دنوش ــر ای ــث ام ــی باع ــود م ــه ش ــرده ک ــان  ُخ ــیط در لاّو )Submenu(گزینگ ــین مح  الت

Accessories ــد ــرده و باشـ ــان  ُخـ ــرگزینگـ ــد System Tools آخـ ــالی در . باشـ ــه حـ ــخ در کـ  ٔهنسـ

 لــوازم آن آخــرین و) System Tools (»سیســتم ابزارهــای«گزینگــان  ُخــرده اولــین فارســی شــدٔه بــومی

)Accessories (از تـری  مصـرف  پـر  اقـالم  شـامل  »لـوازم «گزینگـان    معمـوالً  اینکـه  بـه  هّـ توج بـا . است 

گزینگــان  از قبــل درمکــانی »لــوازم«گزینگــان  کــه اســت بهتــر اســت »سیســتم ابزارهــای«گزینگــان 

 شــده بــزرگ اشــتباه یــک مرتکــب اینجــا در التــین ٔهنســخ احطــّر. بگیــرد قــرار »سیســتم ابزارهــای«

ــایی: اســت ــردن الفب ــه ترتیــب ک ــای گزین ــاربردگزینگــان  یــک ه ــر و اســت نادرســت پرک  اســت بهت

 .گیرند قرار تر مناسب های مکان در استفاده کثرت ترتیب به آن های گزینه
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 در هـا  فرمـان  کـه  کـرده  انتخـاب  طـوری  راگزینگـان     ُخـرده  دو نـام  التـین  ٔهنسـخ  احطـرّ  مـورد  این در

 اســت ممکــن امــا. بــران کنــده را جاحــی اولیّــ و بــا ایــن کــار اشــتباه طّرگیرنــد قــرار مناســبی مکــان

 شـد  مـی  فارسـی  مـورد  در اسـتثنائاً  هّـ البت. نباشـد  فـراهم  دیگـر  هـای  زبـان  در امـر  ایـن  امکان همواره

 لــوازم« را System Toolsگزینگــان  ُخــرده نــام و »ابزارهــا« را Accessoriesگزینگــان  ُخــرده نــام

ر نسـخٔه فارسـی یـک        عـدم رعایـت ایـن امـر د         .شـود  حفـظ  آنهـا  نسـبی  مکـان  تـا  گذاشـت  »سیستم

 .افزار است سازی این نرم ضعف در بومی

 

 نظر نقطه از را میانای کاربر احیطّر نباید آن سازی بومی و میانای کاربر ٔهترجم )۳۰ ضابطٔه

 .دهد قرار منفی تأثیر تحت مختلف عناصر کاربرد و دسترسی سهولت

. کنید اجتناب الفبایی ترتیب به عناصر چیدن از جهانی افزارهای نرم احیطّر هنگام )۳۱ ضابطٔه

 آنها برای تری مناسب منطقی ترتیب و باشد زیاد عناصر تعداد که صورتی در تنها

 .هستیم الفبا اساس بر آنها چیدن به مجاز نباشد رمتصّو

  

 



  میانای کاربر در ریدیداصر اعن فارسی  میانای کاربر گرافیکی احی  طّرٔهنام  آیین

  ۱۱۶ 

 کردن قرینه از باید جهانی افزارهای نرم احیطّر در چپ به راست بوم پشتیبانی برای )۱۵ رهنمود

 صحیح پشتیبانی تسهیل ایبر آن جای به و شود اجتناب عناصر ٔههم کورکورانه

 را بیشتری امکانات بستر های محیط که است بهتر جهته دو و چپ به راست بومهای

 . بگذارند افزار نرم  سازی بومی گروه اختیار در ،میانای کاربر عناصر مکان کنترل برای

 های محیط احانطّر است بهتر نشده بینی پیش اشکاالت تولید احتمال کاهش برای )۱۶ رهنمود

 عمودی محور حول که کنند ارائه هایی طرح امکان حد تا جهانی افزارهای رمن و بستر

 داشته خنثی طرحی راست به چپ و چپ به راست جهت به نسبت و باشند متقارن

 .باشند

 

 

 افزار و سند تأثیرات تفاوت جهت محیط میزکار، نرم  )۴-۴ 
 بـه  توجـه  بـا . شـد  اشـاره  التـین  بـا  فارسـی  محـیط  ترکیبـی  حالـت  بـه  اجمـالی  طور به قبل بخش در

 بررســی بــه کنــد ایجــاد کــاربران بــرای مشــکالتی توانــد مــی و افتــد مــی اتفــاق زیــاد امــر ایــن اینکــه

 .پردازیم می زبان چند ترکیب تأثیرات

 : دارد کار و سر اصلی جزء سه با رایانه روی کار هنگام به کاربر هر

ــزء ــز محــیط ،اول ج ــار می ــی ک ــه اســت )Graphical Desktop Environment (گرافیک ــرای آن از ک  ب

ــده مــدیریت ــه دسترســی و پرون ــرم ب  محــیطایــن . شــود مــی اســتفاده مختلــف ابزارهــای و افزارهــا ن

 .شود می شامل نیز را پایانه و ساده ویراستار مانند پایه کاربردِی افزارهای نرم از برخی همچنین

ــرم ،دوم جــزء ــزار ن ــاربردی اف ــه اســت ک ــاربر ک ــه ک ــای آن ٔهوســیل ب ــور کاره  انجــام را خــود نظــر دم

 .دهد می



  میانای کاربر در ریدیداصر اعن فارسی  میانای کاربر گرافیکی احی  طّرٔهنام  آیین

  ۱۱۷ 

 .است مشغول کار به آن روی بر کاربر که است سندی یا اطالعات ،جزءسوم

 همچنـین . باشـند  التـین و   فارسـی  ترکیـب  یـا  التـین  فارسـی،  اسـت  ممکـن  فـوق  جـزء  سه از هریک

 اســت، رتصــّو قابــل منطقــی یــا مجــازی مظروفــی و ظــرف ٔهرابطــ نــوع یــک فــوق جــزء ســه مــورد در

 داخـل  در کـاربرد  مـورد  سـند  یـا  اطالعـات  و شـود  مـی  اجـرا  کـار  میـز  محـیط  داخل در فزارا نرم گویی

. باشـد  داشـته  وجـود  آنهـا  بـین  متقابـل  تـأثیر  نـوعی  رود مـی  رانتظـا  متجّسـ  ایـن  با. دارد قرار افزار نرم

 محـیط  یعنـی  اول جـزء  همـان  رایانـه  کلـی  محـیط  بـرای  اصـلی  ٔهکننـد  هماهنگ عامل دیگر طرف از

 تــأثیر عامــل تمســسی یــا کــار میــز محــیط اصــلی زبــان بنــابراین. اســت عامــل سیســتم یــا کــار میــز

 .دارد اجزا سایر روی مهمی ٔهکنند هماهنگ

 کـه ) اسـنادی  یـا  (اطالعـات  ،عامـل  سیسـتم  اصـلی  زبـان  از مسـتقل  کـه  داشـت  نظر در باید همچنین

 بـا  درسـتی  بـه  وانـد بت کـاربر  بایـد  و باشـند  زبـانی  هـر  بـه  اسـت  ممکـن  گیرنـد  می قرار پردازش مورد

 تطبیـق  قابلیـت   عـالوه بـر    بایـد  کـه  اسـت  کـاربردی  افـزار  نـرم  میان این در واسطه ٔهحلق. کند کار آنها

 بـه  هـا  پیغـام  مـتن  دادن نمـایش  بـا  مـثالً  (عامـل  سیسـتم  محـیط  بـا  خـود  ساختن هماهنگ و دادن

 ایــن در. نــدک کــار درســتی بــه مختلــف زبانهــای بــه اســنادی بــا بتوانــد) عامــل سیســتم اصــلی زبــان

 هنگـام  بـه  افـزار  نـرم  بـین  و عامـل  سیسـتم  و افـزار  نـرم  بـین  مناسـبی  انسـجام  و هماهنگی باید راستا

 بـه  مطلـب  ایـن  شـدن  روشـن  بـرای  .باشـد  داشـته  وجـود  التـین  سـند  بـا  کـار  و فارسـی  سـند  با کار

 :کنید توجه زیر موارد

 افزارهـا  نـرم  اکثـر  در مـثالً  اسـت  یکـدیگر  مشـابه  هـا  برنامـه  از بسـیاری  اولگزینگـان    چند یها  گزینه

ــان  ــو، نــوار در اولگزینگ ــان  من ــدهگزینگ ــپس ) File (پرون ــان و س ــت) Edit (ویــرایشگزینگ . اس

 بـه  امـر  ایـن . هسـتند  یکـدیگر  متنـاظر  و مشـابه  معمـوالً  نیـز  هـا  گزینگـان  ایـن  هر یـک از    یها  گزینه

 کــاربرد ســهولت بــه کــه یعــوامل از یکــی. کنــد مــی کمــک افزارهــا نــرم کــاربرد و فراگیــری ســهولت
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 بتوانـد  کـاربر  کـه  طـوری  بـه  اسـت  میانـای کـاربر    عناصـر  مکـان  گـرفتن  یـاد  کند می کمک افزارها نرم

ـ  و کنـد  پیـدا  خواهـد  مـی  کـه  را آنچـه  ،آنهـا  مـتن  خوانـدن  و کـردن  تدّق به نیاز بدون . گیـرد  کـار ه  ب

 اصـلی  عناصـر  بایـد  ) ناشـی از آن    سـهولت  فـراهم کـردن      و( یـادگیری  ایـن  امکـان  کـردن  فـراهم  برای

 و» پرونـده «گزینگـان    مکـان  اسـت  بهتـر  پـس . باشـند  داشـته  ثـابتی  و مشـخص  مکـان  میانای کـاربر  

 زبــان تـابع  عامـل  سیســتمگزینگـان   نوارهـای  اگـر  بنــابراین. شـود  داشـته  نگــاه ثابـت  نیـز » ویـرایش «

ـ  بایـد  هسـتند  چـپ  بـه  راسـت  و فارسی  بـه  تراسـ  را خـود  منوهـای  هـم  التـین  افـزار  نـرم  یـک  یحّت

 : دهد نمایش چپ

 

 :فارسی افزار نرم

   ...   جستجو   نمایش   ویرایش   پرونده  

 

 : فارسی محیط در التین افزار نرم

  File   Edit   View   Search   ... 

 

 مکـان  از تـوان  مـی  کنـد،  مـی  عمـل  نادرسـتی  بـه  فعلـی  افزارهـای  نـرم  در کـه  مهم مثال یک عنوان به

 .برد نام پنجره های لبه در) scroll bar (پیمایش نواِر

ــوار هــا محــیط برخــی در  در بازشــده ســند اینکــه برحســب پنجــره کنــار ٔهلبــ در موجــود پیمــایش ن

 زیـرا  اسـت  نادرسـت  رفتـار  ایـن . شـود  مـی  جابجـا  راسـت  و چـپ  لبـه  بین فارسی یا باشد التین پنجره

میانـای   در) اسـت  تـداول م بسـیار  آن کـاربرد  کـه  پیمـایش  نـوار  مـورد  ایـن  در (اصـلی  ابزارهای مکان

 نکتــه ایــن توضــیح. ســازد مــی دشــوار را افــزار نــرم آن بــا کــردن کــار امــر ایــن و نــدارد ثبــات کــاربر

میانـای   از اجزایـی  جـزء  پیمـایش  نـوار  گفتـیم  قبـل  بخـش  در آنچـه  بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت  ضروری



  میانای کاربر در ریدیداصر اعن فارسی  میانای کاربر گرافیکی احی  طّرٔهنام  آیین

  ۱۱۹ 

 نــوار SmallTalk محــیط در مــثاًل. (نــدارد نوشــتار جهــت بــه ربطــی لزومــًا آن مکــان کــه اســت کــاربر

 .)دارد قرار چپ سمت در التین متن برای عمودی پیمایش

 باشد، نشده ترجمه عامل سیستم در فعال بوم محلی زبان به اگر حتی افزار نرم یک )۳۲ ضابطٔه

 فعال بوم نیازهای با هماهنگ هایی مکان در را خود میانای کاربر اصلی اجزا باید

 .قراردهد

 ماهیت به ربطی لزومًا که بررکا میانای اصلی عناصر مکان چیدن باید دیگر عبارت به

 تا باشد کار میز محیط و بستر افزار نرم عهده به باشند نداشته فعال سند و اطالعات

 .گردد تر ساده افزارها نرم ساختن هماهنگ

 محـیط  کـاربرد  بـه  هـا  رایانـه  فعلـی  کـاربران  اغلـب  کـه  اینسـت  دارد وجـود  اکنون که دیگری واقعیت

 طراحـی  هنگـام  بـه  اسـت  بهتـر  دلیـل  همـین  بـه . دارنـد  عـادت  نشـده  بـومی  افزارهـای  نـرم  و کار میز

 تـا  کنـیم  اجتنـاب  دارد امکـان  کـه  حـدی  تـا  عناصـر  مکـان  کـردن  جابجـا  از فارسی کاماًل محیط یک

 نـادقیق  و کیفـی  بیـان  یـک  امکـان  حـد  تـا . گـردد  تـر  سـاده  فارسـی  کـار  میز محیط به کاربران انتقال

 .شد خواهند داده توضیح بعدی فصل در مورد این در شده ارائه مشخص پیشنهادهای است،

 

 برای آن ساختن بومی هنگام به گرافیکی میانای کاربر عناصر مورد بی جابجایی از )۳۳ ضابطٔه

 .کنیم اجتناب باید فارسی محیط
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  ۱۲۰ 

میانای  اجزای توصیف ۵ فصل

 گرافیکی کاربر

 مقدمه  )۵-۱ 
ایـد تـا بـدون حاشـیه           آمـده  ی فهرسـت منـدرجات یـک راسـت بـه سـراغ ایـن فصـل                  اگر بـا مشـاهده    

 فصــول دو تــا چهــار ،اصــل مطلــب. ایــد مســتقیمًا بــه اصــل مطلــب برســید، راه را کــاماًل اشــتباه آمــده

ــتند ــل مرجعــ  . هس ــن فص ــت  ی ازای ــات اس ــر و ادوات    جزئی ــالوگ از عناص ــک کات ــورت ی ــه ص  و ب

هـا    آنسـازی صـحیح       مربـوط بـه کـاربرد و بـومی        ی    ویـژه  نکـات    ٔهگرافیکی بـه همـراه توصـیف خالصـ        

  .های قبلی را مطالعه کرده باشید  این فصل باید ابتدا فصلاستفادهبرای . است گردآوری شده

بــدون تمــایز  گرافیکــی میانــای کــاربرهــای ایــن فصــل یکــی از ادوات و اجــزای   در هریــک از بخــش

ــاده ســازی آن    ــین محــیط بســتر پی ــل شــدن ب ــه قائ ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــد م ــه . ان ــواردی ک در م

، ذکــر خــاص وجــود داشــته باشــدبســتر اصــی در مــورد هریــک از آنهــا در یــک محــیط مالحظــات خ

  .شده است

انــد و توضــیح کلــی در مــورد ایــن قبیــل ادوات  ص و مرکــب جداگانــه بررســی نشــدهادوات بســیار خــا

بخــش پایــانی ایــن فصــل بــه بیــان برخــی مشــکالت طراحــی  .در آخــر ایــن فصــل آورده شــده اســت

  .ئی اختصاص دارد دی وم و کیهای بستر گن موجود در محیط
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 پنجره  )۵-۲ 
فعـال در   ) Theme(شـکل دقیـق پنجـره وابسـته بـه تـم             .  اسـت  Windowاصـلی    نام این جزء بـه زبـان      

. سـازی نـدارد     هـای نیـازی بـه تغییـر بـرای بـومی             شـکل پنجـره در بیشـتر تـم        . میانای کـاربری اسـت    

ان پنجــره در صــورت چــین کــردن عنــو تنهــا مــوردی کــه ممکــن اســت پــیش بیایــد، نیــاز بــه راســت

هــایی کــه عنــوان پنجــره را در  بــرای اجتنــاب از ایــن امــر اســتفاده از تــم. چــین بــودن آن اســت چــپ

  .شود گذارند توصیه می وسط می

مـد نظـر باشـد مکـان اولیـه بازشـدن پنجـره و چگـونگی                 بـرای بـومی سـازی       بایـد   ی دیگری که      نکته

نکـه اسـنادی کـه در بـوم فارسـی ایـران مـورد               بـا توجـه بـه ای      . ها روی یکدیگر است     شدن پنجره   دسته

ی بـاال سـمت راسـت     چـپ هسـتند، بهتـر اسـت کـه گوشـه             بـه   استفاده هستند به طور متعـارف راسـت       

بـه همـین دلیـل بهتـر اسـت          . بینـی قـرار داشـته باشـد         سند همواره در مکـان مشـخص و قابـل پـیش           

ی سـمت    نـه گوشـه  که گوشه باال سـمت راسـت پنجـره در مکـان مشـخص بـاز شـده یـا چیـده شـود                

    .ها است چین کردن پنجره  راه حل قابل قبول دیگر وسط.چپ آن

 گفتگو ٔهپنجر  )۵-۳ 
) Theme(شـکل دقیـق آن وابسـته بـه تـم      . اسـت  Dialog Boxاصـلی   نام متـداول ایـن جـزء بـه زبـان     

ی   ای بـا کـاربرد ویـژه اسـت کـه مشخصـه              قـع پنجـره   ایـن جـزء در وا     . فعال در میانـای کـاربری اسـت       

ی جداگانـه     ایـن جـزء نیـز نکتـه       . کـاربر اسـت    وجود یک یا چند دکمـه بـرای اعـالم تصـمیم           اصلی آن   

 .سازی ندارد خاصی برای بومی
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 نوار پیمایش  )۵-۴ 
هـای    ی اسـناد و در لبـه        رههـای پنجـ     ایـن نـوار در لبـه      . اسـت  Scrollbarاصـلی    نام این جـزء بـه زبـان       

  : بومی سازی آن عبارتند ازنکات مربوط به.  داخل پنجره وجود داردهای ها و فهرست جدول

. ی سـمت چـپ پنجـره یـا جـدول اسـت              هـای چـپ بـه راسـت لبـه           مکان نوار پیمایش عمودی در بوم     

این بدان معنا نیست کـه بـرای بـوم فارسـی ایـران حتمـًا نیـازی بـه جابجـایی آن موجـود باشـد ولـی                             

ام شـود و    جـا انجـ     ی سـمت راسـت مجـاز اسـت بـه شـرطی کـه ایـن عمـل در همـه                       انتقال آن به لبـه    

  .افزار یک مکان ثابت داشته باشند ی نوار پیمایش عمودی صرف نظر از زبان سند یا نرم کلیه

پیمـایش آن بسـتگی بـه جهـت سـند           ی    مکـان اولیـه   . ی دوم مربوط به نوار پیمـایش افقـی اسـت            نکته

 الیـه سـمت راسـت و        ی شـروع پیمـایش منتهـی        چـپ باشـد، نقطـه       بـه   اگر سند فعال راسـت    . فعال دارد 

 .الیه سمت چپ است در غیر اینصورت منتهی

 گزینگاننوار   )۵-۵ 
ی پـایین نـوار عنـوان پنجـره      ایـن نـوار معمـواًل در لبـه    .  اسـت Menu Barاصـلی   نام این جزء بـه زبـان  

در بـوم فارسـی بـه       . هـای معـرف گزینگـان موجـود در آن اسـت             ها یـا شـمایل      قرار دارد و شامل عنوان    

در صـورتی کــه  . چـپ باشـد   بـه  چـین و از راسـت   ایـد راســت دلیـل تفـوق مـتن در شـکل ظـاهری آن ب     

چـین بمانـد      محدویتی امکان برقراری هـر دو شـرط را ندهـد، مـثاًل راسـت بـه چـپ بشـود ولـی چـپ                        

  .قابل قبول نخواهد بود و در اینحالت بهتر است هیچ تغییری نکند

 نشــده باشــند بایــد افزارهــا اعــم از اینکــه ترجمــه شــده باشــند یــا کلیــه نوارهــای گزینگــان کلیــه نــرم

عنــوان گزینگــان نیــز بایــد نســبت بــه . چــپ باشــد بــه چــین و از راســت راســتمشــابه یکــدیگر بــوده و 

  .چین باشد شود، راست کادر فهرست گزینگانی که باز می
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برای بوم فارسی ایران در حالتی کـه عنـوان گزینگـان شـامل هـم مـتن و هـم شـمایل باشـد، شـمایل                           

   .آید در سمت راست عنوان می

کلیــد . شــود کشــیده توصــیه نمــی بــر هــر گزینگــان اســتفاده از حــرف خــط  بــرای نشــان دادن میــان

 .کلید فارسی یا التین باشد باید عمل نماید بر صرف نظر از اینکه گروه فعال صفحه میان

 گزینگان  )۵-۶ 
چـین باشـد و        در بـوم فارسـی ایـران گزینگـان بایـد راسـت             .اسـت  Menuاصـلی    نام این جزء بـه زبـان      

هـا    ی گزینگـان    کلیـه . گزینگان در صورت وجـود فضـا در سـمت چـپ گزینگـان اصـلی بـاز شـود                     خرده

افزارها اعم از اینکـه ترجمـه شـده باشـند یـا نشـده باشـند بایـد مشـابه یکـدیگر بـوده و                            ی نرم   در کلیه 

  .چین باشد ، راستباید نسبت به کادر فهرست گزینگانعنوان گزینگان نیز . دنچین باش راست

ــوم ــرای ب ــران در حــالتی کــه ب ــا  گزینگــان شــامل هــم مــتن و هــم شــمایل  یــک ســطر فارســی ای ی

  .آید  در سمت راست عنوان می یا نشانهباشد، شمایلای  نشانه

کلیــد . شــود کشــیده توصــیه نمــی بــر هــر گزینگــان اســتفاده از حــرف خــط  بــرای نشــان دادن میــان

 .تین باشد باید عمل نمایدکلید فارسی یا ال بر صرف نظر از اینکه گروه فعال صفحه میان

 نوار ابزار  )۵-۷ 
ترتیـب  . گیـرد    و معمـواًل در زیـر نـوار گزینگـان قـرار مـی              اسـت  Toolbarاصـلی    نام این جزء بـه زبـان      

مخصوصــًا اگــر مشــابه (هــای نــوار ابــزار ممکــن اســت از جهــت نوشــتار تبعیــت نکنــد  مناســب دکمــه

ایـد ترتیـب صـحیح چیـده شـدن          بـه همـین دلیـل ب      ) کلیدهای کنترل لوازم صـوتی و تصـویری باشـد         
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چـین کـردن      چـین یـا راسـت       شـود کـه چـپ       همـین امـر موجـب مـی       . آنها مورد به مورد تعیـین شـود       

بـا ایـن حـال در شـرایط متعـارف           . ی ابزارها نیز بستگی بـه ترتیـب چیـدن ابزارهـا پیـدا کنـد                 مجموعه

 .ترتیب و ترازبندی آن مشابه نوار منو باشدتوان و بهتر است که  معمواًل می

 متن ثابت  )۵-۸ 
مـتن ثابـت در نقـاط مختلـف پنجـره ممکـن اسـت بـه         . اسـت  Static Textاصـلی   نام این جزء به زبان

ــد     ــین باش ــا الت ــی ی ــت فارس ــن اس ــار رود و ممک ــت    . ک ــد قابلی ــدی آن بای ــتار و ترازبن ــت نوش جه

سـازی بایـد بـا توجـه بـه       ی مـتن ثابـت بـرای بـومی     ترجمـه . پشتیبانی از هر دو جهت را داشـته باشـد         

 . باشد۳نکات مطرح شده در فصل 

  ورود متنٔهحوز  )۵-۹ 
 بـرای پشـتیبانی مناسـب از بـوم ایـران      .اسـت  Text Entry Fieldاصـلی   نام متداول این جـزء بـه زبـان   

ای حــداقل بــه  بایــد جهــت و ترازبنــدی مــتن آن قابــل کنتــرل باشــد و مــتن بایــد از چهارســو حاشــیه

در صــورتی کــه حــوزه یــک ســطری .  داشــته باشــد)pixel(ی تصــویر  ی یــک و ترجیحــًا دو ذره انــدازه

چـپ    بـه   شـود بایـد ایـن رفتـار بـا جهـت نوشـتار راسـت               ) scroll(باشد و بـه طـور خودکـار درنوردیـده           

 رفتـار ورود و ویـرایش آن بایـد بـا     .فـرض آن مناسـب باشـد    پـیش درست عمـل نمایـد و نقطـه شـروع          

 . تا حد امکان هماهنگی داشته باشد۳موارد ذکرشده در فصل 
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  ورود تقویمی و زمانیٔهحوز  )۵-۱۰ 
هـا بـه ورود    ایـن حـوزه  . اسـت  Date and/or Time Entry Fieldاصـلی   نـام متـداول ایـن جـزء بـه زبـان      

هـا    در بـوم ایـران جهـت ایـن حـوزه          . اختصـاص دارنـد   ) یـا ترکیـب ایـن دو      (و ویرایش ساعت و تـاریخ       

ی تقـویم      و مکـان دکمـه     تواننـد چـپ بـه راسـت بـاقی بماننـد             به دلیل ماهیت عـددی ورودی آن، مـی        

  . های چپ به راست باقی بماند تواند مشابه بوم کنار حوزه در صورت وجود می

نیازهــای «بــرای بــوم فارســی ایــران، ترکیــب نمایشــی تــاریخ و ســاعت در ایــن حــوزه، مطــابق ســند  

ــران   ــان فارســی ای ــرای زب ــی ب ــروژٔه (»  شــرایط محل ــب«بخشــی از پ ســازی فارســی، جســتجوی   مرت

  .باشد می) از طرح ملی لینوکس فارسی» سی، نیازهای شرایط محلی فارسی ایراننادقیق فار

 و روز، مــاه، ســال اســت: هــا بــه ترتیــب ترتیــب ورود تقــویم در ایــن حــوزهبــرای بــوم فارســی ایــران، 

فـرض    در ایـن حالـت تقـویم پـیش        . ممکن اسـت برحسـب هریـک از سـه تقـویم رسـمی ایـران باشـد                 

 و دو تقــویم دیگــر )فــرض را تغییــر دهــد کــه کــاربر ایــن پــیشمگــر آن (ورودی هجــری شمســی اســت

بــرای هجــری قمــری و پســوند    » ق. ه«یــا » ق.ه«یــا » ق» «قمــری«بایــد بــا افــزودن پســوند    

 در صــورتی کــه تــاریخ وارد شــده یــا نمــایش  .بــرای  مــیالدی قابــل ورود باشــند» م«یــا » مــیالدی«

مـر بایـد بـا مـتن یـا آرمـی در کنـار حـوزه                 داده شده در این حوزه غیر از هجری شمسـی باشـد، ایـن ا              

  .تصریح شود

 ای در کنـار     بـه صـورت دکمـه     کـه بـرای کمـک بـه سـهولت ورود اطالعـات              ای    باز شونده تقویمی  کادر  

بایــد قابلیــت دریافــت ورودی بــه هــر یــک از ســه تقــویم ایــران را  نیــز گــردد  ایــن حــوزه تعبیــه مــی

  . داشته باشد

 .د وارد شده با ارقام فارسی را بپذیردبدیهی است که این حوزه باید اعدا
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 عددگردان  )۵-۱۱ 
ی ورودی عـددی      ایـن وسـیله در کنـار حـوزه        . اسـت  Spinboxاصـلی    نام متـداول ایـن جـزء بـه زبـان          

بـا  . رود  آید و بـرای گردانـدن عـدد انتخـاب شـده در حـوزه بـه اعـداد قبلـی و بعـدی بـه کـار مـی                               می

ی  ن محــل عــددگردان نســبت بــه حــوزه ی مجــاور آ توجــه بــه ماهیــت عــددی ایــن وســیله و حــوزه 

  .راست است به التین و بومهای چپوابسته به آن مشابه 

ــدیهی اســت کــه عــددگردان و حــوزه  ــا ارقــام فارســی را    ب ــه آن بایــد اعــداد وارد شــده ب ی وابســته ب

 .بپذیرند

  گزینشیٔهحوز  )۵-۱۲ 
ی اسـت کـه   ا ایـن وسـیله شـبیه حـوزه    . اسـت  Drop down listاصـلی   نام متـداول ایـن جـزء بـه زبـان     

شـود از یــک فهرســت انتخــاب   ای بــه یــک طــرف آن چسـبیده و اطالعــاتی کــه در آن وارد مــی  دکمـه 

چـین    هـا راسـت      گزینـه  ی فعلـی و فهرسـت       گزیـده در بـوم فارسـی ایـران        . شـوند   بازشونده گزیـده مـی    

  .گیرد ها در سمت چپ حوزه قرار می فهرست گزینهی  د و دکمهنشو می

  ترکیبیٔهحوز  )۵-۱۳ 
 گزینشـی فـوق   ٔهایـن وسـیله شـبیه حـوز    .  اسـت  Combo Boxاصـلی  ن جـزء بـه زبـان   نام متـداول ایـ  

ی معمـولی در آن مـتن دلخـواه نیـز      تـوان ماننـد حـوزه    است با این تفاوت کـه عـالوه بـر فهرسـت مـی           

ی   شـوند و دکمـه      چـین مـی     هـا راسـت      فعلـی و فهرسـت گزینـه       ورودیدر بوم فارسی ایـران      . تایپ کرد 

  .گیرد  حوزه قرار میها در سمت چپ فهرست گزینه

  . است۳ورود و ویرایش متن در آن تابع خصوصیات ذکر شده در فصل 
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 بندی کادر دسته  )۵-۱۴ 
ایـن جـزء ماننـد مـتن ثابـت جـزء اجـزای        . اسـت  Group Box اصـلی  نام متـداول ایـن جـزء بـه زبـان     

 توانـد دارای عنـوان      بنـدی مـی     کـادر دسـته   . بنـدی اجـزای دیگـر اسـت         ثابت است و کـاربرد آن دسـته       

دار بـودن، بـرای بـوم فارسـی ایـران بایـد عنـوان در صـورت                    در صـورت عنـوان    . یا بـدون عنـوان باشـد      

در بـوم فارسـی ممکـن اسـت عنـوان           . چـین باشـد     چـین یـا راسـت       بـودن وسـط   ) چپ  به  راست(فارسی  

  .راست باشد به چین و چپ التین و در نتیجه چپ

  .در با هم هماهنگ استبندی و محتویات داخل کا غالبًا جهت و زبان کادر دسته

 کادر چندبرگ  )۵-۱۵ 
هـای متعـددی تشـکیل      ایـن کـادر از بـرگ   .اسـت  Tab Panelاصـلی   نـام متـداول ایـن جـزء بـه زبـان      

خـاص خـود دارنـد کـه بـا فشـار دادن آن بـرگ مربـوط بـه          ) یـا انگشـتی  (شود که هر یـک عنـوان      می

چـین    وسـط ) هـا   یـا انگشـتی   (هـا     بـرای بـوم فارسـی ایـران بایـد عنـوان           . شود  آن عنوان نمایش داده می    

 مــتن موجــود در هــر کــادر .گیــرد هــا در ســمت چــپ قــرار مــی ســرریز بــرگ. چــین باشــند یــا راســت

چـین باشـد و شـمایل در صـورت وجـود در سـمت راسـت مـتن                     چـین یـا راسـت       عنوان نیز باید وسـط    

  .گیرد قرار می

 دکمه  )۵-۱۶ 
ختلفـی دارنـد، ولـی عمومـًا از         هـای انـواع م       دکمـه  .اسـت  Buttonاصـلی    نام متداول این جزء بـه زبـان       

سـازی محتویـات      نکـات بـومی   . شوند که غالبـًا حـاوی مـتن و گـاهی شـمایل اسـت                کادری تشکیل می  
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گـردد و شـمایل       چـین توصـیه مـی       مـتن موجـود در دکمـه وسـط        . ی موارد اسـت     هر دکمه مشابه بقیه   

  . تواند قرار گیرد بر حسب مورد در باال یا هر یک از دو سمت متن می

گـاهی  . هـا بـه طـور متعـارف ارتبـاط نزدیکـی بـا جهـت نوشـتار نـدارد و قـراردادی اسـت                          دکمهمکان  

هــای لــوازم صــوتی و  راســتی ماننــد ترتیــب دکمــه بــه ایــن مکــان نســبی تــابع قــرارداد جهــانی چــپ 

در مــواردی کــه یــک مجموعــه دکمــه ترتیــب مســتقل از جهــت نوشــتار دارنــد بهتــر . تصــویری اســت

یــا در دو ســمت مخــالف پراکنــده . چــین باشــند بت بــه زمینــه وســطهــا نســ ی دکمــه اســت مجموعــه

توانـد بسـتگی بـه جهـت      هـا معـرف تقـدم و تـأخر باشـند، جهـت مناسـب آنهـا مـی                    اگـر دکمـه   . شوند

 در .هــای لــوازم صــوتی و تصــویری تبعیــت نمایــد نوشــتار داشــته باشــد، مگــر اینکــه از قــرارداد دکمــه

هـای لـوازم صـوتی و تصـویری           اًل تنهـا بـا قـرارداد دکمـه        این حالت کاربرد شمایل در کنار مـتن معمـو         

  .خانی داشته باشد تواند هم می

  کشوییٔهدکم  )۵-۱۷ 
هــای  ایــن وســیله معمــواًل بــرای ورود کمیــت. اســت Sliderاصــلی  نــام متــداول ایــن جــزء بــه زبــان 

ــه کمــک موشــی کــاربرد دارد  ــه صــورت دیــداری و ب ــوم ایــران دکمــ. عــددی ب  کشــویی افقــی ٔهدر ب

ــا ــابع جهــت ریاضــی و در نتیجــه چــپ  معمــواًل ت ــه بع جهــت مــتن نیســت بلکــه ت در . راســت اســت ب

مجمــوع هرگــاه یکــی از دو ســمت معــرف مقــدار کمتــر و ســمت دیگــر معــرف مقــدار بیشــتر باشــد،  

  .سمت معرف مقدار کمتر سمت چپ و سمت معرف مقدار بیشتر سمت راست خواهد بود



  گرافیکی میانای کاربر اجزای توصیف فارسی  میانای کاربر گرافیکی احی  طّرٔهنام  آیین

  ۱۲۹ 

 کادر گزینش تاریخ  )۵-۱۸ 
بـه  (ایـن وسـیله یـک جـدول تقـویم کوچـک       . اسـت  Date Pickerاصـلی   نام متداول این جزء به زبـان 

شـکل  . ی تقـویم کـاربرد دارد       اسـت کـه بـرای ورود یـا مشـاهده          ) ی دیـواری    هـای ماهانـه     شکل تقـویم  

بخشــی از (»  نیازهــای شــرایط محلــی بــرای زبــان فارســی ایــران « ســندظــاهری ایــن تقــویم بایــد از

از »  فارسـی، نیازهـای شـرایط محلـی فارسـی ایـران            سـازی فارسـی، جسـتجوی نـادقیق         مرتـب «پروژٔه  

فـرض نمـایش داده شـده در کـادر گـزینش              تقـویم پـیش    .پیـروی کنـد   ) طرح ملـی لینـوکس فارسـی      

و بایـد بـه صـورت پویـا         ) فـرض را تغییـر دهـد        مگر آنکه کـاربر ایـن پـیش       (تاریخ هجری شمسی است     

ــه هجــری قمــری و  و درجــا قابلیــت تغییــر تقــویم نمــایش   در . مــیالدی را داشــته باشــدداده شــده ب

ایـن حـوزه بایـد تقـویم را بـه صـورت مرکـب و                 صورتی کـه ابعـاد کـادر گـزینش تـاریخ اجـازه دهـد،              

  .حاوی هر سه تقویم شمسی، قمری و میالدی نمایش دهد

 تأیید ٔهخان  )۵-۱۹ 
ی مربـع شـکل در کنـار یـک            ایـن جـزء از یـک خانـه         .اسـت  Checkboxاصـلی    نام این جـزء بـه زبـان       

ــا عالمــت تأییــد آن را    شــود کــه مــی ل مــیعبــارت تشــکی ــرار داد ی ــه عالمــت تأییــد ق ــوان در خان ت

آینـد    هـای تأییـد بـه صـورت فهرسـتی زیـر هـم مـی                 در بسیاری از موارد یـک گـروه از خانـه          . برداشت

بنـدی قـرار       نیـز وجـود دارد یـا فهرسـت درون یـک کـادر دسـته                در بـاالی فهرسـت عنـوانی      گاهی  که  

   .دارد

ـ      هن در بوم فارسی   چـپ باشـد، مربـع محـل عالمـت تأییـد در سـمت                 بـه    تأییـد راسـت    ٔهگـامی کـه خان

ـ       شـود    مـی  چین  راست و متن آن راست     راسـت باشـد، مربـع محـل          بـه    تأییـد چـپ    ٔه و هنگـامی کـه خان

توجـه داشـته باشـید کـه ممکـن          . شـود   چـین مـی     عالمت تأیید در سمت چپ قرار گرفته و مـتن چـپ           
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ـ    ـ    تأییـد التـین باشـد امـا          ٔهاست متن خان ـ   . چـپ باشـد     بـه    تأییـد راسـت    ٔهخـود خان  تأییـد   ٔهجهـت خان

چـپ اسـت و       بـه   بستگی به ترتیب چیـدن عناصـر پنجـره دارد و در بـوم فارسـی ایـران معمـواًل راسـت                     

  .چین است های تأیید راست فهرستی از خانه

ـ   ی کـه  اگر کل اجزای متن گروه منطقـی عناصـر          بایـد  ، التـین باشـند   هسـتند  تأییـد ٔه همـراه یـک خان

  .چین شود های تأیید نیز چپ  خانهراست شده و فهرست به  تأیید نیز چپٔهانجهت خ

ــت      ــه نباشــد، در حال ــد قرین ــه اگرچــه ممکــن اســت شــکل عالمــت تأیی ــادآوری اســت ک ــه ی الزم ب

  .راست شکل ثابتی دارد به چپ و چپ به راست

 گزینه ٔهخان  )۵-۲۰ 
ی دایـره شـکل در کنـار      ایـن جـزء از یـک خانـه    .اسـت  Radio Buttonاصـلی   نـام ایـن جـزء بـه زبـان     

دهـد کـه تنهـا یـک گزینـه در             شـود و همـواره تشـکیل یـک فهرسـت را مـی               یک عبارت تشـکیل مـی     

هـای گزینـه بـه صـورت فهرسـتی زیـر هـم                 در بسـیاری از مـوارد گـروه خانـه         . آن قابل گـزینش اسـت     

  . بندی قرار دارد باالی خود عنوانی نیز دارند یا کل فهرست درون یک کادر دسته

ی محــل عالمــت گــزینش در  چــپ باشــد، دایــره بــه  گزینــه راســتٔهم فارســی هنگــامی کــه خانــدر بــو

راســت باشــد،  بــه چــپ گزینــه ٔهخانــشــود و هنگــامی کــه  چــین مــی ســمت راســت و مــتن آن راســت

توجـه داشـته باشـید      . شـود   چـین مـی     در سـمت چـپ قـرار گرفتـه و مـتن چـپ             ی محل گزینش      دایره

ـ که ممکن اسـت مـتن        ـ  باشـد امـا خـود        التـین  گزینـه    ٔهخان جهـت  . چـپ باشـد   بـه   راسـت  گزینـه    ٔهخان

ــ ــه ٔهخان ــواًل        گزین ــران معم ــی ای ــوم فارس ــره دارد و در ب ــر پنج ــدن عناص ــب چی ــه ترتی ــتگی ب بس

  .چین است راستگزینه های  چپ است و فهرستی از خانه به راست
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ـ اگر کل اجزای متن گروه منطقی عناصـری کـه همـراه یـک                بایـد  هسـتند التـین باشـند،        گزینـه    ٔهخان

  .چین شود نیز چپگزینه های  راست شده و فهرست خانه به نیز چپ گزینه ٔهخانجهت 

  

 ت گزینشفهرس  )۵-۲۱ 
 ایــن جــزء یــک کــادر مســتطیلی اســت کــه حــاوی .اســت List Boxاصــلی  نــام ایــن جــزء بــه زبــان

در بـوم فارسـی ایـران معمـواًل         . باشـد   مـی ) بـه صـورت جـدول     (فهرستی یـک سـتونه یـا چنـد سـتونه            

هـا نیــز   چـین بـوده و سـتون    چـپ و راسـت   بـه  رسـت فارسـی اسـت، یعنـی مـتن راســت     جهـت ایـن فه  

   .اند چپ چیده شده به راست

 و  .راسـت باشـد     بـه   هـا یـا کـل جـدول چـپ            برخـی سـتون     اسـت  ممکـن فهرسـت،   بر حسب محتویـات     

ــن قابلیــت  ــتونها (ای ــاوت س ــته باشــد ) جهــت متف ــزء وجــود داش ــن ج ــه . در ای ــن حــال کلی ــا ای ی  ب

 در صــورتی کــه .شــوند تواننــد دارای جهــت یکســانی فــرض مــی  فهرســت مــیســطرهای هــر ســتون

چــین بایــد باشــد و یــا بتوانــد بــر حســب نیــاز  فهرســت عنــوان داشــته باشــد، مــتن عنــوان یــا وســط

  .چین شود چین یا چپ راست

 درختیگزینش فهرست   )۵-۲۲ 
گـزینش   ایـن جـزء بسـیار شـبیه فهرسـت      .اسـت  Tree List Boxاصـلی   نام متداول این جزء بـه زبـان  

  . مراتب درختی فهرست است ی سلسله دهنده های نشان فوق است و تفاوت آن وجود خانه
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مراتـب در منتهـی الیـه سـمت راسـت             هـای سلسـله     چـپ باشـد، خانـه       بـه   در صورتی که فهرست راست    

مراتــب دارای جهــت  هــای سلســله اگــر عالمــت. گیــرد قــرار مــی) ســتون ســمت راســت(اولــین ســتون 

سـتون اول   همچنـین   . باشـد ) چـپ   بـه   راسـت ( حالت شـکل آنهـا بایـد رو بـه چـپ              افقی باشند، در این   

ی اضـافی     تـر بـودن مقـداری حاشـیه         تر سلسله مراتـب، بـه ازای هـر طبقـه داخـل              به ازای مراتب پایین   

  .خواهند داشت) سمت راست(ی داخلی  در لبه

یـه سـمت چـپ      مراتـب در منتهـی ال       هـای سلسـله     راسـت باشـد، خانـه       بـه   در صورتی که فهرسـت چـپ      

مراتـب دارای جهـت افقـی         هـای سلسـله     اگـر عالمـت   . گیـرد   قـرار مـی   ) ستون سمت چپ  (اولین ستون   

همچنـین سـتون اول بـه       . باشـد ) راسـت   بـه   چـپ (باشند، در این حالت شـکل آنهـا بایـد رو بـه راسـت                

ی اضـافی     تـر بـودن مقـداری حاشـیه         تـر سلسـله مراتـب، بـه ازای هـر طبقـه داخـل                ازای مراتب پـایین   

  .خواهند داشت) سمت چپ(ی داخلی  ر لبهد

ــتن راســت     ــی م ــن فهرســت فارســی اســت، یعن ــواًل جهــت ای ــران معم ــوم فارســی ای ــه در ب چــپ و  ب

  .اند چپ چیده شده به ها نیز راست چین بوده و ستون راست

هـا یـا کـل        جدول نیز بـر حسـب محتویـات فهرسـت، ممکـن اسـت برخـی سـتون                 /در این نوع فهرست   

. در ایـن جـزء وجـود داشـته باشـد          ) جهـت متفـاوت سـتونها     (و ایـن قابلیـت      . اشدراست ب   به  جدول چپ 

. شـوند  تواننـد دارای جهـت یکسـانی فـرض مـی      ی سـطرهای هـر سـتون فهرسـت مـی       با این حال کلیه   

چـین بایـد باشـد و یـا بتوانـد بـر               در صورتی که فهرسـت عنـوان داشـته باشـد، مـتن عنـوان یـا وسـط                  

  .ودچین ش چین یا چپ حسب نیاز راست
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 )یا تحریر(کش متن  خط  )۵-۲۳ 
کـش مـتن بـرای نمـایش و تنظــیم       خـط . اسـت  Text Rulerاصـلی   نـام متـداول ایـن جـزء بـه زبـان      

کـش معمـواًل      ایـن خـط    .بنـدی مـتن کـاربرد دارد        هـای جـدول     ها و محل ایسـتگاه      های پاراگراف   حاشیه

کـش مـتن خـاص خـود         پـردازی خـط     افـزار واژه    ی محیط بستر نیسـت و هـر نـرم           ساخته  یک ابزار پیش  

 هنگــامی کــه نســبت بــه صــفحه قــرار داده شــده  )ی صــفر آن نقطــه (کــش جهــت ایــن خــط. را دارد

یـک رو یـا دو   ( جهـت سـند و خصوصـیات صـحافی آن       هـای کاغـذ را نشـان دهـد تـابع            باشد و حاشیه  

 ایـن   .کـش بـا تغییـر جهـت پـاراگراف نادرسـت اسـت               تغییر جهـت ایـن خـط      . باشد  می) رو بودن چاپ  

ــرارداده شــده باشــد، صــفر آن برحســب جهــت    کــش  خــط ــه ســتون مــتن ق هنگــامی کــه نســبت ب

افزارهـا امکـان      بهتـر اسـت نـرم     . ی سـمت چـپ یـا راسـت سـتون خواهـد بـود                پاراگراف فعـال در لبـه     

  .کش و حتی نمایش توأم هر دو را داشته باشند نمایش هر یک از دو نوع خط

نیــز ) هــا نســبت بــه ســتون حاشــیه(کــش ســتون  در صــورتی کــه جهــت پــاراگراف عــوض شــود خــط

بنــدی نیــز قرینــه  هــای جــدول همچنــین در ایــن حالــت جهــت و محــل ایســتگاه . شــود قرینــه مــی

بنـدی بایـد دیـداری بـوده و مسـتقل از              هـای جـدول     الزم به تـذکر اسـت کـه رفتـار ایسـتگاه           . شود  می

  . جهت محلی متن حروف قبل یا روی ایستگاه باشد

ــد طــوری عمــل کنــد کــه  خــط ــه راحتــی امکــان تنظــیم   کــش بای ــاراگراف ب ــرای هــر دو جهــت پ  ب

  .ی سطر اول فراهم باشد ها و دندانه حاشیه

چـپ    بـه   کـش راسـت     فرض سـند و پـاراگراف و در نتیجـه جهـت هـردو خـط                 در بوم فارسی جهت پیش    

  .است

کـش مـتن را       کـش سـند و خـط        هـای کنـونی مفهـوم خـط         با توجـه بـه ایـن کـه اغلـب پیـاده سـازی              

  .کنیم کش را مجسم می زمان هر دو خط د در شکل زیر حالت نمایش همکنن تفکیک نمی
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 نوار پیشرفت  )۵-۲۴ 
 ایـن وسـیله افقـی اسـت و معمـواًل بـرای نمـایش        .اسـت  Progress barاصـلی   نـام ایـن جـزء بـه زبـان     

در بـوم ایـران نـوار پیشـرفت         . بـه صـورت دیـداری کـاربرد دارد        » نسبت پیشـرفت کـار    «کمیت عددی   

همچنـین  . راسـت اسـت     بـه    بلکه تـابع جهـت ریاضـی و در نتیجـه همـواره چـپ               تابع جهت متن نیست   

بــرای قــراردادن مــتن یــا اجــزاء دیگــر در کنــار نــوار پیشــرفت توجــه داشــته باشــید کــه ابتــدای نــوار 

  .پیشرفت سمت چپ و انتهای آن سمت راست آن است

  



  گرافیکی میانای کاربر اجزای توصیف فارسی  میانای کاربر گرافیکی احی  طّرٔهنام  آیین

  ۱۳۵ 

 جعبه ابزار  )۵-۲۵ 
 در .شــود  نامیــده مــیToolboxئــی اســت و  دی ســاخته در محــیط کــی ی پــیش ایــن جــزء یــک وســیله

ی ســمت راســت  بــوم فارســی ایــران بهتــر اســت شــکل ظــاهری ایــن وســیله قرینــه شــود و در لبــه  

  .پنجره قرار گیرد

 

 اجزا و ادوات ترکیبی  )۵-۲۶ 
رکبـی سـاخت کـه بـا یکـدیگر          تـوان اجـزای م      با ترکیب اجزای استاندارد موجود در محـیط بسـتر مـی           

هـای   فـرض    بایـد دقـت شـود کـه جهـت و سـایر پـیش               هنگـام ایجـاد ایـن اجـزاء       . هماهنگ عمل کنند  

 . مربوط به بوم و جهت نوشتار امکان کاربرد آن در محیط بوم ایران دچار اشکال نسازد

 سایر اجزا  )۵-۲۷ 
تواننــد اجــزای کــاماًل جدیــدی از پایــه ایجــاد کننــد کــه براســاس هــیچ یــک از ادوات    کاربردهــا مــی

ــرا مثــالی از ایــن اجــزا، وســیله. موجــود نباشــد افــزار  بعــدی در یــک نــرم ی اســتقرار اجســام ســهای ب

در ایـن قبیـل مـوارد طـراح ایـن اجـزای جدیـد بایـد مالحظـات             . توانـد باشـد     بعدی مـی    سازی سه   مدل

  .اثر جهت متن را بر این اجزا در طراحی خود در نظر بگیرندجهانی سازی و از جمله 
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 ئی دی مشکالت طراحی در بسترهای گنوم و کی  )۵-۲۸ 
ئــی از مشــکالتی در  دی تــرین آنهــا گنــوم و کــی موجــود در لینــوکس کــه مهــمبســترهای گرافیکــی 

ی بـوم فارسـی ایـران         شـود در پشـتیبانی بهینـه        برنـد کـه باعـث مـی         های طراحی رنـج مـی       فرض  پیش

آفـرین بـه خـودی خـود          هـای مشـکل     فـرض   بـا توجـه بـه اینکـه محـدودیت و پـیش            . اخالل ایجاد شود  

بـه همـین    . افزارهـا ایجـاد کنـد       ای در نـرم     توانـد تـأثیر گسـترده       مـی نسبتًا ساده هستند ولی تغییر آنها       

تـرین مشـکالت      مهـم . ی نزدیـک مرتفـع شـوند        هـا در آینـده      رود کـه ایـن محـدودیت        دلیل امیـد نمـی    

  :ها و اختالط مفاهیم زیر است فرض موجود حاصل پیش

 . استبینی نشده  پیش)ی تأیید مانند خانه(متن   و اجزای شبهتعیین صریح جهت متن •

ــی   • ــدی کیف ــتار  (ترازبن ــت نوش ــه جه ــته ب ــی  ) وابس ــدی کم ــدای از ترازبن ــپ(ج ــین و  چ چ

 .به صورت تفکیک شده وجود ندارد) چین صریح و مستقل از جهت نوشتار راست

ــا یکــدیگر مخلــوط شــده یــا بــه شــکل    • چــپ و راســت و قبــل و بعــد در بســیاری از مــوارد ب

ی یونیکـد     گـذاری غلـط، نـام نویسـه         قبیـل نـام   مثـال بـارز از ایـن        . اند  گذاری شده   نادرستی نام 

U+0028 است اما نام آن » پرانتز باز« است که مفهوم آنLeft Parenthesisاست . 

 .راست است به ی بوم چپ چیز قرینه چپ همه به فرض شده که در بوم راست •

پــذیری اجــزای نمایشــی ارائــه  نویســی بــرای دسترســی و کنتــرل رفتــار جهــت واســط برنامــه •

 .ستنشده ا

 .بینی نشده است پشتیبانی محیط چند تقویمی پیش •

کاربردپسـند و بهینـه     ) التـین /فارسـی (معماری ویـرایش مـتن آنهـا بـرای عملکـرد دو جهتـه                •

 . نیست
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کسـب نتیجـه    سـازی دارنـد و مـانع از           مشکالت فوق نمودهـای مختلفـی در عمـل و بـه هنگـام بـومی               

ایـد بـه صـورت شـفاف و دقیـق بـا مسـئولین                مسـائل فـوق و سـایر مسـائل موجـود ب            .شـوند   بهینه می 

. ی نـه چنـدان نزدیـک فـراهم شـود            های فوق مطرح شـود تـا امیـد رفـع آنهـا در آینـده                 راهبرد محیط 

توانـد بـه تسـریع ایـن امـر            افـزار بـرای بـوم فارسـی ایـران مـی             سازی نرم   افزایش کاربرد و تولید و بومی     

 .کمک کند

  



  

  ۱۳۸ 

 پیوستها
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  تعاریف

  . است استفاده شدهUser Interface ٔهم در ترجمیانای کاربر

  . است استفاده شدهVisual ٔه در ترجمدیداری

  . است استفاده شدهFont ٔه در ترجمقلم

  . است استفاده شدهMenu ٔه در ترجمگزینگان

افــزار بــومی شــده  نامــه منظــور از آن نــرم  اســتفاده شــده و در ایــن آیــینlocalized ٔه در ترجمــبــومی

 .یران و زبان فارسی استبرای ا) انطباق یافته(

ــی ــمل ــورد    native ٔه در ترجم ــران در موضــوع م ــرف ای ــا ع ــور از آن ضــابطه ی ــتفاده شــده و منظ  اس

  . رسمی ایران است) های(مثاًل منظور از تقویم ملی، تقویم. اشاره است

 این کلمه با یک شماره بـرای مشـخص کـردن اصـولی بـه کـار رفتـه اسـت کـه مبنـای اسـتنتاج                            اصل

  .اند اند و خود از مطالب دیگر استنتاج نشده نامه بوده نمودهای این آیینضوابط و ره

افزارهـا    این کلمه با یـک شـماره بـرای مشـخص کـردن ضـوابط کلـی کـه رعایـت آنهـا در نـرم                     ضابطه

 ضـوابط اسـتفاده شـده و ضـوابط منحصـر            ٔهایـن امـر بـرای تأکیـد چکیـد         . الزم است، به کار رفته است     

  .نامه باید مورد توجه قرار گیرد  و تمام متن آیینها نیستند به این چکیده
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 این کلمه بـا یـک شـماره بـرای مشـخص کـردن راهکارهـای پیشـنهادی در مواجهـه بـا یـک                       رهنمود

 راهکارهـا اسـتفاده شـده و راهکارهـا          ٔه ایـن امـر بـرای تأکیـد چکیـد          .مسأله طراحی به کار رفتـه اسـت       

  .نامه باید مورد توجه قرار گیرد ها نیستند و تمام متن آیین منحصر به این چکیده

 رهنمودهــا بــه کــار رفتــه هـا و  کـردن اســتثنائات وارد بــر ضــابطه  ایـن کلمــه بــرای مشــخص  تبصــره

  .است

. افـزار اسـتفاده کنـد        ایرانـی و فارسـی زبـان اسـت کـه در ایـران از نـرم                 ٔهکنند  منظور هر استفاده  کاربر  

کنـد ولـی در مـواردی کـه            کـاربر ایجـاد نمـی      ای در نیازهـای     قید محل استفاده معمـواًل تفـاوت عمـده        

احتمــال تفــاوت مشخصــات و نیازهــا وجــود دارد اولویــت بــر تــأمین نیازهــای کــاربران داخــل ایــران   

هـای قـومی و مـذهبی را در           هـای محلـی و اقلیـت        همچنین ایـن تعریـف نیازهـای ویـژه گـویش          . است

  .گیرد بر نمی

افـزاری اسـت کـه      اسـت و منظـور از آن نـرم   Internationalized Software ترجمـه  افـزار جهـانی   نرم

ــا بتوانــد نیازهــای کــاربران   در طراحــی و پیــاده ســازی آن مالحظــات ویــژه  ای رعایــت شــده باشــد ت

ــگ ــورها و فرهن ــرم    کش ــر در آن ن ــه تغیی ــاز ب ــدون نی ــف را ب ــای مختل ــد  ه ــأمین کن ــزار ت ــین . اف چن

و اطالعــات جنبــی مناســب ) ودکــارترجیحــًا خ(افــزاری بــدون تغییــر و فقــط بــا تنظــیم مناســب  نــرم

ــومی کــاربران کشــورهای مختلــف را   مــی)  پیامهــای آنٔهماننــد مــتن ترجمــه شــد( توانــد نیازهــای ب

  . تأمین کند

افــزاری اســت کــه   اســت و منظــور از آن نــرمLocalized Software ترجمــه شــده افــزار بــومی نــرم

ــان خاصــی   ــوانین و زب ــا فرهنــگ، ق ــومی یــک ســرزمین ب ــرای نیازهــای ب ــه  ب  تطبیــق یافتــه باشــد ب

ــه ــازد   گون ــأمین س ــوم را ت ــرز و ب ــاربران آن م ــای ک ــه نیازه ــاده. ای ک ــوب س ــرین و مطل ــوع  ت ــرین ن ت

افــزار جهــانی اســت کــه اطالعــات جنبــی مــورد نیــاز و تنظیمــات الزم  شــده یــک نــرم افــزار بــومی نـرم 
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ــوم خــاص در آن انجــام شــده باشــد   ــرای پشــتیبانی یــک مــرز و ب ــوم مــورد نظــ. ب ر در ایــن مــرز و ب

  . دیگری ذکر شودٔهنامه ایران است، مگر اینکه صریحًا منطق آیین

افـزاری اسـت کـه مخصـوص کـاربران ایرانـی و کـاربرد در داخـل ایـران طراحـی                         نرم داخلیافزار    نرم

 نیازهـای داخلـی و منطبـق بـر فرهنـگ، زبـان              ٔهو پیاده سازی شده است و طبیعتـًا بایـد تـأمین کننـد             

  .و قوانین ملی باشد

 ٔهنامـه بـرای اسـتفاد       افـزاری اسـت کـه طبـق ایـن آیـین              منظـور از ایـن عبـارت نـرم         افزار فارسی   نرم

افـزار   افـزار فارسـی ممکـن اسـت یـک نـرم            یـک نـرم   . مناسـب باشـد   ) طبـق تعریـف فـوق     (کاربر ایرانی   

  . افزار داخلی باشد شده یا یک نرم بومی
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GNU Free Documentation License 
Version 1.2, November 2002  
Copyright (C) 2000,2001,2002  Free Software Foundation, Inc. 
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 
of this license document, but changing it is not allowed. 

0. PREAMBLE  
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful 
document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and 
redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. 
Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, 
while not being considered responsible for modifications made by others.  
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must 
themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is 
a copyleft license designed for free software.  
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free 
software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same 
freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be 
used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed 
book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or 
reference.  

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS  
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed 
by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice 
grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the 
conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any 
member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, 
modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.  
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of 
it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.  
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A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals 
exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's 
overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that 
overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section 
may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection 
with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political 
position regarding them.  
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being 
those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this 
License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be 
designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document 
does not identify any Invariant Sections then there are none.  
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-
Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-
Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.  
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format 
whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document 
straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint 
programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to 
text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text 
formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of 
markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not 
Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A 
copy that is not "Transparent" is called "Opaque".  
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, 
Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and 
standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. 
Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include 
proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or 
XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-
generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes 
only.  
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are 
needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in 
formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most 
prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.  
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely 
XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. 
(Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", 
"Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you 
modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.  
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this 
License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by 
reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that 
these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.  

2. VERBATIM COPYING  
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or 
noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying 
this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other 
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conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or 
control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may 
accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies 
you must also follow the conditions in section 3.  
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display 
copies.  

3. COPYING IN QUANTITY  
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the 
Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, 
you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-
Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also 
clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the 
full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on 
the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the 
title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other 
respects.  
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones 
listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.  
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must 
either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or 
with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using 
public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent 
copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take 
reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure 
that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year 
after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of 
that edition to the public.  
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before 
redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated 
version of the Document.  

4. MODIFICATIONS  
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of 
sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this 
License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution 
and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you 
must do these things in the Modified Version:  
A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and 
from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section 
of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of 
that version gives permission.  
B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of 
the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of 
the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from 
this requirement.  
C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.  
D. Preserve all the copyright notices of the Document.  
E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright 
notices.  
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F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission 
to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum 
below.  
G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts 
given in the Document's license notice.  
H. Include an unaltered copy of this License.  
I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least 
the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If 
there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, 
and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the 
Modified Version as stated in the previous sentence.  
J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent 
copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous 
versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network 
location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the 
original publisher of the version it refers to gives permission.  
K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the 
section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor 
acknowledgements and/or dedications given therein.  
L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. 
Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.  
M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the 
Modified Version.  
N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any 
Invariant Section.  
O. Preserve any Warranty Disclaimers.  
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as 
Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option 
designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of 
Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any 
other section titles.  
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements 
of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the 
text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.  
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 
words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only 
one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through 
arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same 
cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on 
behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from 
the previous publisher that added the old one.  
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use 
their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.  

5. COMBINING DOCUMENTS  
You may combine the Document with other documents released under this License, under the 
terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the 
combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list 
them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve 
all their Warranty Disclaimers.  
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The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant 
Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the 
same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end 
of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else 
a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in 
the license notice of the combined work.  
In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original 
documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled 
"Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections 
Entitled "Endorsements."  

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS  
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this 
License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single 
copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for 
verbatim copying of each of the documents in all other respects.  
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under 
this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow 
this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.  

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS  
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents 
or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the 
copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's 
users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, 
this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves 
derivative works of the Document.  
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if 
the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be 
placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of 
covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that 
bracket the whole aggregate.  

8. TRANSLATION  
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the 
Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires 
special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all 
Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may 
include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any 
Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License 
and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the 
translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version 
will prevail.  
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the 
requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual 
title.  
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9. TERMINATION  
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided 
for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document 
is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who 
have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses 
terminated so long as such parties remain in full compliance.  

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE  
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free 
Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the 
present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See 
http://www.gnu.org/copyleft/.  
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies 
that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the 
option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later 
version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document 
does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published 
(not as a draft) by the Free Software Foundation.  
 


