
یم در   CorelDrawمر
  Regionalتنظیم 

ین بسیاری از برنامهو Regionalدر صورتیکو تنظین  کار با فارسی نویس مر دچهار   CorelDrawها از جهلهو  درست نباشد، هنگام 
کهامی شهنند  مشکل مهی تی ماننهدج جابیهادر در مه   ف  ت هافی نههایا یهد فادهل در دف  پنتر مخ له  بها داشه   نسهخو مشهکت

 ، از جهلو اد  مشکتی است CorelDrawمشابو 
میهددا ادهدام بهو نصهب پهس از تنظهین، درست باشد  در غیهر اینصهوری باید ، اد  تنظین  CorelDrawدر هنگام نصب  :توجه

Corel  کنید 
ز  یندو کنید  Regional and Language optionsی  درار داده ف پنیره Classicرا روی حالت  Control Panelج XPو  را باز 

 
 
ز  فرا بزنید  OKی  ف سپس دکهو هید درار د English(United States)را روی حالت ،  Advacedدسهت   یندو  کنید  Restartرا  و

 
 

ر  یندو کنید  Region and Languageی  درار داده ف پنیره Small iconsرا روی حالت  Control Panelج 7در و  را باز 

 
 
 را بزنید  Change system locale…ی  دکهو Administrativeدر دسهت  -



 
 
ینو در پنیره - گز را  OK  درار دهید ف سپس دکهو English (United States)را روی حالت  Current system localeی  ی باز شده 

ز بزنید ف  یندو  کنید  Restartرا  و

 
 

 ها ی نام فونت مشکل مشاهده
ینو Toolsدر منوی  Corelها در لیست فننت های  ی نام فننت برای مشاهده ینو Textرا بزنید ف در دسهت  Optionsی  گز ی  گز

Fonts ینو گز کنید، سپس تید  کنید  Use font to display font nameی  را ان خاب   را غیر فعال 

 
 

 مشکل تغییر حروف
کرد ، از منوی ب Pasteبعد از  CorelDrawچنانچو در محیط  ینو  Toolsعضی از حرفف تغییر  کنید سپس  Optionsگز را ان خاب 

Text  کرده ف در دسهت کنید  Quick Correctرا ان خاب  ینو ها را غیر فعال  گز  تهامی 

 
 



ینو   Character Formattingدر پنیره •   باشد  noneباید روی حالت  Uppercaseگز

 
 
ین، کهار بها فادر هنگهام   م:ـــهــم بصهوری  _F  ههای در غیهر اینصهوری فننت باشهد  Enدر حالهت  Language Barرسهی نهویس مهر

کس ری نهایا داده می  شنند  خا

 
 
کو بند ف مشکل برطرف نشد،  Enتنظین فوق روی  چنانچو•  کنید  در تنظین شده باشد  روی  Language Barبررسی   Enمانند ز

ینو  دکهو سهت راست را بزنید کنید  در پنیره باز شده Settingگز کنیدرا ان خاب  در باش ، تنجو   دجنتنظیهای بصوری ز

 
کیبور  Persianفقط  FAکیبور  بو  اضافو شده باشد  USفقط  ENف بو 
 

 جایی حروف در متن مشکل جابه
کار با م  ،  • درار دهید  در غیر اد   Left to Rightروی حالت  Paragraph Formattingرا در دسهت  Text Directionدر هنگام 

 ابیادر شنند صوری مهک  است م ون دچار ج



 
 

 متنمشکل محو شدن 
در را انیام دهیدجها مح ها با بعضی از فننت بعضی از ننش و CorelDrawچنانچو در محیط  •  ن شدند تنظین ز

ز  یندو ینو Desktopروی  - XPو گز کرده  کلید  کنیهد  در صه حو  Propertiesی  راست  روی دکههو ی  Appearanceرا ان خاب 
…Effects  کنید کلید 

 
 
ینو ی Effectsی  در ص حو•  درار  Standardج را در حالت Use the Following Method to Smooth edges of Screen Fontsگز

کنید  Okدهید ف روی دکهو ی   کلید 

 
 

ز  یندو ینو ی  Desktopروی  - Vistaدر و گز کرده  کلید  ینو Personalizationراست  گز کنید   روی   Windowی  را ان خاب 
Color and Appearance  کنید  کلید 

 
 



کنید  Effectsی  روی دکهو•   کلید 

 
 
ینو•   درار دهید  Standardرا در حالت  Use The Following Method to smooth edges of screen fontsی  گز

 
 

یندوز  ینو Desktopروی  - ۷در و گز کنید ف  کنید   Personalizeی  کلید راست   را ان خاب 
ینو • گز کنید  Displayی  سپس در پنیره بازشده روی   کلید 

 
 

ینو •  گز کنید  Adjust ClearType textی  سپس روی   کلید 

 



 
ینو • گز کنید  ClearTypeی  در پنیره باز شده تید   را غیرفعال 

 
 


