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ىت و ارىت ی ایگاه تزه    ، ،   و ُمن 

 

۲ 

 تعریف 
زمانی که نیاز به نوشـتن متن در تصـویر پیدا کنیم باید به ابزار متن مراجعه کنیم تا متن دلخواه  هر  

ویر درج کنیم. ت و تنظیمات مختلفی را برای   خود را روی تـص اپ اـس این ابزار از پرکاربردترین ابزار فوتوـش
 ۴هـمانطور ـکه در تصـــویر میبینـید این ابزار   متن ـبه ـما اراـئه مـیدـهد.

تلف دارد ـکه ـما هـمان ـحاـلت اول ـکه پرـکاربردترین ـحاـلت  ـحاـلت مخ
 است را استفاده میکنیم.

 است.  T متن ابزار کلید میانبر نکته:    •

 متن کاربرد 

 
 

برای نوشتن میتوانیم روی قسمتی از صفحه کلیک چپ کنیم و متن خودمان را در فضایی بدون محدودیت 
ی مستطیلی شکل کادری بنویسیم. در عین حال میتوانیم با نگه داشتن کلیک و مشخص کردن محدوده

 ی خومان تعریف کنیم. برای نوشته

 

نظر  -۱ مورد  فونت  گزینه  این  با 
 م.خودمان را انتخاب میکنی

که  -۲ ما  نظر  مورد  فونت  حالت 
به کناز  باشد  خمیده  یا  کلفت   ،

 این گزینه بستگی دارد. 

با استفاده از این اهرم   اندازه فونت -۳
 . تغییر پیدا میکند

 ۱  ۲  ۳  ۴  ۵ 

کادر متن با رنگ سیاه مشخص شده  ،در متن سمت راست
بدون کادر و در یک خط با یک   ،است و متن سمت چپ

 کلیک نشان داده میشود. 



ىت و ارىت ی ایگاه تزه    ، ،   و ُمن 

 

۳ 

یا چپ چین، راستوسط -۴ این گزینهچین و  از  انتخاب یکی  به  ما  نوشته  بودن  ها بستگی چین 
 دارد. 

پیدا   -۵ تغییر  دلخواه  مورد  رنگ  انتخاب  و  گزینه  این  روی  کلیک  با  شده  انتخاب  متن  رنگ 
 خواهدکرد.

با توجه به تصویر از تب   و  شویم به صورت زیر عمل میکنیماگر بخواهیم کمی ریزتر وارد تنظیمات متن ب
ی اول دارای تنظیمات زبانه  را فعال میکنیم.  Glyphsو    Character  ،Paraghraph  یسه گزینه  ،ویندو

ی دوم تنظیمات بسیار متنوعی جهت تغییرات کلمه به کلمه و حرف به حرف متن به ما ارائه میکند. زبانه
ی سوم که کاربردش از این دو زبانه به سطربندی عهده دار است و در نهایت زبانه  ی مربوط بهپیشرفته

مراتب کمتر است جهت انتخاب یک واحد کاراکتر خاص از مجموعه کاراکترهایی است که در فونت مورد  
 نظر ما استفاده شده است.

  



ىت و ارىت ی ایگاه تزه    ، ،   و ُمن 

 

۴ 

تنظیم   یفاصله  -۱ اهرم  این  با  خطوط  بین 
 میشود.

با فاصله  -۲ کلمات  بین  کاراکترهای  بین  ی 
 این اهرم تعیین میشود. 

در  -۳ را  متن  در  کلمات  یا  کاراکترها  مکان 
تغییر  پایین  و  باال  یعنی  عمودی  جهت 

 میدهد. 

الفبای  -۴ نوع نوشته شدن اعداد در متن به 
 التین یا هندی فارسی را مشخص میکند.

تنظیم   -۵ و  داخل مرتب  خطوط  کردن 
 پاراگراف از وظایف این ابزار است.

این   -۶ از  ها  فونت  پشتیبانی  صورت  در 
هنگام   خالی  فضایهای  قابلیت 
با کشیده شدن حروف  جاستیفای شدن 

در   کشیده  این  مقدار  حال  میشود.   ۴پر 
مشخص  خودمان  انتخاب  به  حالت 

 میشود.

با دو بار کلیک روی هر کدام از کاراکترها 
کاراکتر است   آن  فعال  که  متن  کادر  در 

 نوشته میشود.
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