تصحیح ًینفاصلَُا در ّرد

دی ۳۱۳۱

هجیذ عیٌیاى

تصحیح نیمفاصلهها در ورد :ترکیب اشتباه Ctrl+-
تسیاری اس کارتزاى تزای تایپ ًینفاصلَ در هایکزّسافت ّرد تَ اشتثاٍ اس تزکیة  Ctrl+-استفادٍ هیکٌٌذ کَ کلیذ هیاًثز ّارد
کزدى چیشی تَ ًام « »Conditional Hyphenیا « »Soft Hyphenاست.
ّیژگیُای ایي کاراکتز( :تَ ّاژٍ شْکُای تْجَ کٌیذ)


تَ ٌُگام ًوایش عادی هشاتَ ًینفاصلَ ًوایش دادٍ هیشْد.



تَ ٌُگام ًوایش کاراکتزُای پٌِاى تَ شکل ¬ ًوایش دادٍ هیشْد.



تَ ٌُگام کپی کزدى هتي در ّیزایشگزُای آًالیي صفحات ّب ،ایي کاراکتز حذف شذٍ ّ کلوَ تَ صْرت چسثیذٍ
ًوایش دادٍ هیشْد:



ایي کاراکتز در اًتِای خط اس چسثیذٍ تْدى ّاژٍ حوایت ًویکٌذ ّ ّاژٍ تَ دّ پارٍ هیشکٌذ.



ًویتْاى تا اًتخاب ایي کاراکتز ّ کپی کزدى آى تَ جستجْی آى داخل فایل ّرد پزداخت.
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روش جستجوی این کاراکتر
در هحل جستجْ در ًزمافشار ّرد تایپ کٌیذ ( ^-در ّاقع ^ ًوایاًگز  Ctrlاست کَ سهاى تایپ هطلة ّارد شذٍ تْد ّلی تَ
ٌُگام جستجْ اس خْد کاراکتز ^ کَ تا  Shift+6در صفحَ کلیذ اًگلیسی تَ دست هیآیذ تایذ استفادٍ شْد).
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مشکل
اگز در جعثَ  Find and Replaceاس  ^-تزای عثارت هْرد جستجْ ّ ًینفاصلَ تزای تعْیض استفادٍ کٌین ًتیجَ هطلْب تَ
دست ًویآیذ:
ُز چٌذ ظاُز هشکل ًذارد:

ّ تَ ٌُگام کپی کزدى در ّیزایشگز آًالیي ّتسایت ًیش هشکلی ّجْد ًذارد:

ّلی در ّاقع ُوچٌاى هشکلی ّجْد دارد کَ تَ ٌُگام ًوایش کاراکتزُای هخفی عالهتی تَ شکل
ًوایش هیدُذ.

(دّ هستطیل داخل ُن)

ّ ّجْد ایي هشکل تاعث هیشْد تَ ٌُگام قزار گزفتي ّاژٍ دارای ًینفاصلَ در اًتِای خطّ ،اژٍ تشکٌذ:

حال جالة است کَ تزرسی ًشاى هیدُذ کَ کاراکتز ّارد شذٍ در جایگاٍ هزتْطَ در ّاقع درست است (ًینفاصلَ )ZWNJ

ّ هشکل در ّاقع ایي است کَ ایي کاراکتز تَ اشتثاٍ دارای جِت چپ تَ راست ( )LTRاست (تَ ُویي دلیل تا کپی کزدى

در ّیزایشگزُای سادٍ هشکل اس تیي هیرّد).
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:تزای رفع ایي هشکل (جِت اشتثاٍ پس اس تعْیض کاراکتز) اس هاکزّ سیز هیتْاى استفادٍ ًوْد
Sub replace_LTR_NBZWs_with_RTL_ones()
ActiveDocument.Select
With Selection.Find
.ClearFormatting
.Text = ChrW(8204)
.Forward = True
.Wrap = wdFindStop
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchKashida = False
.MatchDiacritics = False
.MatchAlefHamza = False
.MatchControl = False
.MatchByte = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
While .Execute
Selection.RtlRun
Wend
End With
End Sub
:ًکتَ هِن ایي است کَ ًینفاصلَ حتی در حالت ًوایش کاراکتزُای کٌتزلی ُیچ ًوایشی ًذارد
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