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دامن�افشان† وحید

١٣٩٢ اردیبهشت ٩

یده چ

متن پاراگراف ١٠٠ تولید آن، کار و است شده نوشته lipsum بسته از الهام با ptext بسته
است. نوشتار ی صفحات کردن پر برای ، فردوس شاهنامه از

کارگیری به روش ١

همانند کرد. فراخوان \usepackage{...} دستور از استفاده با �توان م معمول طبق را بسته این
فراخوان زی�پرشین، بسته از قبل نیز، بسته این که است بهتر زی�پرشین، با شده سازگار بسته�های سایر

شود.
به دستور، این است. \ptext آن�ها، مهم�ترین �کند. م ارایه مهم دستور چهار بسته، این
آن، مقدار که �کند م چاپ خروج در را بسته در شده تعریف ٧ تا ١ پاراگراف پیش�فرض، طور
تا n پاراگراف�های به مقدار این تغییر برای است. a4paper ی از بیشتر استاندارد، حالت در
آرگومان ی \ptext دستور کرد. استفاده \setptextdefault{n-m} دستور از �توان م m
دستور مثال، عنوان به �شود. م استفاده پاراگراف�ها محدوده تعیین برای آن از که دارد هم اختیاری
،\ptext[23] دستور یا و �کند م چاپ خروج در را ۵٧ تا ۴ پاراگراف�های ،\ptext[4-57]

�کند. م چاپ را ٢٣ام پاراگراف
عبارت به �شوند. م جدا هم از \par دستور توسط \ptext وسیله به شده تولید پاراگراف�های
اثراتتصادف باعث استگاه ن مم امر، این �رسد. م پایان به \par دستور با پاراگراف هر ر، دی

صورت به باید را بسته منظور، این برای �کند. م ارایه را nopar گزینه بسته، این لذا شود.

\usepackage[nopar]{ptext}
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کرد. فراخوان
تعریف نیز \ptext* یعن ،\ptext دستور ستاره�دار نسخه شده، گفته دستورات بر عالوه
استفاده nopar گزینه از اگر ر، دی عبارت به �دهد. م انجام را nopar گزینه کار همان که است شده

�کند. م چاپ \par دستور بدون را پاراگراف�ها ،\ptext* دستور نشود،
مراجعه ١ �الت پارس وی گفت تاالر به �توان م بسته، این مورد در راهنمای به نیاز صورت در

کرد.

سپاس�گزاری ٢

از نیز و ارزنده�شان پیشنهادهای خاطر به �دی ب و زی�پرشین بسته�های نویسنده ، خلیق وفا آقای از
�شود. م سپاس�گزاری شاهنامه٢، متن گذاشتن اختیار در خاطر به علوی�زاده رض سید

بسته تغییرات

١؛ نسخه انتشار ،١٣٩١ آبان ٨ .١
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