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 مکسیا ٔ  درباره

………………………………………………………………………………………………………….1 

 1……………………………………………………………………………………….…..……………………………………… ستیچ مکسی ا       

 1…………………………………………………………………………..……………….…………………………………………مکس ی ا نصب       

 1…………………………………………………………………………………………………مکس یا یا هی پا میمفاه 

 1……………………………………………………………………………………………………………………………………میفر       

 2…………………………………………………………………………………………………….……………………………پنجره       

 2……………………………………………………………………………………………….……………………………………بافر       

 2……………………………………………………………………………………………….……..…………………………نت یپو        

 2…………………………………………………………………………………………….………….………………………مد خط       

 2……………………………………………………………………………………………………..………………………اکو  ٔ  هیناح       

 3…………………………………………………………………………………………..……………………………………مد کوا       

 4…………………………………………………………………..…………………مکسیا در ردهندهییتغ یدهایکل

 4………………………………………………………………………………………………………………………کنترل دیکل 

 5…………………………………………………………………………….……………………………………………متا دیکل 

 5……………………………………..…………………………………………………………………انبریم یدهایکل ساختار 

 5………………………………………………………………… ………………………………………مکسیا توابع

 5…………………………………………………………………………………………………………………………توابع یاجرا      

 5………………………………………………….…………………………………………………………………فرمان از انصراف      
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 6…………………………………………………………………………………. ………………فونت  و دیکل صفحه

 6……………………………………………………………………………………مکسیا در دیکل صفحه ضیتعو      

 6………………………………..…………………………………یالملل نیب ییآوا یالفبا یها نشانه درج یراهنما     

 8…………………………………………………………………………………سهینو  کی اطالعات آوردن بدست      

 9……………………………………………………………………………………………………… فونت  نییتع     

 9……………………………………………….…………………………………… مناسب فونت  انتخاب رامونیپ     

 10…………………………………………………………………………………………………بافر یرو اتیعمل

 10………………………………………………………………………………….…………………بافر در متن با کار مقدمات       

 12………………………………………………………………………………………لیفا در بافر کردن رهیذخ       

 13………………………………………………..…………………………………میفر در پنجره نیچند جادیا       

 13……………………………………………………………………………………پنجره نیچند نیب ییجابجا       

 13………………………………………………………………………پنجره کی به میفر یفضا تمام اختصاص       

 13………………………………………………………………………باز یبافرها با یجار ٔ  پنجره یمحتو  رییتغ       

 13……………………………………………………...….………لیفا کی یرو از خواندن با بافر یمحتو  رییتغ       

 14………………………………………………………………….……………………بافر از پنجره کردن یته       

 14……………………………………………………………………..……………..…………بافر در جستجو        

 14……………………………………………………………………………..……بافر در ینیگزیجا و جستجو        

 14………………………………………………………..………منظم عبارات از استفاده با ینیگزیجا و جستجو        
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 linguistic  ……..………………….……………………………………………………………………… 15مد

 16..……………………………………………………..…..………………………………مکسیا یراهنماها 

 17…………….……………………………………………………………………………………………… منابع
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 درباره ایمکس

 ایمکس چیست؟

است که مشهورترین آنها گنو ایمکس است. در اکثر مواقع  قدرتمند ایمکس نام یکسری از نرم افزارهای ویرایشگر متن

 وقتی ایمکس به تنهایی گفته میشود منظور گنو ایمکس است. ما نیز در این راهنما به گنو ایمکس میپردازیم.

رافیکی و شگر متن ایمکس نرم افزاری آزاد است که بر روی اکثر سیستم عاملها اجرا میشود. این نرم افزار هم در محیط  گ یویرا

 هم در محیط متنی اجرا میشود. ایمکس قابلیت شخصی سازی باالیی دارد.

 نصب ایمکس

ایمکس در مخازن تقریبا تمامی توزیع های سیستم عامل لینوکس موجود است. به عنوان مثال برای نصب این ویرایشگر 

 در لینوکس اوبونتو کافیست فرمان های زیر را در ترمینال وارد کنیم.

$ Sudo apt update 

$ Sudo apt install emacs 

 برای بارگیری نسخه ویندوزی ایمکس به آدرس زیر رفته و نسخه متناسب با معماری رایانه خود را دریافت میکنیم

https://ftp.gnu.org/gnu/emacs/windows 

 مفاهیم پایه ای  ایمکس 

 (frame)میفر

 (frame) میفر شودیم داده شینما که یزیآنچ ت یکل ترمینالی طیمح در یا و یکیگراف طیمح در مکسیا یاجرا از پس

 میفر آن به مکسیا در شد گفته چنانچه یول مییگو یم پنجره یءایش نیچن به معمول طور به ما یکیگراف یها طیمح در. دارد نام
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 انتخاب توانیم را Quit نهیگز لیفا یمنو  از میفر بستن یبرا. شودیم استفاده یگرید منظور به پنجره اصطالح از و شودیم گفته

 .کرد استفاده 'C-x C-c'  انبریم دیکل از ای کرد

  (window)پنجره

 .است  بافر کی یحاو پنجره هر. کرد میتقس پنجره نیچند به توانیم را میفر هر

  (buffer)بافر

 را باز یبافرها فهرست ) است  باز بافر نیچند واحد آن  در معموالً مکسیا در. شودیم گفته پنجره هر در موجود متن به

 current)یکنون بافر عنوان به فعال ٔ  پنجره بافر فقط اما(  کرد  مشاهده آن یابتدا از و Buffers یمنو  گشودن با توانیم

buffer) شودیم یاجرا آن یرو نیفرام و شودیم شناخته. 

  (point)نت یپو 

 .شودیم استفاده نمامکان جاافتاده اصطالح از شتریب راهنما نیا در. ندیگو را بافر یرو و پنجره در نمامکان یکنون محل

  (mode line)مد خط

 را پنجره آن بافر به مربوط اطالعات یکسری که دارد وجود حالت مد یا  خط نام به یخطتک ینوار پنجره هر نییپا در

 یفرع یمدها ای مد و (major mode) یاصل مد شودیم داده نشان نوار نیا در که یمهم اطالعات جمله از. دهدیم نشان

(minor mode) ست ا همین نشان دادن مدها زین مد خط به نوار نیا ینامگذار لیدل و است  جاری بافر در فعال. 

   rea)a(echoاکو  هیناح

 فرمان  کی از شده وارد بخش شینما مانند کوچک یهامتن شینما جهت  که دارد قرار اکو  هیناح بافر یانتها در

 شینما ای( دارد اشاره کارکرد نیهم به هم هیناح نیا نام که فرمان شده وارد بخش کردن اکو  ای دادن بازتاب یعنی) یچندبخش

 آن به نرویا از است  کوچک بافر کی واقع در شودیم داده شینما اکو  هیناح در که یمتن. رودیم کار به کاربر یهایورود و هااعالن

  .اندداده  (minibuffer) بافرینیم نام
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 mode-Cuaانتخاب 

 ردهندهییتغ یهادیکل از متشکل ییدستورها با توانیم را توابع نیا. شودیم انجام یتابع توسط مکسیا در یعمل هر انجام

 از یاریبس یطرف از و باشد مشکل مکسیا با کار یابتدا در ژهیو به فرمان یادیز شمار یخاطرسپار به است  ممکن اما. فراخواند

 ریز انبریم یدهایکل به( undo)واگرد و( paste) چسباندن ،(copy) رونوشت ،(cut) برش یاهیپا اعمال نهیزم در کاربران

 :دارند عادت

'C-x' برش یبرا 

'C-c' رونوشت یبرا 

'C-v' چسباندن یبرا 

'C-z' واگرد یبرا 
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 :شوندیم انجام ریز یدهایکل با مکسیا دربه طور پیشفرض  فرمانها نیا کهیدرحال

'C-w' برش یبرا 

'M-w' رونوشت یبرا 

'C-y' چسباندن یبرا 

'C-/' واگرد یبرا 

 عمل چهار و کرد فعال M-x cua-mode فرمان با آنرا توانیم که دارد وجود  مکسیا گنو  در Cua Mode نام به یمد نرویا از

 . داشت  'C-z' و 'C-x'، 'C-c'، 'C-v' انبریم یدهایکل با را متن شیرایو یاهیپا

 مورد قسمت  نماجهت  یدهایکل با سپس  و میزنیم را C-Space ابتدا رونوشت  ای برش جهت  متن از یاقطعه انتخاب یبرا: نکته

 . میکنیم انتخاب را نظر

 :مکسیا  در ردهندهیی تغ ی دهایکل

 منوها از استفاده با نیفرام یاجرا البته شودیم استفاده دیکل صفحه یدهایکل بیترک  از مکسیا در نیفرام ورود یبرا معمول طور به

 .است  ریپذ امکان هم

 .هستند( Meta key) متا دیکل و( CTRL key) کنترل دیکل مکسیا در دهندهرییتغ یاصل دیکل دو

 

 کنترل دیکل 

. شودیم حاصل دیکل صفحه در  Ctrl دیکل فشردن با شودیم داده شینما "C-" با خالصه طور به نیفرام در که دیکل نیا

 سپس  و شودیم داده فشار x دیکل و شودیم داشته نگاه نییپا Ctrl دیکل "C-x C-s" مانند یفرمان کردن وارد یبرا مثال عنوان به

 را Ctrl دیکل توانیم کار در سرعت  و یراحت یبرا البته. شودیم داده فشار s دیکل سپس و شودیم داشته نگاه نییپا دوباره Ctrl دیکل

 .داد فشار هم سر پشت  را s و x یدهایکل و داشت  نگاه نییپا
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 متا دیکل

 دیکل مک یدهایکلصفحه در دیکل نیا کردن وارد یبرا. شودیم داده شینما "M-" با خالصه طور به نیفرام در دیکل نیا

 دیکل ای  داشت  نگاه را( Alt) دگرساز دیکل دیبا دیکل نیا کردن وارد یبرا معمول یدهایکل صفحه در اما داشت نگاه دیبا کامند را

 .داد فشار( Esc) زیگر

 ساختار کلیدهای میانبر

 دیکل یعنی بزرگ M و بزرگ C حروف فرمانها نیا در. شود استفاد متا و کنترل دیکل دو هر از است  ممکن فرمان کی در

 'C-M-c' فرمان مثال عنوان به. دیکل صفحه در واقع حروف همان یعنی باشند فرمان در یکوچک حروف اگر و متا دیکل و کنترل

 دیکل سپس و کنترل دیکل ابتدا یعنی 'C-h I' ای. دیکل صفحه یرو c حرف دیکل ت یدرنها و متا دیکل سپس کنترل دیکل ابتدا یعنی

 هیکل فهرست. است ( Enter Key) ورود دیکل یمعن به دستورات در RET نیهمچن. I بزرگ حرف کردن وارد آخر در و h حرف

  از ین( describe-bindins تابع مثل) تابع نام مورد در. کرد مشاهده توانیم 'M-x describe-bindings' فرمان با را فرمانها

 .کرد استفاده آن لیتکم ای ممکن یهانهیگز ٔ  مشاهده یبرا tab دیکل از توانیم و شود نوشته آن ٔ  همه ست ین

 توابع ایمکس

 مکسیا توابع یاجرا

 در موجود تابع کی توانیم ریز فرمان با. شودیم انجام تابع کی یفراخوان با واقع در میکنیم اجرا مکسیا در که یفرمان هر

 عتریسر یبرا آنها نیتریاهیپا از یبرخ و اندشده نوشته سپ یل مکسیا یسینو برنامه زبان با اکثراً توابع نیا که کرد اجرا را مکسیا

 .در دسترس هستند و به صورت توابع ایمکس لیسپ  اند شده نوشته یس  یسینو  برنامه زبان با شدن اجرا

  M-x  RET 'تابع نام' 

کلیدهای میانبر که در ادامه به  میکنیم استفاده آنها یفراخوان یبرا توابع نیا به شده وصل انبریم یدهایکل از شتریب راهنما نیا در ما

 خواهیم پرداخت.

 فرمان از انصراف

 انصراف است  کاربر از خود ازین مورد یهایورد افت یدر حال در که یفرمان ای شدهواردمهین فرمان کی از توانیم 'C-g' با

  خواهد یم را نخست  'C-g' مکسیا یبخش چند یفرمانها در که است  نیا خاطر به نیا زد دوبار را 'C-g' است  ازین یگاه)داد

 (.کند فرمان ادامه بر ریتفس
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 صفحه کلید و فونت 

 مکسیا در دیکل صفحه ضیتعو 

 شود عمل قیطر نی هم به از بهتر و داد رییتغ را دیکل صفحه  مکسیا خود سطح در توانیم دیکل صفحه کردن عوض یبرا

 مشکل دچار است ممکن ها فرمان خوانش در مکسیا در که چرا کرد یخوددار عامل ستمیس سطح در دیکل صفحه ضیتعو  از و

 فرمان کار نیا یبرا.(. خواندیم 'C-ز' را 'C-c' مکسیا شود یفارس عامل ستمیس سطح در دیکل صفحه یوقت مثال عنوان به) شود

'C-x RET C-\ method RET' ای 'M-x set-input-method' یجا به را نظر مورد دیکل صفحه نام و میزنیم را method  

 ..میکنیم پ یتا

 

 و یکنون دیکل صفحه نیب کردن چیسوئ یبرا. مینوسیم را farsi-isiri-9147 یفارس استاندارد دیکل صفحه یبرا مثال عنوان به

 میکنیم استفاده '\-C' دیکل از نیشیپ دیکل صفحه

 

 .کندیم باز را( یجار input method همان ای) یجار دیکل صفحه با کار یراهنما 'C-h I' فرمان

 .میکن مشاهده میتوانیم را مکسیا در موجود یدهایکل صفحه یتمام از یفهرست 'M-x list-input-methods' فرمان یاجرا با

 یالملل نیب ییآوا یلفباا یهانشانه درج

 از یکی. دارد وجود (IPA) یالملل نیب ییآوا یالفبا یهانشانه کردن وارد یبرا مختلف دیکل صفحه چند مکسیا در

( Praat)پرات گفتار لیتحل افزار نرم روش مطابق ییآوا یهانشانه کردن وارد آن در که است  ipa-praat آنها نیترپراستفاده

 ییهاسهینو . دیکنیم مشاهده ipa-praat دیکل صفحه از استفاده با را یالملل نیب ییآوا یالفبا یهاسهینو  درج نحوه ادامه در. است 

 با شونده شروع زیگر یتوال از استفاده با هاسهینو  ریسا و شوندیم وارد ماًیمستق دارند ازاء به ما یکیزیف یدهایکل صفحه در که

-ipaبرای مشاهده راهنمای کامل این صفحه کلید میتوان هنگامیکه صفحه کلید ایمکس روی   .شوندیم وارد '\' ییرها ٔ  سهینو 

praat  تنظیم شده میانبرC-h I .را زد 
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 آن  یکدیونی نام از استفاده با سهینو  درج

 دیکل صفحه ضیتعو  به یازین حالت  نیا در. میدار ازین را خاص ینگارش ستمیس کی از سهینو چند ای کی تنها یگاه

  به . کرد درج متن در آنرا مورنظر سهینو  یکدیونی نام کردن وارد  و 'M-x insert-char RET' فرمان از استفاده به توانیم و ست ین

 .می دار را GREEK SMALL LETTER EPSILON نام کوچک لونیاپس یونانی حرف یبرا مثال عنوان

 سهینو  کی اطالعات آوردن بدست 

 دیجد یا پنجره در سهینو  آن به مربوط اطالعات 'C-u C-x= ' فرمان با است  نظر مورد سهینو  یرو نما مکان کهیهنگام

 .دیکنیم مشاهده را یفارس 'پ' حرف به مربوط اطالعات ریز ریتصو  در. شودیم داده نشان
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  فونت  نییتع

 آنرا ٔ  اندازه و فونت  نوع شده باز پنجره در و میکنیم انتخاب را ...set default fonts ٔ  نهیگز Options یمنو  از

 قیطر از کند استفاده فونت نیا از زین یبعد یاجراها در سمکیا نکهیا یبرا. میکنیم انتخاب را select دکمه و میکنیم مشخص

 .میکنیم انتخاب را save options ٔ  نهیگز Options یمنو 

 مناسب فونت  انتخاب رامونیپ

 ییمتنها نیچن یبرا. شوندیم یشدگ  شیپ و پس دچار و ختهیر هم به IPA یهانشانه یهاکیتیاکرید فونتها یبرخ در

 یطراح IPA یهانشانه نیهمچن و مختلف یزبانها دادن پوشش یبرا که باشندیم مناسب  Noto یسر یفونتها مانند یفونتها

 یکدها خوانش یبرا فونتها نوع نیا. است ( monospace) ثابت  عرض نوع از یفونت مکسیا شفرضیپ فونت  .اندشده

 شکل کی و اندازه کی به n-dash و m-dash سهینو  دو مثال عنوان به ثابت عرض فونت  با اما. هستند مناسب یسینو برنامه

 .نشوند انتخاب است  بهتر و ستندین مناسب  چندان یعاد متون خوانش یبرا فونتها نگونهیا نیبنابرا. شوندیم داده شینما
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 روی بافر عملیات 

 بافر در متن با کار مقدمات

 آن شیرایو و متن در حرکت  یبرا یاریبس یفرمانها و امکانات یدارا قدرتمند متن شگریرایو کی عنوان به مکسیا

 یابتدا در فرمانها نیا یخاطرسپار به حال نیا با. اندشده فهرست  نهیزم نیا در فرمانها نیتر یکاربرد از یشمار نجایا در. است 

 یها ینوردمتن نماجهت  یدهایکل  با توانیم مکسیا یریادگ ی ٔ  هیاول مراحل در لیدل نیهم به و باشد دشوار است  ممکن کار

 .آموخت  جیتدر به را متن با مرتبط یفرمانها و داد انجام را ساده

 خطوط نیب ییجابجا* 

C-n --> Next line 

C-p --> Previous line 

 

 هاسهینو نیب ییجابجا* 

C-f --> Go forward one character 

C-b --> Go backward one character 

 

 هاواژه نیب ییجابجا* 

M-f --> Go forward one word 

M-b --> Go backward one word 

 

 جمالت نیب ییجابجا* 

M-a --> Move to the beginning of the sentence 

M-e --> Move to the end of the sentence 
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 خط یانتها و ابتدا به رفتن* 

C-a --> Move to the beginning of the line 

 .رفت  خط یابتدا به توانیم زین Home دیکل فشردن با

C-e --> Move to the end of the line 

 .رفت  خط یانتها به توانیم زین End دیکل فشردن با

 

 بافر یانتها و ابتدا به رفتن* 

 

M-<  --> Go to the beginning of the buffer   

 .رفت  بافر یابتدا به توانیم زین C-Home میانبر با

M->  --> Go to the end of the buffer 

 . رفت  بافر یانتها به توانیم زین C-End میانبر با

 شینما صفحه سیمقا در ییجابجا* 

 

C-v --> Scroll down by one screen-full  

 صفحه یابتدا در قبل صفحه از ییانتها خط دو راحتر خوانش یبرا البته رودیم نییپا به متن در شینما ٔ  صفحه کی ٔ  اندازه به

 .کندیم را کار نیهم زین Page Down دیکل. شوندیم آورده

 توانیم Page Down دیکل از کار نیا انجام یبرا نیبنابرا. است متن چسباندن یبرا 'C-v' باشد فعال cua-mode اگر: نکته

 .کرد استفاده

 

M-v --> Scroll up by one screen-full 
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 صفحه یابتدا در قبل صفحه از ییابتدا خط دو راحتر خوانش یبرا البته رودیم باال به متن در شینما ٔ  صفحه کی ٔ  اندازه به

 .کندیم را کار نیهم زی ن Page up دیکل. شوندیم آورده

 

 در وسط پنجره قرار دادن * 

C-l --> Move current line to the screen's center 

 را C-l و باشد نداشته ت یموقع رییتغ نما مکان اگر. دهدیم قرار شینما ٔ  صفحه وسط در را دارد قرار آن در نمامکان که یخط

 در یجار خط میکن اجرا را فرمان نیا بارهسه گر وا. شودیم داده نشان شینما صفحه یابتدا در یجار خط آنگاه میکن اجرا دوباره

 داد قرار شینما صفحه وسط در مجدداً یجار خط فرمان نیا یاجرا چهارم بار یبرا. شودیم داده نشان شینما صفحه یانتها

 .باشد داشته ادامه تواندیم باشد نداشته ت یموقع رییتغ نما مکان کهیزمان تا چرخه نیا و. شودیم

 :متن در ییجابجا یفرمانها به دادن ب یضر*

 در ییجابجا یفرمانها مهم استثناء) کرد تکرار را آنها ینیمع تعداد به و داد ب یضر توانیم بافر در شیمایپ با مرتبط یفرمانها اکثر به

 میسینو یم را نظرمان مورد ب یضر ٔ  شماره و میکنیم وارد را  'C-u' ابتدا نکاریا انجام یبرا(.  که هستند شینما ٔ  صفحه سیمقا

 :مثال عنوان به. میکنیم وارد را نظر مورد فرمان آخر قسمت  در و( ۵ مثال)

C-u 3 C-p  --> Go up 3 lines 

 .کندیم حرکت  باال به خط سه ٔ  اندازه به نمامکان

C-u 5 C-f  --> Go forward 5 characters 

 .کندیم حرکت  جلو  به سهینو  سه ٔ  اندازه به نمامکان

 لیفا در بافر کردن رهیذخ

 لیفا نام و یسازرهیذخ ریمس اکو  ٔ  هیناح در نباشد وصل یلیفا به بافر اگر. شودیم رهیذخ یجار بافر 'C-x C-s' فرمان با

 اکو ٔ  هیناح در فرمان نیا. کرد رهیذخ را اند داشته یراتییتغ که موجود یبافرها تمام توانیم 'C-x s' فرمان با. شودیم دهیپرس دیجد

 ای داد آنها یساز رهیذخ منظور به را 'y' پاسخ لهایفا نیا تک تک یبرا توانیم که ریخ ای شود رهیذخ ایآ که پرسدیم لیفا هر ازاء به

  را  'q' پاسخ توانیم فرمان افتنین ادامه یبرا نیهمچن. شوند رهیذخ  کجای ماند یباق نشده رهیذخ بافر چه هر تا  داد را '!' پاسخ نکهیا

 .داد اکو  ٔ  هیناح یپرسشها به
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 میفر در پنجره نیچند جادیا

 را یقبل ٔ  پنجره یفضا از یمین دیجد پنجره. کرد اضافه یجار پنجره نییپا دیجد ٔ  پنجره کی توانیم 'C-x 2' فرمان با

 .دارد شده مشترک  آن با را فضا که یاپنجره بافر شفرضیپ طور به و ردیگیم

 .شودیم جادیا یجار پنجره راست  سمت  در دیجد پنجره که تفاوت نیا با کندیم باز دیجد ٔ  پنجره کی زین 'C-x 3' فرمان 

 پنجره نیچند نیب ییجابجا

 .شد جابجا میفر در موجود ٔ  پنجره نیچند نیب یچرخش صورت به توانیم 'C-x o' فرمان با

 پنجره کی به میفر یفضا تمام اختصاص

 'C-x 1' فرمان با میتوانیم میباش داشته را یکی فقط آنها نیب از میخواهیم و است  باز میفر در پنجره نیچند کهیهنگام

 .میده انجام را نکاریا

 

 :باز یبافرها با یجار ٔ  پنجره یمحتو  رییتغ

 یمنو گشودن با توانیم را بافرها فهرست . هستند باز واحد آن در بافر نیچند معموال مکسیا در شد گفته که همانطور

Buffers فرمان با ای کرد مشاهده آن یابتدا در 'C-x C-b' .خود که هستند ییبافرها دارد قرار ستاره دو نیب آنها نام که ییبافرها 

 رهیذخ که داشته یراتییتغ بافر آن که است  نیا ٔ  نشاندهنده است  آنها راست  سمت  در ستاره کی که ییبافرها. کندیم باز مکسیا

 'C-x ←' ای 'C-x →' یفرمانها از توانیم یبافرها با یجار ٔ  پنجره کردن پر یریتعب به ای موجود بافرها نیب ییجابجا یبرا. نشده

 پنجره یبرا را یبافر موجود یبافرها نیب از توانیم اکو  ٔ  هیناح در بافر نام نوشتن و 'C-x b' فرمان صدور با نیهمچن.گرفت  بهره

 .کرد انتخاب یجار

 لیفا کی یرو از خواندن با بافر یمحتو  رییتغ

 کاربر از اکو  ٔ  هیناح قسمت  در نیا. داد رییتغ لیفا کی یرو از خواندن با را پنجره کی بافر یمحتوا 'C-x C-f' فرمان با

 .پرسدیم را لیفا ریمس
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 بافر از پنجره کردن یته

 به یبیآس چیه باشد شده خوانده لیفا کی یرو از اگر بافر که دیکن توجه. شودیم یخال بافرش از پنجره 'C-x k' فرمان با

 .دیرس نخواهد لیفا

 بافر در جستجو 

 .شودیم انجام بافر در باال به رو یجستجو  'C-r' فرمان با و نییپا به رو یجستجو  'C-s' فرمان با

 ینیگزیجا و جستجو 

 فرمان نیا نکهیا یبرا. کندیم افت یدر را شود نیگزیجا آن با میخواهیم که یعبارت و جستجو  مورد عبارت '%-M' فرمان

 آن همه نه و بافر از بخشی یرو بر فرمان نیا میبخواه اگر. میرویم بافر یابتدا به 'C-Home' با ابتدا شود اعمال بافر همه یرو بر

.  میبگذار اجرا به را '%-M' فرمان سپس و میکن انتخاب نماجهت  یهادیکل و ’C-Space‘ با را قسمت  آن ابتدا یستیبا شود اعمال

 .کرد انتخاب توانیم را ریز یهانهیگز و مانندیم پاسخ منتظر اکو  هیناح در برسد جستجو  مورد عبارت به یوقت فرمان نیا

 

'y'یفعل تطابق شدن نیگزیجا یبرا  

'n'ینیگزیجا بدون یفعل تطابق از گذر یبرا 

'q'ینیگزیجا و جستجو  فرمان افتنی مهااد زا انصراف یبرا 

  یفعل تطابق شدن نیگزیجا یبرا'.'

 .کند پرسش آنکه یب شد افت ی نیا از پس تطابق چه هر ینیگزیجا اعمال یبرا'!'

 منظم عبارات از استفاده با ینیگزیجا و جستجو 

 اتیعمل میخواهیم برای بخشی از بافر فقط اگر و برد بافر یابتدا به باید را نما مکان ابتدا بافر کل در یجستجو  یبرا

 حال. میکنیم انتخاب جستجو و جایگزینی گفته شدمشابه آنچه در  را متن از قسمت  آنفقط  ردیگ  صورت ینیگزیجا و جستجو 

 نتریا دیکل و نوشته را جستجو  یبرا منظم عبارت سپس. میزنیم را نتریا دیکل و صادر میکنیم را 'M-x replace-regexp' فرمان

 .میزنیم را نتریا دیکل و میکنیم وارد را ینیگزیجا متن منظم عبارت ت ینها در و میزنیم را

 .دیدهیم رییتغ "*hello*" به دارد را "01234hello2021" یمحتو  که یبافر ریز فرمان مثال عنوان به
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'M-x replace-regexp RET [0-9]+ RET * RET' 

 

 .کرد استفاده 'M-x occure' فرمان از توانیم منظم عبارت کی توسط شده برگردانده موارد شیآزما یبرا: نکته

 linguisticمد 

 linguistic modeنصب 

Linguistic mode ژهیو به مد نیا. است  شده یطراح بافر یرو بر یزبانشناخت مقدماتی یها لیتحل انجام منظور به 

 این مد در حال توسعه است. .است  مناسب ( corpus analysis) کرهیپ لیتحل مبحث  با یزبانشناس انیدانشجو  کردن آشنا یبرا

 ی رو بر رفته https://melpa.org/#/linguistic ینشان به   linguistic mode یلهایفا یحاو بسته یریبارگ یبرا ابتدا

 در اکنون. میکن وارد را 'M-x package-install-file' فرمان و میشو یم مکسیا وارد سپس. میکنیم کیکل Download دکمه

 وارد را tar پسوند با شده دانلود ٔ  بسته لیفا ریمس همان که شودیم درخواست نظرمان مورد بسته لیفا ریمس ما از اکو هیناح

 .شود شدن نصب  به شروع بسته تا میکنیم

  قراراند نیا از مد نیا یاصل یتعامل تابع پنج

    linguistic-collocation  →  C-c C-k 

    linguistic-collocation-freq  →  C-c C-f 

    linguistic-ngrams   →  C-c C-g 

    linguistic-word-freq  →  C-c C-w 

    linguistic-grams-freq  →  C-c C-l 

 اطالعات بیشتر در مورد این مد در آدرس زیر موجود است:

https://github.com/andcarnivorous/linguistic 
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 مکس یا یراهنماها

 داده میشود نشان ( set-input-method تابع مثال)  نظر مورد تابع یراهنمازیر فرمان با 

  C-h f  function-name RET  

 

 .است شده وصل شده وارد یدهایکل ب یترک  به یتابع چه که دهدیم نشانفرمان زیر 

C-h k key-combination RET  

 

 .گرددیم جستجو  مورد عبارت دنبال به مکسیا یراهنماها ٔ  مجموعه درفرمان زیر 

C-h a   جستجو  مورد عبارت 
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 منابع:

https://www.gnu.org/software/emacs/manual/   

https://techdic.ir/definition/modifier-key/ 

https://learnxinyminutes.com/docs/emacs / 

https://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/howto/Regexe.html 

https://github.com/andcarnivorous/linguistic 
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