
آموزش آسان و سریع ایندیزاین
کتاب، از ابتدا تا ارسال به چاپ در 9 مرحله راهنمای آماده سازی فایل 
به قلِم امیر خانچی

02 1 - 88   31   48   23



پیشگفتار
کتاب، از دید هیچ کس  پیچیدگی و مش���کالت موجود در فرآیند تولید 
پوش���یده نیس���ت؛ و در این می���ان چگونگی آماده س���ازی فایل چاپِی 
که همواره ناشران با آن دست وپنجه  بی کم وکاس���ت، از مسائلی است 

نرم می کنند.
کت���اب پیدا  که آراس���تگی هرچه بیش���تر صفح���ات داخلی  ب���ا اهمیتی 
کتاب هایش در  کرده اس���ت، هر ناش���ری به زعم خود س���عی بر بهب���ود 
ای���ن راس���تا دارد. و در ای���ن راه از تم���ام عناصر موجود به���ره می برد؛ از 
گرفته ت���ا صفحه آرایی های م���درن، به روز و  به کارگی���ری قلم ه���ای برتر 

کارآمد.
کامپیوت���ری و تن���وع نرم افزارهای  ام���روزه، ب���ا پیش���رفت فن آوری های 
عرضه ش���ده در حوزه نش���ر، )به وی���ژه در بخش صفحه آرای���ی و مرتبط 

با چاپ،( هنوز بس���یاری ناشران، از نرم افزارهای نامناسب برای تهیه 
کتابشان استفاده می کنند. فایل 

که به اش���تباه، در این زمینه اس���تفاده  یک���ی از نرم افزاره���ای متداول 
اب���زار بس���یار  برنام���ه علی رغ���م این ک���ه  ای���ن  ش���ده، )Word( اس���ت. 
که  کتابی  قدرتمندی به حس���اب می آید، هرگز برای آماده سازی فایل 

قرار است به شیوۀ افست چاپ شود، طراحی نشده است.
در عین ح���ال، برنامۀ ایندیزاین )Indesign( از نرم افزارهای مناس���بی 
کت���اب و مجالت عرضه ش���ده اس���ت؛ و  ک���ه ب���رای صفحه آرایی  اس���ت 
کردن با آن، بس���یار س���اده تر از )Word( است.  کار  برخالف تصور رایج، 
گام به گام این مجموع���ه، بتوانید از  امیدواریم با اس���تفاده از آم���وزش 

گردید. امکانات بی نظیر این برنامه، بهره مند 

کامپیوتر،  کار با  که خوانندۀ این نوش���تار، توانای���ی  ف���رض بر این بوده 
کتاب نیز نسبتًا  در س���طح ابتدایی را داراس���ت و با اصول صفحه آرایی 
گذران���دن 9 درس  آش���نا می باش���د. همچنی���ن انتظار م���ی رود، پس از 
کت���اب را از مرحلۀ ایجاد  کاربر به راحت���ی بتواند، فایل  ای���ن مجموعه، 
کن���د. در ضمن،  فای���ل تا مرحلۀ ارس���ال به چ���اپ در ایندیزاین آماده 
که مباحث آموزش���ی آورده ش���ده، به ترتیب دنبال  نگارنده اصرار دارد 

گردد. شوند تا بهترین نتیجه حاصل 
کارآمدی اس���ت و  ک���ه ایندیزای���ن، برنام���ۀ بس���یار  ش���ایان ذک���ر اس���ت 
امکانات مفصل تری نسبت به آن چه در این مجال آورده شده، دارد؛ 
لیکن ه���دف از نگارش این مجموعه، صرفًا آش���نایی ب���ا مهارت هایی 

کتاب ساده و متداول، ُپرکاربردتر هستند. که برای تهیه یک  است 
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منوی برنامه

جعبه ابزار

)Panels( پنجره های مدیریتی

نوار ابزار باال

تصویر زیر، نمایی از پنجرۀ برنامۀ ایندیزاین نسخه CS 5.5 را نشان می دهد. ◦

کنید. ◦ برای استفاده از امکانات فارسی برنامه، می بایست نسخۀ ME آن را خریداری و نصب 

کار،  ◦ که در این مجموعه به آن اشاره شده است، پیش از شروع  برای دسترسی به همۀ امکاناتی 
کنید. از منوی برنامه Window > Workspace > Advanced ME را انتخاب 
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کنید. ◦ برنامه ایندیزاین را اجرا 

◦  »New Document« کنید تا پنجره از من���وی برنامه File > New > Document را انتخاب 
باز شود.

کنید. ◦ گزینه های مربوط به فایل تان را به دلخواه تنظیم  کمک تصویر زیر،  با 

کلیک روی OK یک فایل جدید ایجاد خواهد شد. ◦ با 

کنید. ◦ با انتخاب File > Save از منوی برنامه، فایل ایجاد شده را ذخیره 

یکفایل
جدیدایجاد

کنید.

أ

�ـ

ب

ج

د

ه���ر صفحه یا ه���ر دو صفحه از فایل ایندیزاین دارای خطوط و راهنماهایی اس���ت 
ک���ه در حالت دی���د ع���ادی )Normal View mode( دیده می ش���وند. اندازۀ صفحه 
کارب���ر، هنگام ایج���اد فایل جدید  گرفتن هر ی���ک از ای���ن راهنماها را  و مح���ل ق���رار 

مشخص می کند.

ب���رای حالت دید ع���ادی از من���وی برنام���ه View > Screen Mode > Normal را  ◦
انتخاب نمایید.

عناصر پنجرۀ فایل در حالت دید عادی:

أ دوأصفحهأمقابلأهمأ)خطوطأسیاه(	.
صفحهأسمتأچپأ)خطوطأسیاه(	.أ
کاربرأبهأسلیقهأخودشأتعیینأمیأکندأتاأمحدودهأچیدمانأ	.أ کهأ Margin:أخطأهایأراهنماییأ

متنأوأتصویرأراأمشخصأسازد.أ)خطوطأسرخابی(
أ خطأهایأراهنمایأستونأ)خطوطأبنفش(د.
أ کهأپسأازأچاپأبرشأمیأخورد.أ)خطوطأقرمز(ه. کارأ Bleed:ألبۀأ

تعداد صفحات فایل

اندازه طول و عرض 
کتاب صفحه های 

تعداد ستون های 
کتاب متن 

مقدار لبۀ برش پس 
از چاپ

اندازۀ حاشیه )Margin( از لبۀ باالیی، 
پایینی، بیرونی و عطف تا خطوط راهنما

فاصله میان ستون های متن

تعیین جهت عمودی یا افقی 
کتاب صفحه های 

کتاب  تعیین جهت باز شدن 
)راست به چپ یا برعکس(

گزینه  کتاب، این  برای ایجاد فایل 
کنید. را بر روی Print تنظیم 

گزینه، فایل به صورت  کردن این  با فعال 
دو صفحه مقابل هم دیده خواهد شد.

• گزینۀ	 ب���رای•تغیی���ر•اندازۀ•دید•به•محی���ط•دو•صفحۀ•مقاب���ل•یکدیگر،•از•من���وی•برنامه•
کنید. View > Fit Spread In Window•را•انتخاب•

• کلیدهای•Alt+Page Up•و•Alt+Page Down•)در•	 ب���رای•رفتن•به•صفحۀ•قبل•و•بع���د•از•
 ویندوز(•یا•از•ترکیب•کلیدهای•Option+Page Up•و•Option+Page Down•)در•مکینتاش(

کنید. استفاده•

• ب���رای•تغیی���ر•حالت•نمای���ش•از•حالت•دی���د•عادی•ب���ه•پیش•نمایش•چ���اپ•و•برعکس،•	
که•نشان•گر•ماوس•درون•متن•قرار•نگرفته•باشد.( کنید• کلید•W•را•فشار•دهید.•)دقت•

امکان تغییر تمامی تنظیم های پنجره »New Document« پس از ایجاد و ذخیره س���ازی 	 
کار می توانید با انتخاب File > Document Setup و یا  فایل نیز  میّس���ر اس���ت. برای این 

Layout > Margins and Columns از منوی برنامه اقدام نمایید.

کنید.	  کلیک   More Options را نمی بینید، روی Bleed and Slug گر تنظیمات ا

کتاب، بهتر اس���ت مقدار لبۀ ب���رش )Bleed( در باال، پایین و لبۀ 	  ب���رای ایجاد فایل چاپی 
گرفته شود. بیرونی صفحه، 5میلیمتر و از طرف عطف )Inside(، صفر در نظر 

آشنایی با پنجرۀ فایل

آموزش آسان و سریع ایندیزاین
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در ایندیزای���ن، مت���ون درون فریم ه���ای متن���ی )Text Frames( ق���رار 
می گیرند. این فریم ها می توانند به هر ش���کلی باشند و یا چندستونی 

تعریف شوند.
مت���ن را می ت���وان به ط���ور مس���تقیم در فریم متن���ی، تایپ و ی���ا آن را از 

کرد.  )Paste و Copy( برنامۀ دیگری منتقل

ک���رده، در جایی از صفحه،  ◦ از جعب���ه ابزار، ابزار متن  را انتخاب 
کنی���د( و یک چهارگوش رس���م   Drag( کلی���ک م���اوس را نگه داری���د

نمایید تا یک فریم متنی ایجاد شود. )تصویر زیر(

ک���ردن متن از حافظه، ب���ا ابزار متن ◦ ب���رای تای���پ، ویرایش و یا وارد 
کنید. کلیک    درون فریم متنی 

از اب���زار انتخ���اب  )Selection Tool( ب���رای جابه جای���ی مت���ن و  ◦
کنید. تغییر اندازه فریم متنی، استفاده 

کلی���ک ماوس را 	  ب���رای ایجاد فریم متنی فارس���ی )راس���ت ب���ه چپ(، 
کنید. روی ابزار متن نگه دارید و ابزار »ME Type Tool« را انتخاب 

تایپپاورقی
 Reference( مرج���ع  ش���ماره  اس���ت:  بخ���ش  ش���امل دو  پاورق���ی  ه���ر 
که در پایین هر س���تون  ک���ه در مت���ن می آید و مت���ن پاورقی   )Number

دیده می شود.

که  ◦ کلیک درون فریم متنی، نش���انگر ماوس را در قسمتی از متن  با 
می خواهید شماره مرجع پاورقی دیده شود، قرار دهید.

کنید. ◦ از منوی برنامه Type > Insert Footnote را انتخاب 

کنید. ◦ در فضای ایجاد شده در پایین فریم، متن پاورقی را وارد 

متن
کتابتانرا
کنید. وارد

که  فریم ه���ای متن���ی می توانند به هم پیوس���ته باش���ند، به گونه ای 
کار  ادام���ۀ متن ی���ک فریم به فریم بعدی منتقل ش���ود. ب���رای این 
کرد. ب���ه زنجیره ای از فریم ها  ابتدا باید می���ان فریم ها پیوند ایجاد 

گفته می شود.  »Story« که به هم پیوسته اند، به اصطالح
ه���ر فریم متنی دارای یک »نقط���ه ورودی« و یک »نقطه خروجی« 
گر در نقطه خروجی فری���م، عالمت به اضافه )+( قرمز دیده  اس���ت. ا
که متن درون آن، بیش از ظرفیت فریم  ش���ود، نش���ان گر آن اس���ت 

است و فریم دیگری برای انتقال متن اضافی، ایجاد نشده است.

���� ��ی ���� �� ��ا��� �� �� 
�ـــ�  �� ���ـــ� ای  ���ـــ�  ����ـــ� 
ا���ـــ� ��� �ـــ� ���� �ـــ� ���� 
��ر  د��� ا����ل ���ـــ�. ��ای ا�� 
ا��ـــ�ا ���� ��ـــ�ن ���� �� ار���ط 
�ـــ�د. �ـــ� �����ـــ� ���� ا���د 

�� �� �� ����� ��ه ا��،   ���� 
�� ا��ـــ�ح «Story» ���ـــ� �ـــ�

 ��د.
�� ���� ���� دارای �� «���� 
ورودی» و �� «���� ��و��» 

�ـــ� در ���ـــ� ��و�ـــ�  ا ا�ـــ�. 
����، ���ـــ� �� ا���� (+) ���� 
 �� د��ه ��د، ���ن �� آن ا�� 
��� آن، ��� از ����� ���� 
ا�ـــ� و ���� ���� د���ی ��ای 
��ـــ�  در  ��ـــ�،  ادا�ـــ�  ����ـــ� 

����� ���ه ا��.
���� ��ی ���� �� ��ا��� �� �� 
�ـــ�  �� ���ـــ� ای  ���ـــ�  ����ـــ� 
ا���ـــ� ��� �ـــ� ���� �ـــ� ���� 
��ر  د��� ا����ل ���ـــ�. ��ای ا�� 
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�ـ

که این فریم در 	.  نقطه ورودی )خالی بودن نقطه ورودی به این معنی است 
گرفته است.( ابتدای »Story« قرار 

که این فریم، 	.  نقطه خروجی )فلش در نقطه خروجی نشان دهندۀ این است 
به فریم بعدی پیوسته است.(

خط پیوست	. 
که این فریم، د.  نقطه ورودی )فلش در نقطه ورودی نشان دهندۀ این است 

به فریم قبلی پیوسته است.(
نقطه خروجی )عالمت به اضافه نشان گر متن بیش از ظرفیت است.(ه. 

• ب���رای•دیدن•خط•پیوس���ت،•ابتدا•یک•فریم•را•انتخ���اب•و•از•منوی•	
کنید. کلیک• •View > Extras > Show Text Threads•برنامه•روی

ایجادفریممتنیجدیدوپیوسته
با اس���تفاده از ابزار انتخاب  یک فریم متنی را انتخاب و روی  ◦

کنی���د. )برای ایجاد پیوند  کلیک  نقط���ه ورودی و یا خروجی آن 
با فریم پیش���ین، روی نقط���ه ورودی و برای ایجاد پیوند با فریم 

کنید.( کلیک  بعدی، روی نقطه خروجی 

که به ش���کل   درآم���ده یک فری���م متنی  ◦ ب���ا نش���ان گر م���اوس 
کنید. ایجاد 

ایجادپیوندمیاندوفریممتنیموجود
با اس���تفاده از ابزار انتخاب  یک فریم متنی را انتخاب و روی  ◦

کنید تا عالمت   ظاهر  کلیک  نقط���ه ورودی و یا خروجی آن 
شود.

که می خواهید با آن پیوند برقرار  ◦ نش���ان گر ماوس را روی فریمی 
کنید. کلیک  نمایید، برده و 

اضافهکردنفریمجدیددرمیانفریمهایبههمپیوسته
که  ◦ ب���ا اس���تفاده از ابزار انتخ���اب  روی نقطه خروج���ی فریمی 

کلیک  می خواهی���د پس از آن فریم متنِی جدیدی ایجاد ش���ود، 
کنید. ) عالمت   ظاهر می شود.(

کنید. برنامه به ص���ورت خودکار،  ◦ ی���ک فریم متنی جدید ایج���اد 
کرد. فریم جدید را به میانۀ زنجیره )Story( اضافه خواهد 

۱۲

۱۳ ۲

)Story(حذفیکفریماززنجیره
با اس���تفاده از اب���زار انتخاب  فریم متنی م���ورد نظر را انتخاب  ◦

کنید.

کلید Delete یا Backspace را فشار دهید. ◦

• ب���ا•حذف•یک•یا•چند•فریم•از•یک•زنجی���ره،•هرگز•متنی•از•فایل•تان•	
حذف•نخواهد•شد•و•ادامۀ•متن•به•فریم•بعدی•انتقال•می•یابد.

ایجادزنجیرهایازفریمهایپیوسته،بهصورتخودکار
در ایندیزای���ن، ای���ن امکان وجود دارد تا به ص���ورت خودکار از متن 
اضاف���ی ی���ک فریم، ی���ک زنجیره )Story( ب���ا تعداد ف���ر یم های الزم 
س���اخته ش���ود. با این فرم���ان، برنامه به طور خ���ودکار، آن قدر فریم 
متن���ی و صفح���ه اضافه می کند تا هم���ۀ متن اضافِی فری���م اول، در 

صفحه ها چیده شود.

با اس���تفاده از اب���زار انتخاب  روی نقط���ه خروجی فریم متنی  ◦
کنید. ) عالمت   ظاهر  کلیک  ک���ه عالمت به اضافه )+( دارد، 

می شود.(

◦  )Margin( ب���ه خط���وط راهنم���ای صفح���ه نش���ان گر م���اوس را 
کنید. فلش سیاه عالمت مذکور، سفید می شود ) (. نزدیک 

کنید. )همراه با  ◦ کلی���ک  کلید Shift را پایین نگه داش���ته و  ح���ال 
کلید Shift، عالمت   ظاهر می شود.( فشردن 

)Story( فریم های متنی به هم پیوسته

• کارهای•مختلفی•	 ••فعال•باشد،•می•توان• که عالمت   در حالی 
انج���ام داد؛ از جمله: حرکت به صفحه ه���ای دیگر، ایجاد صفحه 

جدید و تغییر زوم.

گرفتید ولی در 	  چنانچ���ه تصمی���م به ایجاد پیون���د میان دو فری���م 
کردن روی هر یک  کلیک  کار منصرف ش���دید، می توانید با  میانۀ 
کرده و مطمئن باش���ید  از ابزاره���ای جعبه اب���زار، این فرمان را لغو 

که هیچ متنی از فایل تان حذف نشده است.

آموزش آسان و سریع ایندیزاین
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کنید. ◦ ابزار متن  را انتخاب 

ک���ه می خواهید ش���یوۀ آن  ◦ کلی���ک درون فریم، بخش���ی از متنی  ب���ا 
کند را  گراف و...( تغییر  )اندازه و ش���کل قلم، فاصله س���طر، تراز پارا

کنید. انتخاب 

کنی���د. )ب���رای تغیی���ر  ◦ در ن���وار اب���زار ب���اال، تغیی���رات الزم را اعم���ال 
گی های  گی ه���ای ح���روف، روی عالم���ت   و برای تغیی���ر ویژ ویژ

کنید.( کلیک  گراف ها روی عالمت    پارا

ظاهرمتنرا
بهشیوۀدلخواهتان

درآورید.

کل متن آن 	  گ���راف، نیازی ب���ه انتخ���اب  گ���ی یک پارا ب���رای تغییر ویژ
کافیست. ندارید و تنها قرار دادن نشان گر ماوس در جایی از آن 

نام قلم اندازۀ قلم اندیس باال و پایین

خانوادۀ قلم فاصله سطر خط زیر و روی حروف کرسی حروفرنگ متن و خط محیطی حروف تغییر خط  زبان متن

درصد جمع شدگی حروف

کلید انتخاب نوار ابزار 
حروف )در حالت فعال(

گراف تراز پارا گراف از راست و چپ تو رفتگی پارا گراف قبلی و بعدی فاصله از پارا

گراف راست به چپ و برعکسایجاد لیست و لیست های شماره دار پارا کشیدگی حروف )َمدها( نحوۀ  گراف تو رفتگی سطر اول پارا

کلید انتخاب نوار ابزار 
گراف )در حالت فعال( پارا

گی های ظاه���ری متن را در بر دارد.  هر اس���تایل، مجموعه ای از ویژ
کاربر با ایجاد هر استایل،  کاربر ایجاد می ش���وند.  اس���تایل ها توسط 
گی ه���ا را )مانند ن���ام و اندازۀ قلم، فاصله س���طر،  مجموع���ه ای از ویژ
ک���ه در نوار اب���زار باال، قاب���ل تنظیم  تورفتگی ه���ا، زب���ان و ه���ر آن چه 
گراف ه���ا و یا حروف مورد  کرده و با ِاعم���ال آن به پارا اس���ت( ذخی���ره 
گی ها را یکجا روی آن ه���ا ِاعمال می کند. برای  نظ���ر، همۀ این ویژ
که قرار اس���ت ظاهر یکسانی  گراف دارید  گر تعداد زیادی پارا مثال، ا
کنید؛  داش���ته باشند، نیازی نیست برای یک یک آن ها زمان صرف 
کرده و آن را روی هر  گراف اس���تایل« ایجاد  بلکه می توانید یک »پارا
کنید. هم چنین با ویرایش  که می خواهید، اعمال  گرافی  تع���داد پارا
ک���ه از آن پی���روی  گراف های���ی  گ���راف اس���تایل« هم���ۀ پارا ی���ک »پارا
که قصد تغییر  می کنن���د، بهیکباره ویرایش می ش���وند.در صورت���ی 
گ���راف را داری���د )مث���ًا تعدادی  گی ه���ای ظاه���رِی بخش���ی از پارا ویژ
کرده و یا با رنگ متفاوتی نش���ان دهید( می بایس���ت  کلم���ات را بولد 

کنید. کتر استایل« استفاده  از »کارا

کتراستایل کارا گرافاستایلو ایجادپارا
کمک نوار  ◦ گراف یا بخش���ی از آن را با  گی های ظاهری یک پارا ویژ

کنید. ابزار باال، به دلخواه تنظیم 

گ���راف مورد نظ���ر قرار دهی���د )برای  ◦ نش���ان گر م���اوس را درون پارا
کنی���د  گ���راف اس���تایل(؛ و ی���ا بخش���ی از آن را انتخ���اب  ایج���اد پارا

کتر استایل(. کارا )برای ایجاد 

گزینۀ ◦ کتر اس���تایل،  کارا گراف یا  کنار پنجرۀ مدیریت پارا  از منوی 
انتخ���اب  را   New Character Style ی���ا   New Paragraph Style

کنید.

در پنجرۀ باز ش���ده، در بخ���ش Style Name یک نام جدید برای  ◦
کنید. )یک اس���تایل به  کلیک   OK ک���رده و روی اس���تایل تای���پ 

کتر استایل اضافه می شود.( کارا گراف یا  پنجرۀ مدیریت پارا
که نش���ان گر  گ���راف ی���ا حروف���ی  گی ه���ای پارا بدین ترتی���ب تم���ام ویژ

ماوس روی آن ها توقف داشته در یک استایل ذخیره می شود.

کتراستایل کارا گرافو اعمالپارا
کافیس���ت نش���ان گر ماوس  ◦ گراف اس���تایل«  برای اعمال یک »پارا

که ایجاد  گ���راف اس���تایلی  گ���راف ق���رار داده و روی پارا را درون پارا
کنید. کلیک  کرده اید، 

کتر اس���تایل« حروف م���ورد نظر را انتخاب  ◦ ب���رای اعمال یک »کارا
کنید. کلیک  کرده اید،  که ایجاد  کتر استایلی  کارا کرده و روی 

کتراستایل کارا گرافو ویرایشپارا
کتر اس���تایل، روی اس���تایل  ◦ کارا گراف یا  در پنج���رۀ مدیری���ت پارا

گزینۀ Edit را  کرده و از منوی باز ش���ده،  کلیک راس���ت  م���ورد نظر 
ج شده است.( کلمه Edit، نام استایل در کنید. )کنار  انتخاب 

ک���رده و روی  ◦ در پنج���رۀ باز ش���ده، تنظیمات م���ورد نظر را اعمال 
کنید. کلیک   OK

کتر استایل کارا گراف و  پارا

• کتر•اس���تایل،•به•تریتب•	 کارا گراف•و• ب���رای•دیدن•پنجرۀ•مدیریت•پارا
 Type > Character Styles•و•Type > Paragraph Styles•از•منوه���ا

کنید. را•انتخاب•

• گراف•اس���تایل،•عالمت•به•اضافه)+(•دیده•شود،•	 کنار•نام•یک•پارا گر• ا
کرده،• ک���ه•م���اوس•روی•آن•توق���ف• گراف���ی• ک���ه•پارا نش���انۀ•آن•اس���ت•
ویژگی•ه���ای•ظاه���ری•متناقض���ی•نس���بت•به•اس���تایل•اعمال•ش���ده•
دارد.•ب���رای•مث���ال،•چنانچه•اندازۀ•قلم•اس���تایلی،•پوینت•12•باش���د•
گراف���ی،•اندازۀ•قلم•بخش���ی•از•متن• ول���ی•پ���س•از•اعم���ال•آن•روی•پارا
گ���راف•)از•ن���وار•اب���زار•باالی•برنام���ه•و•نه•در•صفح���ۀ•تنظیمات• آن•پارا
که•م���اوس•روی•آن• اس���تایل(•ب���ه•پوینت•13•تغیی���ر•یاب���د،•هنگامی•
کنار•ن���ام•آن•اس���تایل• توق���ف•می•کن���د،•ی���ک•عالم���ت•به•اضاف���ه•)+(•
که•نشان•گر•ماوس• گر•در•بخش���ی•از•متن• ظاهر•می•ش���ود.•همچنین•ا
کتر•اس���تایلی•اس���تفاده•ش���ده•باش���د•نیز•عالمت• کارا توق���ف•دارد،•از•

گراف•استایل•دیده•خواهد•شد. کنار•نام•پارا به•اضافه)+(•
ب���رای•رفع•ای���ن•ویژگی•ه���ای•متناقض،•به•هن���گام•اعمال•اس���تایل،•
کلید•Option•)در• کلید•Alt•)در•وین���دوز(•و• کلیک•م���اوس،• هم���راه•با•

مکیناش(•را•پایین•نگه•دارید.

کتر•اس���تایل•هایی• کارا همچنی���ن•برای•رف���ع•ویژگی•های•متناقض•و•
گراف•اس���تفاده•ش���ده•اند،•به•هنگام•اعمال•اس���تایل،• که•در•متن•پارا
کلی���د• کلی���د•Alt+Shift•)در•وین���دوز(•و• کلی���ک•م���اوس• هم���راه•ب���ا•

Option+Shift•)در•مکیناش(•را•پایین•نگه•دارید.
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تصویرهارا4
کردهو وارد

کنید. چیدمان

که تصویر یا فریم متنی در حالت انتخاب نباشد. ◦ کنید  دقت 

کنید. ◦ از منوی برنامه File > Place  را انتخاب 

کنید. )توجه  ◦ در پنجرۀ باز ش���ده، فایل تصویر م���ورد نظر را انتخاب 
 Replace Selected و Show Import Options گزینه ه���ای که  کنی���د 

Item در حالت غیرفعال باشند.(

کنید. ◦ کلیک   Open روی

که  ◦ نش���ان گر ماوس را )که به شکل  درآمده( در محلی از صفحه 
کلیک  گوش���ۀ س���مت چِپ باالی تصویر قرار بگیردف،  می خواهید 

کنید.

کلید Alt )در 	  ک���ردن تصویر وارده ب���ا تصویرموج���ود،  ب���رای جایگزین 
کلید Option )در مکیناش( را پایین نگه داش���ته و عالمت وین���دوز( و 

کنید. کلیک  که قصد تعویض آن را دارید،    را روی تصویری 

تغییراندازهتصویر
ک���ه تصویری را ب���ه ایندیزای���ن وارد می کنی���د، برنامه به طور  هنگام���ی 
خ���ودکار، دور آن ی���ک فریم ایجاد می کند. تغییر ان���دازه فریم، در بزرگ 
کوچک ش���دن تصوی���ر درون آن، اثری ندارد بلکه می تواند بخش���ی  یا 
ک���رده و ی���ا فض���ای خال���ی در اطراف آن به وج���ود آورد.  از آن را ناپدی���د 
کاماًل دو  که بدانی���م فریم و محتویات آن  درک این مطلب مهم اس���ت 

بخش جدا و مستقل از هم هستند.

کردن فریم باعث ناپدید شدن بخشی از تصویر شده است. کوچک 

ک���ردن تصویر و یا تغیی���ر اندازۀ فریم از اب���زار انتخاب ◦ ب���رای جابه جا 
کنید.   استفاده 

ک���ه اندازۀ فری���م و تصوی���ر درون آن را ب���ا هم تغییر  ◦ گ���ر قص���د دارید  ا

کلی���د Ctrl )در  انتخ���اب   اب���زار  از  دهی���د، به هن���گام اس���تفاده 
کلی���د Command )در مکین���اش( را پایی���ن نگ���ه دارید.  وین���دوز( و 
کلید Shift باعث می ش���ود  همچنی���ن پایین نگه داش���تن هم زمان 

کنند. تا اندازه ها با مقیاسی متناسب تغییر 

ب جأ

فریم با ابزار انتخاب  ، انتخاب شده است.	. 
اندازه فریم، به تنهایی بزرگ تر شده است.ب. 
اندازۀ فریم و تصویر درون آن با هم بزرگ تر شده اند.	. 

کردن تصویر، در درون فریم، از ابزار انتخاب دّوم   ◦ ب���رای جابه جا 
کنید. )Direct Selection Tool( استفاده 

ب���رای اینکه ان���دازۀ فریم دقیق���ًا هم ان���دازۀ تصویر درون آن ش���ود،  ◦
گزینۀ  ک���رده و از من���وی برنامه  ب���ا اب���زار انتخاب، تصوی���ر را انتخاب 

کنید. Object > Fitting > Fit Frame To Content را انتخاب 

جب أ

پیش از اعمال تغییرات	. 
با انتخاب )Fit Frame To Content(، فریم، هم اندازۀ تصویر شده است.ب. 
با انتخاب )Fit Content To Frame(، تصویر، هم اندازۀ فریم شده است.	. 

فری���م تصاویر تنه���ا در حالت دید عادی، ظاهر می ش���وند و در حالت 	 
پیش نمایش چاپ، دیده نخواهند شد.

ب���رای پیش نمای���ش تصاوی���ر وارد ش���ده با وض���وح بیش���تر، از منوها 	 
گزین���ۀ View > Display Performance > High Quality Display را 

کنید. انتخاب 

گرفت���ه و همراه ب���ا متن  تصوی���ر می توان���د درون فری���م متن���ی ق���رار 
کم���ک می کند ت���ا به هنگام  کارب���ر  جابه ج���ا ش���ود. ای���ن ام���کان به 
اص���اح مت���ن، هر بار نی���ازی به جابه جایی تصاویر نداش���ته باش���د 
که  کن���ار تصاویری  و تصاوی���ر هم���راه ب���ا مت���ن جابه ج���ا ش���وند. در 
این گون���ه به متن متصل ش���ده اند )در حالت دی���د عادی(، عامت

  ظاهر می شود.

ب���ا اس���تفاده از اب���زار مت���ن  نش���ان گر م���اوس را درون مت���ن،  ◦
ک���ه می خواهی���د تصویر دیده ش���ود، ق���رار داده و یکی از  جای���ی 

کارهای زیر را انجام دهید.

کرده و تصویر مورد نظر  ◦ از منوی برنامه File > Place  را انتخاب 
گزینۀ Replace Selected Item در  که  کنید  کنی���د. )توجه  را وارد 

حالت فعال باشد.(
کرده و  کپی  کرده ای���د را در حافظه  ک���ه از پیش وارد  ی���ا تصویری 

کنید.  Paste درون متن

ک���رده و از من���وی برنامه  ◦ ب���ا ابزار انتخ���اب  تصوی���ر را انتخاب 
کنید. مسیر Object > Anchored Object > Options را انتخاب 

گزینۀ  ◦ کنی���د من���وی Position روی  در صفح���ه باز ش���ده، توجه 
Inline or Above Line تنظیم شده باشد.

کرس���ی قرار  ◦ گزین���ۀ Inline پایی���ن تصوی���ر روی خط  ب���ا انتخ���اب 
گ���ر تصوی���ر از ان���دازۀ می���ان فاصل���ه  می گی���رد. )در ای���ن حال���ت ا
س���طرها بزرگ تر باش���د، باعث می ش���ود ت���ا قس���متی از متن زیر 

تصویر پنهان شود.(

گزینۀ Above Line تصویر بین دو سطر قرار می گیرد. ◦ با انتخاب 

• گراف•	 کردن•تصویری•ب���ه•درون•فریم•متن���ی،•پارا گ���ر•پی���ش•از•وارد• ا
گ���راف•را• ک���ردن•تصوی���ر،•پارا ک���رده•و•پ���س•از•وارد• جدی���دی•ایج���اد•
گ���راف•)مانند•تورفتگی•ها،• ببندی���د،•می•توانید•تم���ام•تنظیمات•پارا

کنید. گراف•قبل•و•بعد•و...(•را•روی•آن•اعمال• فاصله•از•پارا

تأثیرپذیریمتنازتصویر
کنید،  ک���ه مت���ن وج���ود دارد، منتق���ل  گ���ر تصوی���ری را ب���ه جای���ی  ا
ی���ا بخش���ی از متن را می پوش���اند و ی���ا زیر مت���ن قرار می گی���رد؛ ولی 

کرد. می توان متن را به طور خودکار پیرامون تصویر چیدمان 

کنی���د ت���ا  ◦ از من���وی برنام���ه Window > Text Wrap را انتخ���اب 
پنجرۀ مدیریتی مربوطه باز شود.

کنید. ◦ فریم تصویر و یا محتوای درون آن را انتخاب 

کنید؛ ◦ در پنجرۀ Text Wrap یکی از حالت های زیر را انتخاب 
 باعث چیدمان متن، پیرامون فریم تصویر می شود.

ک���ه پس زمینۀ تصویر س���فید باش���د، با انتخاب   در صورت���ی 
گرفته ش���ده و متن، پیرامون  ای���ن حالت، زمینۀ س���فید نادیده 
 )Direct Selection Tool(   ح چیده می شود. ابتدا با ابزار طر
کنید، س���پس در پنج���رۀ Text Wrap از منوی  تصویر را انتخاب 

گزینۀ Detect Edges را انتخاب نمایید.  Contour Options

 باعث حذف متن در سمت چپ و راست تصویر می شود.

 باع���ث انتق���ال ادام���ۀ متن به س���تون یا فری���م متنی بعدی 
می شود.

• چنانچ���ه•تمای���ل•داری���د•تصوی���ری•روی•فری���م•متنی•خاص���ی•تأثیر•	
کرده،•س���پس•از•منوی•برنامه• نگ���ذارد،•ابتدا•فریم•متنی•را•انتخاب•
 Ignore•گزین���ۀ کنی���د،• Object > Text Frame Options•را•انتخ���اب•
کلیک•نمایید. •OK•را•در•حالت•فعال•قرار•داده•و•روی•Text Wrap

ترکیب تصاویر با متن

حالت اول )سمت 
راست(؛ حالت دوم 

)سمت چپ(

آموزش آسان و سریع ایندیزاین



جدولهای5
موردنیازرا

کنید. ایجاد

کنید. ◦ کلیک  با استفاده از ابزار متن  درون یک فریم متنی 

کنید. ◦ از منوی برنامه Table > Insert Table را انتخاب 

در پنج���رۀ ب���از ش���ده، تع���داد ردیف ه���ا )Body Rows( و س���تون ها  ◦
کنید. )Columns( را تعریف 

گر ادامۀ جدول به س���تون و یا فریم متنی بعدی منتقل می شود،  ◦ ا
 )Header Rows( تع���داد ردیف های تکرار ش���وندۀ باالی هر س���تون
و ی���ا ردیف های تکرار ش���وندۀ پایی���ن هر س���تون )Footer Rows( را 

کنید. انتخاب 

دو ردیف تکرار شونده )Header Rows( در باالی هر فریم تکرار شده است. )برای 
تغییر تعداد ردیف های تکرار شونده و یا حذف آن ها، پس از ایجاد جدول، از 

کنید.( منوی برنامه Table > Table Options > Headers And Footers را انتخاب 

کنید. ◦ کلیک   OK روی 

کرده و  ◦ کلیک  با اس���تفاده از ابزار متن  درون خانه های جدول 
کنید. متن مورد نظرتان را تایپ 

ایجادجدولازرویمتنموجود
کنی���د، ایندیزاین،  گ���ر از برنام���ه Word یا Excel مت���ن جدولی را وارد  ا
گرفته و هر  کت���ر Tab در نظ���ر  کارا فاصل���ه می���ان هر س���تون را به صورت 
گی وارد  که با این ویژ گراف قرار می دهد. متن���ی را  ردی���ف را در یک پارا

کرد. شده، می توان به راحتی، مجددًا به جدول تبدیل 

گزینۀ 	  کتره���ای نامرئی مانند Tab از من���وی برنامه  کارا ب���رای نمایش 
کنید. این عالمت ها  Type > Show Hidden Characters را انتخ���اب 

تنها در حالتدیدعادی دیده می شوند.

که قرار است به جدول تبدیل  ◦ با اس���تفاده از ابزار متن  متنی را 
کنید. شود، انتخاب 

کنید. ◦ از منوی برنامه Table > Convert Text To Table را انتخاب 

گزینۀ  ◦ که Column Separator روی  کنید  در پنجرۀ باز ش���ده، توجه 
گزینۀ Paragraph تنظیم ش���ده باشد.  Tab و Row Separator روی 

)حالت پیش فرض(

کنید. ◦ کلیک   OK روی

کردنردیفیاستونجدیدبهجدول اضافه
با اس���تفاده از ابزار متن  نشان گر ماوس را در خانه ای از جدول  ◦

کنار آن ظاهر ش���ود، قرار  ک���ه می خواهید ردیف و س���تون جدید در 
دهید.

از من���وی برنام���ه Table > Insert > Row )ب���رای ردی���ف جدی���د( ی���ا  ◦
کنید. Table > Insert > Column )برای ستون جدید( را انتخاب 

که می خواهید  ◦ در پنج���رۀ باز ش���ده، تعداد ردیف یا س���تون هایی را 
کنید. اضافه شوند، مشخص 

ک���ه می خواهید، ردیف ه���ای جدید در  ◦ کنید  هم چنی���ن مش���خص 
ب���اال ی���ا پایین ردی���ف فعلی و س���تون های جدید در چپ یا راس���ت 

کنید. کلیک   OK گیرند و در نهایت روی کنونی قرار  ستون 

کردنردیف،ستونوجدول حذف
ب���ا اس���تفاده از ابزار متن  نش���ان گر ماوس را در ردیف یا س���تون  ◦

مورد نظر قرار دهید.

کنید. ◦  از منوی برنامه یکی از مسیرهای زیر را انتخاب 
Table > Delete > Row برای حذف ردیف 

Table > Delete > Column برای حذف ستون 
Table > Delete > Table کل جدول و برای حذف 

ترکیبدویاچندخانهجدول
ب���ا اس���تفاده از اب���زار مت���ن  دو یا چن���د خانه ج���دول را انتخاب  ◦

کنید.

کنید. ◦ از منوی برنامه Table > Merge Cells را انتخاب 

ب���رای بازگرداندن خانه های ترکیب ش���ده به حال���ت اول، از منوی  ◦
کنید. برنامه Table > Unmerge Cells را انتخاب 

تقسیمیکخانۀجدول،بهدوبخش
با اس���تفاده از ابزار متن  نشان گر ماوس را در خانه ای از جدول  ◦

قرار دهید.

کنید. ◦  از منوی برنامه یکی از مسیرهای زیر را انتخاب 
Table > Split Cell Vertically برای تقسیم در راستای عمود 

Table > Split Cell Horizontally برای تقسیم در راستای افق

ویرایشرنگوخطوطمحیطیخانههایجدول
کلی���ک م���اوس را نگ���ه داش���ته و با حرک���ت روی خانه ه���ای جدول  ◦

کنید. کردن(، خانه های مورد نظرتان را انتخاب   Drag(

از من���وی برنام���ه Table > Cell Options > Strokes And Fills را  ◦
کنید. انتخاب 

در بخ���ش Cell Stroke خصوصی���ات مربوط ب���ه خطوط محیطی و  ◦
کنید. در بخش Cell Fill رنگ خانه های جدول را مشخص 

که می خواهید تنظیمات روی آن ها  خطوطی را 
گر  کنید. مثاًل، ا کلیک ماوس انتخاب  اعمال شود، با 

قصد تغییر ضخامت خطوط اطراف خانه های 
انتخاب شده را دارید، خطوط داخلی این تصویر را 

کنید تا تنظیمات شما، تأثیری بر آن ها نداشته باشد.  ج  از حالت انتخاب خار
کستری نشانۀ عدم انتخاب خط است.( )رنگ آبی نشانۀ انتخاب و رنگ خا

ردیفویاستونهایمتناوبرنگی
ب���رای خوانای���ی بیش���تر جدول، می ت���وان ردی���ف یا س���تون های آن را 
ک���رد. ردیف های رنگی متن���اوب، اثری  ی���ک یا چند در می���ان، رنگین 

بر ردیف های تکرار شونده باالی هر ستون )Header Rows( ندارند.

جدول ساده )سمت چپ(، جدول با ردیف های متناوب رنگی )سمت راست(

گرفته،  ◦ که نش���ان گر م���اوس درون خانه ای از ج���دول قرار  در حالی 

از من���وی برنام���ه Table > Table Options > Alternating Fills را 
کنید. انتخاب 

کرده و  ◦ گزین���ۀ مورد نظ���ر را انتخاب   Alternating Pattern از من���وی
کردن حال���ت Preview می توانید  کنید. )با فعال  کلی���ک   OK روی

کردن، ببینید.(  OK کارتان را قبل از نتیجۀ 

ب���رای ظاهر ش���دن پنج���رۀ مدیری���ت جدول ها از من���وی برنامه 
کنید. Window > Type & Tables > Table را انتخاب 

کمک تصویر  ◦ کرده و با  ی���ک یا چند خانه از جدول را انتخاب 
کنید. زیر تنظیمات دلخواه را اعمال 

کنید،  ◦ گر ب���رای تنظیم بلندی ردیف���ی، At Least را انتخاب  ا
کردن مت���ن، به تناس���ب بلندتر  ارتف���اع آن به هن���گام اضاف���ه 
گ���ر Exactly در حالت انتخاب باش���د، ارتفاع  می ش���ود. ولی ا
کرده اید بیش���تر نخواهد ش���د. در  ردی���ف از آنچ���ه مش���خص 
که بی���ش از ظرفیت خانۀ جدول  ای���ن حالت بخش���ی از متن 

کنار آن ظاهر می شود. است، ناپدید و یک نقطۀ قرمز رنگ 

تعداد ستون های 
جدول

جهت جدول 
)راست به چپ یا 

چپ به راست(

جهت متن 
خانه های جدول 
)افقی، عمودی یا 

وارانه(

تراز عمودی متن 
خانه های جدول )باال، 
وسط، پایین یا هم تراز (

اندازۀ عرض ستون

اندازۀ بلندی ردیف

حاشیۀ متن از ضلع باال، پایین، 
چپ و راست خانۀ جدول

تعداد ردیف های 
جدول

پنجرۀ مدیریت جدول ها
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شمارهصفحه،6
سرصفحهوپاصفحهها

کنید. رااضافه

که می ت���وان آن را به س���رعت به  َمس���تر مانن���د پس زمینه ای اس���ت 
کرد. محتویات یک َمس���تر در تمام صفحه هایی  صفحه ها منتقل 
کاربر در  ک���ه  ک���ه از آن پی���روی می کن���د، دی���ده می ش���ود و تغییراتی 
آن اعم���ال می کن���د به ص���ورت خ���ودکار در هم���ۀ صفحه ه���ای زی���ر 
مجموعه آن تأثیر می گذارد. از این رو َمس���ترها، بسترهای مناسبی 
برای افزودن ش���ماره صفحه، س���رصفحه، پاصفحه و س���ایر عناصر 
که قرار است در صفحه های متعدد تکرار شوند.  گرافیکی هس���تند 
کنترل َمس���ترها، می توان از بخش فوقان���ی »پنجرۀ مدیریت  ب���رای 

کرد. صفحات« استفاده 

ب���رای دی���دن »پنج���رۀ مدیری���ت صفح���ات« از من���وی برنام���ه  ◦
کنید. Window > Pages را انتخاب 

ایجاد َمستر
ک���ه ایجاد می کنید، به صورت پیش فرض، یک َمس���تر  ◦ هر فایلی 

کن���ار »پنجرۀ  کردن َمس���تر جدی���د از منوی  دارد. ب���رای اضاف���ه 
کنید. کلیک   New Master مدیریت صفحات« روی

در پنج���رۀ باز ش���ده، مقاب���ل Prefix یک حرف انگلیس���ی تایپ  ◦
کنی���د. در مقاب���ل Number Of Pages تعداد صفحه های َمس���تر 

کنید. کلیک   OK کنید و در نهایت روی جدید را مشخص 

• ک���ه•به•ص���ورت•»دو•صفح���ه•مقابل•ه���م«•ایجاد•	 ب���رای•فایل•های���ی•
کنید،• گ���ر•ب���رای•Number Of Pages•ع���دد•2•را•انتخاب• ش���ده•اند،•ا

َمستر•جدید،•صفحه•های•زوج و فرد•را•شامل•خواهد•شد.

تأثیرگذاریَمستربرصفحهها
کلیک ماوس را روی  ◦ برای اعمال یک َمس���تر روی یک صفح���ه، 

َمستر، پایین نگه داش���ته و آن را روی شمایل صفحه مورد نظر 
کنید.  )Drag( در پنجره مدیریت صفحه ها برده، رها

کلیک  ◦ گذاش���تن یک َمس���تر روی دو صفح���ۀ مقابل،  برای تأثیر 

م���اوس را روی َمس���تر، پایی���ن نگ���ه داش���ته و آن را روی یک���ی از 
گوش���ه های ش���مایل دو صفح���ه مورد نظ���ر در پنج���ره مدیریت 

کنید. صفحه ها برده، رها 

None 

10–11 12–13

A-Master B-Master 

14–15 

None 

10–11 12–13 14–15 

A-Master B-Master 

تأثیرگذاری َمستر روی یک صفحه )سمت چپ(، تأثیرگذاری َمستر روی دو 
صفحه مقابل )سمت راست(

برای رفع اثر یک َمس���تر از صفحه ها، َمس���تر None را روی آن ها  ◦
کنید. اعمال 

Master Pages )صفحه های پس زمینه(

ب

ج

د

أ

أ بخشأمدیریتأوأنمایشأشمایلأَمسترها	.
بخشأمدیریتأوأنمایشأشمایلأصفحهأها	.أ
کهأازأَمستریأباأپیشوندأ)Prefix(اAأپیرویأمیأکند.	.أ صفحهأایأ
أ کهأازأَمستریأباأپیشوندأBأپیرویأمیأکنندأوأ	. 	وأصفحهأمقابلأهمأ

	رأحالتأانتخا	أقرارأ	ارند.

درجشمارهصفحه
کردن »نش���ان گر ش���ماره صفح���ه« در محلی  کارب���ر می تواند ب���ا اضافه 
ک���ه تمایل دارد، ش���ماره صفح���ه را نمایش دهد. نش���ان گر  از صفح���ه 
که از  ش���ماره صفحه معمواًل به َمس���تر اضافه می ش���ود و صفحه هایی 

آن َمستر تبعیت می کند، آن را نمایش خواهد داد.

که می خواهید شماره  ◦ در پنجرۀ مدیریت صفحه ها، روی َمس���تری 
کار َمس���تر  کنید. )با این  کلی���ک  صفح���ه به آن اضافه ش���ود، دوبار 

کنید.( مورد نظر باز شده و می توانید آن را ویرایش 

کنید  ◦ کنید و اندازه آن را به گون���ه ای تنظیم  ی���ک فریم متنی ایج���اد 
ک���ه قرار  کتاب ت���ان و متنی  ک���ه طوالنی تری���ن ع���دد ش���ماره صفحۀ 
کتاب و...( در آن جای بگیرد. کنار آن دیده شود )مانند نام  است 
چنان چه َمس���ترتان ش���امل دو صفح���ه زوج و فرد باش���د، برای هر 

کنید. صفحه یک شماره صفحه مجزا ایجاد 

ک���رده و از من���وی برنامه ◦ کلی���ک   ب���ا اب���زار مت���ن  در فری���م متنی 
Type > Insert Special Character> Markers> Current Page Number 

کنید. را انتخاب 

�ــــ� در ���ــــ� ��و�ــــ�  ا ا�ــــ�. 
����، ���ــــ� �� ا���� (+) ���� 
 �� د��ه ��د، ���ن �� آن ا�� 
��� آن، ��� از ����� ���� 
ا�ــــ� و ���� ���� د���ی ��ای 
��ــــ�  در  ��ــــ�،  ادا�ــــ�  ����ــــ� 
����ــــ� ��ــــ�ه ا�ــــ�. ���� ��ی 
���ــــ� �� ��ا��ــــ� �� �ــــ� ����� 
�� ا���� ���  ���� �� ���� ای 
�� ���� �ــــ� ���� د��ــــ� ا����ل 

ی
۵

 A که َمستر نشان گر شماره صفحه روی َمستر A )سمت راست( و صفحۀ 5 فایل 
روی آن اعمال شده است. )سمت چپ(

گیرد، پیشوند )Prefix( همان َمستر  نشان گر شماره صفحه روی هر َمستری قرار 
را نمایش خواهد داد.

کلیک روی شمایل یکی از صفحه های فایل )در پنجرۀ مدیریت  ◦ با دوبار 
کنون َمس���تر حامل  ج ش���وید. ا صفحه ه���ا( از حال���ت ویرایش َمس���تر خار
ک���ه می خواهید ش���ماره صفحه در  ش���ماره صفح���ه را روی صفحه های���ی 

کنید. آن ها نمایش داده شود، اعمال 

ب���رای اعمال تغیی���رات ظاهری ش���ماره صفحه، مانند قل���م، اندازه، 	 
کرده و  رنگ و...، نش���ان گر شماره صفحه را با ابزار متن  انتخاب 

کنید. آن را همانند متن ویرایش 

کنید 	  ج ش���ماره صفح���ه به زبان فارس���ی، از قلمی اس���تفاده  ب���رای در
که قابلیت تایپ فارس���ی داش���ته باش���د. همچنین به هنگام ویرایش 

متن نشان گر صفحه، زبان آن را روی فارسی تنظیم نمایید.

کتابتان بخش های مختلف���ی دارد و می خواهید نام بخش های 	  گ���ر  ا
کت���اب در س���رصفحه ی���ا پاصفحه ها دیده ش���ود، می توانی���د برای هر 
ک���رده و آن را روی صفحه های  کت���اب، ی���ک َمس���تر ایج���اد  بخ���ش از 
کنید. )برای ای���ن کار، روش حرفه ای تری نیز وجود  مورد نظ���ر اعمال 

دارد.(

شروعمجددوتغییرشیوۀشمارهگذاری
به ص���ورت پیش ف���رض ش���ماره صفحه ه���ای ی���ک فای���ل از )1( آغ���از و 
ج می ش���ود ولی می توان ش���ماره ها را مج���ددًا از نو  به ص���ورت عدد در
کرده و یا آن ها را به ش���یوۀ )I, II, III, IV(، )	، ب، 	...( و... نیز  ش���روع 

نمایش داد.

که قرار  ◦ در پنج���رۀ مدیریت صفحه ها، بر روی ش���مایل صفح���ه ای 
کنید. کلیک  است شماره گذاری مجددًا از آن شروع شود، 

کنید. ◦ از منوها Layout > Numbering & Section Options را انتخاب 

کنید. ◦ گزینۀ Start Section را فعال 

که می خواهید ش���ماره  ◦ مقابل Start Page Numbering at عددی را 
کنید. ج  صفحه جدید از آن شروع شود، در

کنید.  ◦ مقابل Section Prefix پیشوندی برای بخش جدید تعیین 
کنار ش���ماره صفحه  )در پنج���رۀ مدیری���ت صفحه ها، این پیش���وند 

دیده خواهد شد.(

گزین���ۀ Style را  ◦ ب���رای تغیی���ر ش���یوۀ ش���ماره گذاری من���وی مقاب���ل 
کنید. کلیک   OK به حالت دلخواه درآورید و روی

در پنجرۀ مدیریت صفحه ها، باالی ش���مایل اولین صفحۀ بخش،  ◦
کردن روی آن می توانید  کلیک  عالمت  ظاهر می ش���ود. با دو بار 

کنید. کرده و یا آن را ویرایش  گزینۀ Start Section را غیرفعال 

آموزش آسان و سریع ایندیزاین



7

)Layers( الیه ها

کتاب صفحههای
گرافیکی راباعناصر

کنید. تزئین

از جعبه ابزار یکی از ابزارهای رس���م خط رس���م بیضی رسم  ◦
کنید. )کلیک  چهارگ���وش یا رس���م چندضلعی را انتخ���اب 
م���اوس را روی ابزار رس���م چهارگ���وش، نگه دارید تا ابزارهای رس���م 

گردند.( بیضی و چند ضلعی پدیدار 

کلیک ماوس را نگه داش���ته و بکش���ید  ◦ در محل���ی از پنج���رۀ برنامه، 
کنید. کنید( تا شکل مورد نظرتان را رسم   Drag(

)Drag( کلیک ماوس رسم یک دایره ساده با نگه داشتن 

کلید Shift به هنگام رس���م ش���کل باعث می شود 	  پایین نگه داش���تن 
ک���ه  ت���ا نس���بت ط���ول ب���ه ع���رض ش���کل یکس���ان ش���ده و ی���ا خط���ی 
گر  گ���ردد. )ب���رای مثال ا ایج���اد می کنی���د در مقاطع 45 درجه رس���م 
کنید، به هنگام رس���م شکل با ابزار رسم  می خواهید یک مربع رس���م 

کلید Shift را پایین نگه دارید.( چهارگوش، 

ابزار رسم چندضلعی، امکان رسم ستاره را نیز دارد.	 

کردن تعداد ضلع ه���ای چندضلعی و مقدار تورفتگی 	  برای مش���خص 
کرده و در  کلی���ک  َپره���ای س���تاره، روی ابزار رس���م چندضلعی دوبار 
پنج���رۀ باز ش���ده، مقابل Number of Sides تع���داد ضلع ها، و مقابل 

کنید. Star Inset درصد تورفتگی پرهای ستاره را مشخص 

انتخابشکل
کنید، تمام آن ش���کل در  کلی���ک  گ���ر با اب���زار انتخاب روی ش���کلی  ا
حال���ت انتخ���اب قرار می گی���رد و فری���ِم پیرامون آن پدیدار می ش���ود. از 

کنید. کردن و تغییر اندازۀ شکل استفاده  این ابزار برای جابه جا 
ام���کان  ش���ما  ب���ه   )Direct Selection Tool( دّوم  انتخ���اب  اب���زار 
کنن���دۀ ش���کل ی���ا خط���وط محیط���ی آن را  می ده���د ت���ا نق���اط ایج���اد 
کنید. با این ابزار، یکی از نقاط ش���کل  کرده و آن ها را ویرایش  انتخاب 
کنید(   Drag( کلیک ماوس را نگه داش���ته و بکش���ید کرده،  را انتخ���اب 

کند. )ب���رای انتخاب بیش از ی���ک نقطه یا خط،  تا ظاهر ش���کل تغییر 
کلید Shift را پایین نگه دارید.( کلیک ماوس،  هم زمان با 

جبأ

کنندۀ شکل با استفاده از ابزار انتخاب دّوم 	.  انتخاب یکی از نقاط ایجاد 
کنید، شکل نشان گر  کنندۀ شکل نزدیک  گر این ابزار را به یکی از نقاط ایجاد  )ا

کنار آن دیده می شود.(  کرده و یک نقطه  ماوس تغییر 
گر ابزار انتخاب دّوم به یکی از خطوط محیطی شکل نزدیک شود، ظاهر آن ب.  ا

کنار آن دیده می شود. کرده و یک خط  تغییر 
شکل، با ابزار انتخاب انتخاب شده و فریم آن ظاهر شده است.	. 

)Stroke(تغییرضخامتخطوطپیراموناشیاء
کارب���ر می تواند ضخامت خطوط محیطی فریم های متنی، ش���کل ها، 

تصاویر و حروف را تغییر دهد.

کنید.  ◦ ب���ا اس���تفاده از ابزار انتخاب ش���یء م���ورد نظر را انتخ���اب 
کنید.( )برای انتخاب حروف از ابزار متن استفاده 

گر پنجرۀ  ◦ کنی���د. )ا از من���وی برنام���ه Window > Stroke را انتخاب 
کامل نمی بینید، از منوی  مدیریت ضخامت خطوط را به ص���ورت 

گزینۀ Show Options را انتخاب نمایید.( کنار پنجره 

در پنجرۀ باز ش���ده، مقاب���ل Weight مقدار ضخامت خط مورد نظر  ◦
کنید. را تعیین 

کلیک روی یک���ی از عالمت ها، محل  ◦ در قس���مت Align Stroke ب���ا 
گرفتن خط محیطی را مش���خص نمایی���د. )در میانه، داخل یا  قرار 

بیرون خط محیطی(

کنید. ◦ از منوی Type نوع خط را به دلخواه انتخاب 

گر ش���کل انتخاب ش���ده بس���ته نیس���ت و دو س���وی آن باز اس���ت،  ◦ ا
 End من���وی  از  و  خ���ط  ش���روع  ظاه���ر   Start من���وی  از  می توانی���د 

چگونگی پایان خط را مشخص نمایید.

گوشۀشکلها تغییرحالت
کنید. ◦ شیء مورد نظر را با ابزار انتخاب انتخاب 

کنید. ◦ از منوی برنامه Object > Corner Options را انتخاب 

گوش���ه، ش���یوۀ دلخواه و مق���دار مورد  ◦ در پنج���رۀ باز ش���ده برای هر 
کنید. کلیک   OK نظرتان را مشخص و روی

گوش���ه ها، تنها زمانی فع���ال خواهد بود 	  گزینۀ پنجرۀ ویرایش  چه���ار 
که شیء انتخاب شده به صورت مربع یا مستطیل باشد.

گوش���ۀ شکل، به صورت یکسان تغییر شکل 	  گر می خواهید هر چهار  ا
کند، عالمت یکسان سازی را فعال نمایید. پیدا 

کردن دس���تورات، 	  ک���ردن Preview می توانید قبل از اعمال  ب���ا فعال 
نتیجه را مشاهده نمایید.

کردن  ه���ر فایل���ی به ط���ور پیش ف���رض ی���ک الی���ه دارد. ب���ا اضاف���ه 
گذاردن روی قس���مت هایی  الیه های جدید می توانید، بدون تأثیر 

کنید. از صفحه، بخش های دیگری را ایجاد یا ویرایش 
ک���ه روی یکدیگر  در واقع الیه ها مانند ورقه های ش���فافی هس���تند 
گر چیزی درون الیه ای نباشد، محتویات الیه های  قرار می گیرند. ا

زیرین از ورای آن دیده می شود.

کنید. ◦ از منوی برنامه Window > Layers را انتخاب 

ب���رای ایج���اد الیۀ جدید از پایی���ن پنجرۀ مدیری���ت الیه ها، روی  ◦
کنید. کلیک   Create new layer عالمت

ک���ه در صفح���ه ایجاد  ◦ فریم ه���ای متنی، ش���کل ها ی���ا تصاویری 
می کنید، درون الیۀ انتخاب ش���ده قرار می گیرند. برای انتخاب 

کنید. کلیک  الیۀ دیگر با ماوس روی آن 

کلیک ماوس را روی  ◦ گرفتن یک الیه،  ب���رای تغییر در ترتیب قرار 
کنید.(  Drag( .کنید آن نگه دارید و آن به باال یا پایین هدایت 

کن���ار آن  ◦ ک���ردن ی���ک الی���ه، روی چهارگوش  ب���رای قف���ل ی���ا آزاد 
کنید. کلیک  )دومین ردیف از سمت چپ( 

کنید تا انتخاب ش���ود؛  ◦ کلی���ک  ب���رای حذف یک الی���ه، روی آن 
س���پس روی عالم���ت Delete selected layers در پایی���ن پنجرۀ 

کنید. کلیک  مدیریت الیه ها 

• گرفتن•اشیای•موجود•در••یک•	 ش���ما•می•توانید•ترتیب•روی•هم•قرار•
کار،•ش���یء•مورد•نظ���ر•را•انتخاب• الی���ه•را•نی���ز•تغییر•دهید.•برای•این•
گزینۀ•مورد• •Object > Arrange•ک���رده•و•از•منوی•برنام���ه•در•بخ���ش

کنید. نظرتان•را•انتخاب•

• به•طور•پیش•فرض،•محتویات•َمس���تر•در•زیر•س���ایر•اشیای•یک•الیه•	
ک���ه•زیر•محتویات• گر•متن•یا•ش���کلی•در•َمس���تر•دارید• قرار•می•گیرد.•ا
صفحه•پوش���یده•ش���ده•اس���ت،•بایس���تی•آن•را•در•الی���ۀ•باالتری•قرار•
کرده،•روی•الی���ۀ•باالتری• •Cut•دهی���د.•ب���رای•این•منظ���ور،•ش���یء•را

کنید•و•از•منوها•Edit > Paste in Place•را•انتخاب•نمایید. کلیک• گرفتن الیه ها، بستگی به باال یا پایین تر بودن آن ها در »پنجرۀ  ترتیب قرار 
مدیریت الیه ها« دارد.
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رارنگآمیزیو

کنید. افکتگذاری

کنید. ◦ با استفاده از ابزار انتخاب شیء مورد نظر را انتخاب 

کنی���د ت���ا پنج���رۀ  ◦ از من���وی برنام���ه Window > Color را انتخ���اب 
کام���ل نمی بینید، از  گر پنج���ره را  مدیری���ت رنگ ه���ا ظاهر ش���ود. )ا

کنید.( کلیک   Show Options کنار آن روی منوی 

که رنگ جدید، رنگ مس���احت ش���یء )Fill( را تغییر  ◦ کنید  تعیی���ن 
ده���د یا خطوط محیط���ی آن )Stroke( را. )عالمت انتخاب ش���ده، 

جلوتر قرار می گیرد.(

أ
ب
ج

د

 .	)Fill( رنگ مساحت
رنگ خطوط محیطی )Stroke(ب. 
عالمت تغییر رنگ فریم متنی	. 
عالمت تغییر رنگ متن درون فریمد. 

کلیک روی عالمت ◦ گر شیء انتخاب شده، »فریم متنی« باشد، با  ا
ک���ه تغییر رن���گ، روی فریم اثر  کنید   ی���ا می توانید مش���خص 

بگذارد یا روی متن درون آن.

ب���رای تغییر رنگ بخش���ی از مت���ن درون فریم، حروف م���ورد نظر را با 	 
کنید. استفاده از ابزار متن انتخاب 

کنید ت���ا صفحۀ انتخاب  ◦ کلیک  روی عالم���ت Fill ی���ا Stroke دو بار 
ک���رده - یا درصد رنگی  رنگ باز ش���ود. رنگ دلخواهتان را انتخاب 

کنید. کلیک   OK مورد نظر را مشخص نمایید - و روی

)Swatches(نمونههایرنگی
کارب���ر می تواند یک رن���گ خاص را  ب���ا اس���تفاده از نمونه ه���ای رنگ���ی، 
کرده و آن را به راحتی روی چندین ش���یء موردنظر اعمال  نام گ���ذاری 
گراف اس���تایل اس���ت؛ هرگونه تغییر در یک  کند. نمونۀ رنگی مانند پارا
که از آن پیروی  نمونۀ رنگی، باعث تغییر رنگ تمام اش���یائی می ش���ود 

می کنند.
کاربر  به صورت پیش فرض، هر فایل، دارای ش���ش نمونۀ رنگی است. 

کند. کرده و یا آن ها را ویرایش  می تواند تعداد آن ها را بیشتر 

ب���رای ظاهر ش���دن پنج���رۀ مدیری���ت نمونه ه���ای  رنگ���ی، از منوی  ◦
کنید. برنامه Window > Color > Swatches را انتخاب 

کنید. ◦ گزینۀ New Color Swatch را انتخاب  کنار پنجره،  از منوی 

را  ◦  Name With Color Value گزین���ۀ   Swatch Name قس���مت در 
کنید. کرده و برای نمونۀ رنگی، نام جدیدی تایپ  غیرفعال 

کنید. ◦ گزینۀ Process را انتخاب   Color Type از منوی

کلیک  ◦  OK ک���رده و روی س���پس درص���د رنگی مورد نظ���ر را انتخاب 
کارهای چاپی، منوی Color Mode می بایس���ت روی  کنید. )برای 

گزینۀ CMYK تنظیم شده باشد.(

ک���رده و روی نمون���ۀ رنگ���ی دلخواه  ◦ کن���ون ی���ک ش���یء را انتخ���اب  ا
کنید تا هم رنگ همان نمونۀ رنگی شود. کلیک 

ب���رای ویرای���ش ی���ک نمون���ۀ رنگ���ی، روی نمونۀ م���ورد نظ���ر، دو بار  ◦
کنید تا پنجرۀ مختص آن نمونه بازش���ود. س���پس تغییرات  کلی���ک 

کنید. کلیک   OK دلخواه را اعمال و روی

در ب���االی پنج���رۀ نمونه ه���ای رنگ���ی )Swatchs( نی���ز مانن���د پنج���رۀ 	 
مدیری���ت رنگ ه���ا، عالمت ه���ای مرب���وط ب���ه رنگ آمیزی مس���احت 
)Fill(، خطوط محیطی )Stroke(، فریم متنی و متن درون فریم قرار 

داده شده است.

ک���ردن مقدار Tint در ب���االی پنج���رۀ نمونه های رنگی، 	  کم یا زیاد  ب���ا 
می توانید درصد رنگِی نمونۀ مورد نظر را از صفر تا 100 تغییر دهید.

)Gradient(گرادیان رنگهای
ک���ه به تدریج با هم آمیخته  گرادی���ان، ترکیبی اس���ت از دو یا چند رنگ 

می شوند. 

کن���ار پنج���رۀ  ◦ گرادی���ان، از من���وی  ب���رای ایج���اد ی���ک نمون���ۀ رنگ���ی 
کنید. گزینۀ New Gradient Swatch را انتخاب  نمونه های رنگی، 

کنید. ◦ مقابل Swatch Name یک نام جدید تایپ 

گرادی���ان خط���ی و  ◦ گزین���ۀ Linear نش���ان دهندۀ   ،Type در من���وی
گرادیان دایره ای است. Radial نشان دهندۀ 

کنید. ◦ کلیک  گرادیان  روی یکی از رنگ های تشکیل دهندۀ 

گرادیان رنگ تشکیل دهندۀ 

◦  Stop Color ک���رده و یا از من���وی درص���د رنگی م���ورد نظر را انتخاب 
کنی���د و از لیس���ت نمونه ه���ای رنگ���ی  گزین���ۀ Swatches را انتخ���اب 

موجود در فایل، یکی را انتخاب نمایید.

دو  ◦ گرادی���ان،  دهن���دۀ  تش���کیل  دیگ���ر  رنگ ه���ای  تغیی���ر  ب���رای 
کنید. دستورالعمل فوق را تکرار 

گرادی���ان، در زیر ن���وار رنگی  ◦ ک���ردن رن���گ جدی���د ب���ه  ب���رای اضاف���ه 
کنید. کلیک   Gradient Ramp

گرادیان،  ◦ کردن هر یک از رنگ های تش���کیل دهندۀ  ب���رای جابه جا 
کلیک ماوس را نگاه داش���ته و به چپ یا راست بکشید.  روی آن ها 

کنید.(  Drag(

گرادیان،  ◦ ک���ردن یک���ی از رنگ ه���ای تش���کیل دهندۀ  ب���رای ح���ذف 
کلیک ماوس را روی یکی از رنگ های تش���کیل دهنده نگه داش���ته 

کنید.(  Drag( .و به سمت پایین بکشید

کردنوافکتگذاری شفاف
که دو ش���یء روی هم ق���رار می گیرند، به ص���ورت پیش فرض  هنگام���ی 
بخش���ی از ش���یء زیری���ن پوش���انده می ش���ود. ب���ه زب���ان دیگ���ر می���زان 
ش���فافیت آن 100% اس���ت؛ ولی می توان مقدار ش���فافیت یک ش���یء را 
از 100% )کام���اًل م���ات( به صفر درصد )کاماًل ش���فاف( تغیی���ر داد. هرچه 
کمتر باش���د، ش���یء زیری���ن، نمایان تر  درصد ش���فافیت ش���یء باالیی 

خواهد شد.

کنید. ◦ شیء مورد نظر را انتخاب 

کنی���د ت���ا پنج���رۀ  ◦ از من���وی برنام���ه Window > Effects را انتخ���اب 
مدیریت افکت ها ظاهر شود.

کدام بخش از شیء  ◦ که قصد تغییر ش���فافیت  کنید  حال مش���خص 

که  کنید  کلی���ک روی هر ردی���ف، می توانی���د انتخ���اب  را داری���د؛ ب���ا 
  ،)Stroke(خطوط محیط���ی ،)Object(کل ش���یء میزان ش���فافیت 

کند. مساحت رنگی شیء)Fill(، متن)Text( یا... تغییر 

کنید. ◦ در مقابل Opacity درصد شفافیت دلخواه را تعیین 

همچنین از منوی باالی پنجره، می توانید نوع ترکیب رنگی ش���یء  ◦
ب���ا اش���یای زیرین را مش���خص نمایی���د. این من���و در حالت عادی، 

گزینۀ Normal تنظیم شده است. روی 

ب���رای اعمال افکت های بیش���تر )مانند س���ایه انداختن، برجس���ته  ◦
ک���ردن و...( روی عالم���ت در زی���ر پنج���رۀ مدیری���ت افکت ه���ا 
کنید.  کرده و از منوی باز ش���ده، افکت م���ورد نظر را انتخاب  کلیک 
ک���رده و روی  در پنج���رۀ ب���از ش���ده، تنظیمات مورد نظ���ر را انتخاب 

کنید. کلیک   OK
افکت های موجود در برنامۀ ایندیزاین عبارتند از:

Outer Glow

Satin

Gradient Feather

Inner Shadow

Bevel and Emboss

Directional Feather

Drop Shadow

Inner Glow

Basic Feather

آموزش آسان و سریع ایندیزاین



فایلتانرا9
برایچاپ
کنید. آماده

کتاب تان وارد می کنی���د، برنامه،  که تصوی���ری را به صفح���ۀ  هنگام���ی 
ک���رده و صرف���ًا  می���ان آن و فای���ل ایندیزای���ن، پیون���د )Link( ایج���اد 
ک���ه در  پیش نمایش���ی از آن را نش���ان می ده���د؛ در واق���ع، تصوی���ری 
ایندیزاین مش���اهده می کنید، وابس���ته به اصل فایل تصویری اس���ت 
گر مس���یر فایل تصوی���ر را تغییر  کامپیوت���ر قرار دارد و ا ک���ه روی حافظ���ۀ 

گسسته می شود. دهید، پیوند میان آن و فایل ایندیزاین 
ک���رده و یا به  گ���ر بخواهی���د فای���ل ایندیزاین ت���ان را جابه جا  بنابرای���ن ا
کنید، الزم اس���ت همۀ فایل های تصویری و  کامپیوت���ر دیگری منتقل 

کنید. گرافیکِی وارد شده را نیز به همراه آن جابه جا 
ضمن���ًا ب���رای این که ش���خص دیگری بتوان���د فایل تان را ب���دون ایجاد 
کند، می بایست قلم های مورد استفاده در  هرگونه تغییری مش���اهده 

کند. کامپیوترش نصب  فایل را نیز روی 
ب���ا توج���ه به مطال���ت ف���وق، بهتر اس���ت به هنگام ارس���ال فای���ل برای 
چ���اپ، به جهت جلوگیری از ب���روز هرگونه خطا ی���ا جابه جایی تصویر، 
کنی���د. در  ک���رده و س���پس آن را ارس���ال  فایل ت���ان را ب���ه PDF تبدی���ل 
که فایل ارس���ال ش���ده، بدون  ای���ن صورت می توانید مطمئن باش���ید 
 PDF .هیچ گون���ه تغییر و جابه جایی، به دس���ت دیگری خواهد رس���ید
ک���ه تمام���ی پیونده���ا )Links( و قلم ه���ا را درون خ���ود  فرمت���ی اس���ت 

کاماًل مستقل است. کرده و  ذخیره 
کنید. معمواًل  کیفیت ه���ای مختلفی ایجاد  فای���ل PDF را می توانید با 
کیفیت تصاوی���ر در PDF پایین تر باش���د، حج���م فایل تان نیز  ه���ر چ���ه 

کم تر خواهد بود.

تبدیلفایلایندیزاینبهPDF)برایامورچاپی(
کنید. ◦ از منوی برنامه File > Export را انتخاب 

کرده و محل ذخیره س���ازی آن را مش���خص  ◦ فایل ت���ان را نام گ���ذاری 
کنید.

از قس���مت Save As Type )در ویندوز( ی���ا Format )در مکینتاش(،  ◦
کنید. کلیک   Save را انتخاب و روی Adobe PDF )Print( گزینۀ

در پنجرۀ باز شده، از منوی Adobe PDF Preset یکی از حالت های  ◦
کنید. زیر را با توجه به توضیحات، انتخاب 

کیفی���ت تصاوی���ر فای���ل را پایی���ن آورده و در   SmallestFileSize
کم می کن���د.از این فایل  نتیج���ه، حج���م فایل PDF ایجاد ش���ده را 
می توانی���د ب���رای نمایش فای���ل روی صفحات اینترنت و یا ارس���ال 
کنی���د. البته این فای���ل را می توان با  آن از طری���ق ایمیل اس���تفاده 
کیفیت تصاویر به دس���ت آمده  کرد، ولی  چاپگرهای رومیزی چاپ 

پایین خواهد بود.
کیفی���ت مناس���ب ب���رای چاپ با  HighQualityPrint فایل���ی ب���ا 

چاپگرهای رومیزی ایجاد می کند.
کیفیت مناس���ب برای چ���اپ دیجیتال  PressQuality فایل���ی ب���ا 

ایجاد می کند.
کیفیت مناس���ب برای چاپ افس���ت  :PDF/X1-a فایلی با  2001

ایجاد می کند.

هنگام ارس���ال فایل برای چاپ، از منوی سمت چپ پنجره، روی  ◦
 Use Document Bleed گزین���ۀ ک���رده و  کلی���ک   Marks and Bleeds
که برای ب���رش پس از چاپ  کنی���د ت���ا لبه هایی را  Settings را فع���ال 

گرفته اید، به فایل PDF اضافه شود. )Bleed( در نظر 

کنید. ◦ کلیک  روی Export )در ویندوز( یا Save )در مکینتاش( 

برخ���ی از قلم ها، به علت نداش���تن مجوز از ناش���ر قل���م، اجازۀ ذخیره 	 
فایل ت���ان  قلم های���ی در  از چنی���ن  گ���ر  ا ندارن���د.  را   PDF ش���دن در
کرده اید، پی���ش از تبدیل فایل به PDF می بایس���ت آن ها  اس���تفاده 
کنید. ای���ن را در  ک���رده و به ش���کل تبدیل  ج  را از حال���ت فون���ت خ���ار
که پس از تبدیل ش���دن به ش���کل، دیگر قادر به  نظر داش���ته باش���ید 
ویرایش متن آن نخواهید بود. ضمنًا بهتر اس���ت از تبدیل متن های 
کار، متن و یا فریم متنی مورد  طوالنی به ش���کل بپرهیزید. برای ای���ن 
کرده و از من���وی برنام���ه Type > Create Outlines را  نظ���ر را انتخ���اب 

کنید. کنید. سپس متن باقی مانده را حذف  انتخاب 

انتقالفایلایندیزاین
کنید، از  کامپیوت���ر دیگ���ری منتق���ل  گ���ر می خواهی���د فایل ت���ان را ب���ه  ا
کنی���د. ای���ن دس���تور، نس���خه ای از فای���ل  دس���تور Package اس���تفاده 
ایندیزای���ن و هم���ۀ فایل ه���ای پیون���د )Links( و قلم ه���ای اس���تفاده 
ش���ده در آن را )به ش���رط داش���تن مج���وز از ناش���ر قل���م( در پوش���ه ای 

کرده ای���د، ذخی���ره می کند. ب���رای انتقال  که خودت���ان معی���ن  جدی���د 
فایل می بایس���ت همۀ پوشه )Folder( مذکور را منتقل نمایید. )برای 

کنید.( ارسال فایل به چاپخانه، بهتر است از فایل PDF استفاده 

کنید. ◦  )Save( فایل تان را ذخیره

کنید. ◦ از منوی برنامه File > Package را انتخاب 

گ���ر پیغام خطایی راجع به عدم یافتن پیوندها و یا قلم ها توس���ط  ◦ ا
ک���رده، ب���ه فایل  کلی���ک   Cancel برنام���ه مش���اهده می کنی���د، روی

کنید. کار را شروع  بازگردید، فایل تان را اصالح و مجددًا این 

کنید. ◦ کلیک   Package روی

در پنجرۀ باز ش���ده، می توانید اطالع���ات مربوط به خودتان و فایل  ◦
کنید. )این اطالعات در  کلیک   Continue ج و روی را به دلخواه، در

کنار فایل ایندیزاین ذخیره خواهد شد.( فایلی با فرمت TXT در 

به هم���راه  ◦ ایندیزای���ن  فای���ل  ک���ه می خواهی���د  مس���یر و پوش���ه ای 
پیوندها و قلم های مورد اس���تفاده، در آن ذخیره ش���ود را مشخص 

کنید.

◦  Copy Linked Graphics و Copy Fonts گزینه های که  کنید  دق���ت 
در حالت انتخاب و فعال باشند.

کنید. ◦ کلیک   Package روی

)Links( مدیریت پیوند ها

که تصویری را به صفحه های فای���ل اضافه می کنید، نام  هنگام���ی 
آن به لیست پنجرۀ مدیریت پیوندها )Links( اضافه می شود.

برنام���ه  ◦ از من���وی  ب���رای دی���دن »پنج���رۀ مدیری���ت پیونده���ا« 
کنید. Window > Links را انتخاب 

گیرد. هر پیوند )Link(، ممکن است در یکی از حالت های زیر قرار 

ب���ه روز ش���ده: در این حال���ت در مقابل ن���ام فای���ل، عالمتی دیده 
نمی شود. )پیوند مورد نظر در حالت عادی قرار دارد.(

که فایل مورد  اصالح شده ) (: این عالمت به این معنی است 
نظر پس از وارد شدن به برنامه، مجددًا ویرایش شده است.

برای اعمال آخرین اصالحات انجام ش���ده در تصویر مذکور و به روز 
کرده و س���پس روی  ک���ردن آن، ابت���دا پیوند م���ورد نظ���ر را انتخاب 

کنید.  کلیک  عالمت در پایین پنجرۀ مدیریت پیوندها 
ک���ه برنامه ق���ادر به  مفق���ود ) (: ای���ن عالم���ت نش���انۀ آن اس���ت 
یافتن فایل، در مس���یر پیش���ین نمی باش���د. به عبارت دیگر یا فایل 
از مسیر اولیه به جای دیگری منتقل شده و یا حذف شده است.

برای معرفی مس���یر جدی���د فایل های مفق���ود، روی عالمت 
کرده، فای���ل مورد نظر  کلیک  در پایی���ن پنج���رۀ مدیریت پیونده���ا 
 Search گزینۀ کردن  کنید. با فع���ال  کلیک  را پی���دا و روی آن دوبار 
که  For Missing Links In This Folder تم���ام فایل های مفقودی 

گرفته اند، به صورت خودکار به روز خواهند شد. در این پوشه قرار 

أ

ب

ج

تصویر اصالح شده	. 
تصویر مفقودب. 
تصویر به روز شده	. 
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